Vänsterpartiets förslag
till
Preliminär

Verksamhetsplan 2018
För Torshälla stads nämnd

Ett Eskilstuna för alla, inte några få
Vänsterpartiet gör skillnad
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Inledning:
Det är skillnad på höger och vänster i politiken
Vi ser en tydlig skillnad på höger och vänster i politiken. När Socialdemokraterna väljer att
samarbeta med Vänsterpartiet blir det mer resurser till välfärden istället för stora nedskärningar och sparpaket. Det blir bättre arbetsvillkor för kommunens personal istället för en
stressigare vardag. Det blir inga privatiseringar eller utförsäljningar av välfärden utan istället
tar vi tillbaka verksamhet i kommunal regi och uppnår en bättre kvalitet. Det blir fler heltider
än deltider. Det blir en mer sammanhållen arbetsdag istället för fler delade turer. Utbyggnad
av äldreboenden och fritidshem går före byggandet av parkeringshus och flygplatsinvesteringar. Detta är avgörande utgångspunkter för många kvinnor, män och familjer. Det är
avgörande för att nå ett mer jämställt Eskilstuna. Det blir tryggare och bättre livsvillkor för
barn, ungdomar, vuxna och äldre som lever i social utsatthet. Med Vänsterpartiets politik
stärks de sociala skyddsnäten i Eskilstuna.
Vi satsar på barnomsorg, skola och äldreomsorg
Vänsterpartiet har på riksnivå förhandlat med regeringen och ställt krav på att prioritera
välfärden i kommunerna. Vänstermiljoner har därför tilldelats Eskilstuna. Ansvaret vilar tungt
på oss kommunpolitiker att realisera den satsningen. Vänsterpartiet ställer inte grupper mot
varandra. Vi ser att vi måste prioritera såväl barn och ungdomar som äldre. Vänsterpartiet är
tydligt med att vi inte bara investerar i det centrala Eskilstuna utan även i våra stadsdelar och
på landsbygden. Det är oerhört viktigt att stärka välfärden med investeringar både i personal
och i byggnader. Det är det som är välfärd.
Tillsammans bygger vi vår framtid
Vi lever i en föränderlig värld där vi står inför nya utmaningar varje dag. Samtidigt är det just
det som utvecklar Eskilstuna och bygger vår framtid. Människor flyr idag för sitt liv till vårt
land och vår stad för att få en fristad. De lämnar det land de älskar och väljer livet framför
döden. Det är då vi som samhälle och kommun måste gå samman och stå upp för mänskliga
rättigheter och välja sammanhållning som vårt enda alternativ. De människor som kommer till
vår kommun är en tillgång och de kommer att vara viktiga i vår framtida utveckling. Därför är
det särskilt viktigt att vi möter den utmaningen med rätt insatser – stöd, utbildning, bostäder
och jobb. Eskilstuna är och har varit pionjärer vad gäller att stödja elever som invandrat till
Sverige. Att lära sig det nya språket och att få rätt stöd i skolan är helt avgörande för att alla
barn och ungdomar ska få utvecklas fullt ut. Vi måste säkerställa att den utbildning som vi
erbjuder har en hög kvalitet.
En välfärd att lita på - Personalen vår viktigaste resurs
Vänsterpartiet vill stärka förskolan och barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Vi vill
stärka undersköterskorna, barnskötarna, förskollärarna, lärarna och socialsekreterarna i det
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ovärderliga arbete de gör varje dag för att få vårt samhälle och Eskilstuna att fungera. Vi vill
spara på vår personals krafter och vi vill att de ska kunna ha en fritid och ett fungerande
familjeliv. Genom att stärka personalen inom välfärdens yrkesgrupper så stärker vi välfärden
och hela vårt Eskilstuna. Vi minskar sjukskrivningarna som idag är en påminnelse om att vi
har ett stort ansvar som arbetsgivare att bedriva en bra och jämställd personalpolitik. Vi anser
att det är fel väg att gå när det jagas lösningar genom att mäta och tidsätta hela
personalstyrkan. Det är dags att idéerna som kommer från New public management läggs på
hyllan och ersätts av att personal och brukare får ett större inflytande. Vi kommer dock inte
undan det faktum att barngrupperna är för stora och att undersköterskan fortfarande ofta
jobbar ensam på natten med de svårast sjuka. Det är stressande och det är ohälsosamt och
lösningen är att det finns fler huvuden, händer, lokaler, boenden och lägenheter. Dessutom
måste satsningar göras för att aktivt arbeta med att minska sjukskrivningarna, som idag når
rekordnivåer. Då ingår bland annat att se över helheten för individen. Hur får man till exempel
livet att gå ihop som heltidsarbetande ensamstående undersökterska med barn? Vad leder
egentligen till större trivsel på arbetsplatsen? Det är avgörande frågor för att nå ett jämställt
och socialt hållbart Eskilstuna där personalen orkar jobba kvar.
Om kommunen inte tar ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningsfrågan kommer det att
saknas personal. Redan idag finns bristyrken i kommunen där vi har oerhört svårt att
rekrytera. Det i sin tur gör att den kvarvarande personalen pressas alltför hårt. Den nya
kompetensförsörjningsstrategin ska självklart handla om hur vi rekryterar personal, men den
måste också handla om att behålla vår personal. Vi ser idag att anställda söker sig till andra
kommuner och andra yrken. Arbetsmiljön är helt avgörande och medarbetarna måste känna
förtroende för sina chefer för att trivas på jobbet. Medarbetarkraften måste tas tillvara fullt ut.
Arbetstidsfrågan är även den ett verktyg vid rekrytering.
Social hållbarhet – avgörande för Eskilstunas framtid
Vänsterpartiet står upp för helheten. Vi ser värdet av sociala investeringar, samtidigt som vi
investerar i vår miljö. Vi vill satsa på förskolan, skolan och på våra äldre. Vi vet att satsningar
på tillgänglighet och på kultur och fritid är förutsättningar för att flickor och pojkar, kvinnor
och män ska må bra, utvecklas och känna sig trygga. Sådana satsningar skapar ökad
sammanhållning och bättre kvalitet i våra verksamheter. Vår helhetssyn på samhället och
politiken gör att vi vill använda våra gemensamma resurser där de gör mest nytta, för både
människorna och miljön. Det handlar om att ekonomiskt omfördela resurser så att de går till
dem som är i störst behov, samtidigt som vi vill hålla en hög nivå på de generellt främjande
och förebyggande insatser och verksamheter som alla kan ta del av. Vänsterpartiet anser att
det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen, behålla, fullfölja och utveckla det vi varit
med och byggt upp under den senaste mandatperioden framförallt vad gäller interkulturellt
arbete, folkhälsa, miljö och jämställdhet. Ytterligare steg måste tas för att vi med stolthet ska
kunna stå för att vi är en av Sveriges mest jämställda kommuner. I förskolan och i skolan
läggs grunden till flickor och pojkars identitet. Idag mer än någonsin är det viktigt att vi
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arbetar med att bryta stereotypa könsnormer och göra satsningar för att förbättre tjejers
psykiska hälsa.
Människan mår bra om själen mår bra. I Eskilstuna finns ett kreativt kulturliv som på många
sätt berikar vår stad. Ett mycket gott arbetet bedrivs idag inom kultur-och fritidsförvaltningen
för att nå fler flickor och pojkar, kvinnor och män. Det arbetet vill vi fortsätta och växla upp
bland annat i samverkan med skolan. Eskilstuna behöver ett kulturlyft och därför vill vi att
man tar ett nytt grepp och tittar på hur vi som kommun kan gynna och utveckla det lokala
kulturlivet på ett bättre sätt och skapa möten mellan människan och dem moderna konsten i
alla dess former, mitt i centrum, men också i stadsdelarna och på landsbygden.
Idag växer klyftorna i Eskilstuna. Barn och ungdomar har inte samma förutsättningar att
lyckas, och därför är det avgörande för Eskilstunas framtid att minska klassklyftorna. Vi växer
som kommun och det är positivt, men det ställer stora krav på välfärden. Vi ser den
demografiska utveckling som befolkningsökningen medför, det vill säga att vi har många
barn, många äldre och även fler personer med funktionsvariationer. Med en växande
befolkning har vi också en utmaning att skapa full sysselsättning och att skapa social trygghet
för alla.
Att människor kommer i egen försörjning är avgörande för individen, såväl som för samhället
i stort. Vänsterpartiet vill fortsätta den inslagna vägen med satsningar på yrkesutbildningar,
trainee, stadslag och arbetsspecialister. Yrkesutbildningar ska kopplas till statliga satsningar
på Trainee i bristyrken så som barnskötare och underköterska. Samtidigt är samverkan med
andra avgörande. Kommunen har kommit lång i samarbetet med arbetsförmedlingen, men vi
kan bättre, särskilt vad gäller nyanlända som är i etableringsfasen.
Vi har ett stort ansvar som kommun att förebygga och motverka att barn, unga och vuxna
hamnar i missbruk av droger och alkohol. Mycket går att lösa ju tidigare vi som kommun kan
komma in med socialt stöd och tidiga insatser. Det menar vi leder till minskade kostnader på
sikt. Förutom fortsatta satsningar på socialt förebyggande insatser från kommunens sida vill vi
se ett handslag för ett drogfritt liv för barn och ungdomar i Eskilstuna. Allt från socialtjänst,
skola, Ung fritid, civilsamhälle och affärsidkare går samman och ger ett löfte där man
gemensamt prioriterar och arbetar aktivt för att där barn och ungdomar finns ska det inte få
finnas droger.
Ansvar och långsiktighet i ekonomin för ett socialt hållbart Eskilstuna
Eskilstuna kommun har stora utmaningar och stora behov. Hur vi väljer att fördela
kommunens skatteintäkter är avgörande för människors vardag och framtida ekonomi. Det går
att göra kortsiktiga besparingar i välfärden som ger en högre siffra på sista raden i
kommunens bokslut, vilket är den nuvarande majoritetens strategi. Vad det betyder på lång
sikt är ofta något mycket värre - mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader
som följd när det främjande och förebyggande arbetet har prioriterats bort. För Vänsterpartiet
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är det högt prioriterat att inte göra förhastade besparingar med negativa konsekvenser som
följd. Det är inte att ta ansvar.
Tvärtom tar Vänsterpartiet ansvar för nuvarande och kommande generationer. En välfärd för
alla, med hög kvalitet kostar och ska så få göra. Det är i mångt och mycket självfinansierande.
Vi anser att behoven och kvaliteten i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ska gå före
skattesänkningar och alltför höga överskott. Eskilstuna har den senaste mandatperioden haft
höga överskott i ekonomin då resultatet har varit mer än 2,5 % i genomsnitt. Vänsterpartiet ser
värdet av att kommunen gör ett ekonomiskt överskott för att både kunna delfinansiera
investeringar och för att ha en buffert inför lågkonjunkturer. En budgetreserv kan man bygga
upp om man har en stark ekonomi. För oss är det dock självklart att se till våra invånares
behov innan man fokuserar på ett stort överskott. Överskottsmålet måste förhålla sig till
verkligheten. När vi budgeterar för 2018 börjar Vänsterpartiet därför med att analysera
verksamheternas behov. Vi gör det för att upprätthålla välfärdens kvalitet och undvika
kommande sociala kostnader och mänskligt lidande. Majoriteten gör tvärtom. De börjar med
att fastställa ett högt överskott och gör därefter stora nedskärningar i välfärden, trots att
behoven är stora och ökande. Majoriteten prioriterar en hård ekonomisk åtstramningspolitik
som slår främst på de mjuka områdena. Vi menar att majoriteten inte tar ansvar. Vi tar inte ut
skatt från medborgarna för att lägga i bankfacket. Det är direkt omoraliskt och
kontraproduktivt att skära ner i välfärden för att få ett högre ekonomiskt överskott. Det är fel
väg för Eskilstuna och inte det väljarna har röstat för. Medborgarna har inte valt oss för att
spara in på välfärden, utan för att utveckla välfärden och satsa på trygghet.
Vänsterpartiet sänker det höga överskottsmål som vi har haft tidigare i kommunen för att
kunna klara av att bibehålla kvaliteten i välfärden, utveckla den och inte göra nedskärningar.
Därför har vi för 2018 ett överskottsmål på 1,5 procent. Över en konjunkturcykel på ca två
mandatperioder är vår ambition att ha ett överskott på 1,5 procent i genomsnitt. Det är en
rimlig nivå för att både satsa på bibehållen kvalitet och utveckling av välfärden så att barn,
unga, vuxna och äldre inte behöver drabbas av nedskärningar nu med följd att deras
möjligheter till trygghet, omsorg och utbildning begränsas. Samtidigt har vi möjlighet att låna
pengar för att bygga både äldreboenden, gruppboenden för LSS, förskolor, grundskolor,
fritidshem och bostäder.
För att kunna prioritera välfärden så måste vi självklart hitta hållbara lösningar. Idag gör
Eskilstuna kommun inköp för cirka 1,6 miljarder kronor. Det är oändligt mycket pengar. Vill
vi nå ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle måste vi granska våra inköp
ännu mer. Vi tror inte på inköpstopp i våra verksamheter, men vi ser att genom att vi blir
bättre på att följa avtal och genom att vi har färre valmöjligheter så kommer vi att kunna spara
mycket pengar. Vänsterpartiet vill att kommunen 2018 fortsätter arbetet med att sänka
kostnaderna för inköp. Målsättningen ska vara att stegvis sänka dessa kostnader. Även
upphandlingen inom bolagskoncernen ska ses över för att sänka kostnaderna.
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Vi ser att fler områden än inköp behöver ses över. Idag upphandlar vi olika typer av
konsulttjänster för cirka 70 miljoner. Många av dem är helt nödvändiga att använda sig av,
exempelvis inom prioriterade områden som bostadsbyggande. För övrigt ser vi dock att
kommunen har ett utrymme att minska användningen av konsulter, likväl som vi måste se
över och minska våra kostnader för resor och genomföra en ytterligare minskning av
administrationen.
Lokala förutsättningar påverkar självklart våra möjligheter, men vilka som styr Sverige
påverkar vår kommunala ekonomi och vardag än mer. Sverige och Eskilstuna behöver fortsatt
en regering där Vänsterpartiet har inflytande över budgeten. Det har inte minst visat sig
genom den prioriterade satsningen på 10 miljarder till välfärden som Vänsterpartiet har
lyckats driva igenom och nu riktade insatser bland annat mot skolor i behov av stöd. Det
kommer att ge Eskilstuna bättre möjligheter och större ekonomiskt utrymme att utvecklas
positivt.
Strategiska mål 2016-2019:
Vänsterpartiet anser att det både är viktigt och nödvändigt att ta ansvar för en strategisk
inriktning för Eskilstuna kommun för mandatperioden 2016-2019. Vänsterpartiets strategiska
inriktning innehåller fem utåtriktade mål: Attraktiv stad och landsbygd, Höjd utbildningsnivå,
Ekologisk uthållighet, Fler jobb och Social hållbarhet. Följande texter och åtagande är
inriktade på de strategiska målen.
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Verksamhetsplan
Torshälla en unik stad i kommunen med egen identitet och möjligheter
Torshälla stad fick sina stadsrättigheter den 24 februari 1317 av kung Birger Magnusson och
var en egen kommun med eget parlament till 1971 då Riksdagen genom kommunreformen
beslöt att slå samman orter till större kommuner. 1973 togs nytt beslut av Riksdagen om att de
tre äldsta städerna Stockholm, Sigtuna och Torshälla skulle få använda sig av epitetet stad och
i Torshälla hembygdsförenings arkiv finns en kopia på formalia där Torshälla har behörighet
att kalla sig stad. Torshälla firar under 2017 till och med 24 februari 2018 stadens 700
årsjubileum. Genom det samlade föreningslivet, företagsamhet och stadens förvaltning
gestaltades stadens historia på ett kreativt och initierat sätt som har kommit att sätta ljus på
den kulturpotential som finns i staden.
2006 hölls en folkomröstning om att Torshälla skulle bli en egen kommun. Vänsterpartiets
hållning var då att Torshälla skulle ha ett eget politiskt forum och ingå i Eskilstuna kommun.
Det vill vänsterpartiet fortfarande. Under 2016 och 2017 tog den politiska majoriteten
Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet beslut om att centralisera flera
förvaltningar och därmed lägga ned det mesta av Torshälla stad förvaltning. Vänsterpartiet
motsatte sig beslutet, eftersom den närdemokrati som funnits i Torshälla stad, med nämnd och
förvaltning på plats i staden har fungerat bra och betjänat innevånarna väl.
Den nya organisationen där - Torshälla stads nämnd endast har ansvar för kultur och fritid,
gator, parker och stadsbyggnad, begränsar medborgarnas möjlighet att påverka sin vardag
som oftast handlar om de nära frågorna som vård, skola och omsorg. Vänsterpartiet tror inte
på en ordning där ansvariga för politiska beslut och förvaltande tjänstemän kommer längre
ifrån de medborgare som de skall betjäna. Vänsterpartiet befarar att detta minimerande av
Torshälla stads nämnds ansvarsområde kan komma att leda till ett första steg att mot att lägga
ned Torshälla stads nämnd helt, vilket skulle vara en förlust för kommunmedborgarna och för
den lokala demokratin. Närheten mellan de olika verksamhetsområdena skola, fritid,
socialtjänst och äldreomsorg i den mindre förvaltning öppnade möjligheter för nya
samarbetssätt och nu är det en stor utmaning för kommunen att tillvarata dessa kvalitéer och
det mervärde som finns i det samarbete och samverkan som funnits i Torshälla stads
förvaltning.
Nedmonteringen av Torshälla stads förvaltning är genomförd och nu ställer Vänsterpartiet
höga krav och förväntningar på en väl fungerande samverkan mellan Torshälla stads nämnd
och övriga förvaltningar - att fortsätta bygga och utveckla Torshälla som en väl fungerande
småstad.
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Hela Torshälla ska leva
Vänsterpartiet vill att Torshälla ska fortsätta vara en vattennära grön stad i kommunen.
Genom stadsnära naturparker, vandringsstråk längs ån, närströvområden och en varsam
försköning av stadskärnan, där Torshällas historia som gammal sjöfartsstad och Mälarhamn
lyfts fram. Med sin skulpturpark, småbåtshamnen och vattenvägarna som leder mot Mälaren
finns strövområden som utgör möjligheter till en positiv fritid för invånare och besökare.
Vänsterpartiet lägger vikt vid att vid nybyggnation och anläggning av större byggnader
särkskild hänsyn tas så att byggnader inte skymmer stadens vattenspeglar eller att
parkområden ”byggs in”. Vattnets rörelse och grönskan omkring är skönhetsupplevelser som
bidrar till stadens attraktion.
Torshällas potential som turistmål behöver betonas. Därför vill Vänsterpartiet att en
hotellverksamhet och eller en Bed and Breakfest etablerar sig i Torshälla, så att de gäster och
besökare som kommer hit för att de vill vara här inte behöver åka härifrån för att sova.
Vänsterpartiet vill stärka inflyttningen till Torshälla som genom sin speciella karaktär av
mindre stad, med närhet till Mälaren, närhet till utbildningscenter Mälardalens högskola,
utgör en positiv miljö för barnfamiljer, unga och äldre. En fortsatt utbyggnad av bostäder är
därför nödvändigt i Torshälla.
Vänsterpartiets övergripande inställning är att alla medborgare ska ha full tillgång till de
gemensamma värdena som utgörs av natur och kultur. Vi vill ha gröna uterum och miniparker
spridda i staden. Platser där medborgare kan mötas över generations och nationsgränser.
Vi vill upplåta mark för stadsodling i närområden till bostadsområdena eller på lämplig mark i
Torshälla där möjligheter ges för intresserade att bilda grupper eller föreningar som kan bruka
odlingslotter och odla grönsaker för eget bruk. En fortsatt utbyggnad av cykelvägarna är
viktig. Storgatan behöver bli mer cykelvänlig och vacker. Holmberget, Kvarnfallet och
Slussområdet är unika och dramatiska områden som de flesta besökare stannar vid för att
känna av historien och den storslagna kraften i vattnet. Att ha en brusande fors mitt i staden är
en tillgång samtidigt som det är ett stort ansvar. Vid förändringar i vattennivåerna uppströms
kan vattenvägarna med kanaler, slussområden och reglering av vattendammar påverkas.
Därför är det viktigt att slussarna fortsätter restaureras på ett professionellt och säkert sätt och
att slussportarna behöver sättas i dugligt skick så att vattenvägen kan öppnas för båttrafik.
När nybyggnationer och renoveringar utförs ska det göras med hög miljöprestanda och med
moderna klimatsmarta lösningar. Soltak och energieffektiviseringar är exempel. När vi
fortsatt bygger staden är det samtidigt viktigt att värna om Torshällas historiska särprägel.
Vi tror att en blandad bebyggelse i våra bostadsområden gynnar en god utveckling av staden.
Hyresrätter, bostadsrätter, radhus, villor som samsas i ett område är en viktigt för att skapa en
sammanhållen stad där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts.
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Mål och uppdrag


Värna och utveckla Torshällas särprägel som stad inom kommunen



Med ortsutvecklingsarbetet som grund, fortsätta utveckla Torshälla till en attraktiv och
välfungerande stad



Torshälla stads nämnd ska i sin samhällsutvecklingsgrupp söka samarbete med andra
viktiga aktörer och föreningar



Skapa förutsättningar för att Torshälla ska bli en än mer attraktiv och aktiv stad för
barn, ungdomar och äldre att bo i
Torshällas potential som turistmål behöver betonas. Därför vill vi verka för att en
hotellverksamhet etablerar sig i Torshälla
Möjliggöra stadsodling i närheten av bostadsområden
Vid nybyggnation och anläggning av större byggnader särkskild hänsyn tas så att
byggnader inte skymmer stadens vattenspeglar eller att parkområden ”byggs in”
Skogarna i Bjällersta, Kogne, Glömsta och Kråketorp ska behållas som
närströvområden







Anlägga en naturpark liknande den vid Kofältet, vid Bondkroken, där Torshällaån och
kanalen möts.



Tillgängligheten ska prioriteras vid all ny- och ombyggnation



Utveckla offentliga miljöer såsom trädgårdar vid boenden, lekplatser och parker till
gröna varierande uterum tillgängliga för alla



Nybyggnationer ska vara miljöanpassad och fokuserade på människors behov av hälsa
och livskvalité



Stärka barnperspektivet i samhällsbyggnadsarbetet genom tillämpat barn - och
barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen




Rekreationsvärde, biologisk mångfald och naturvård och kulturintressen ska ha hög
prioritet vid all fysisk planering
Värna och utveckla (bruks) industrimiljön för att behålla Torshällas särprägel och
historia av tidig bruksort



Möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika delar



Arbetet kring sanering av förorenad mark fortsätter



Tätortsnära natur bevaras och tillgängliggörs



Ytterligare grönområden skapas i anslutning till byggprojekt




Medborgarna ska få ökad möjlighet att påverka Torshällas utformning
Jordbruksmark i Torshälla värnas och bevaras för spannmålsodling och djurhållning
för framtiden
Fler miniparker skapas i staden
Lona-park anläggs invid Krusgårdsområdet i anslutning till Å-stråket





Utveckling av Krusgårdsparken för att skapa möjligheter för att en skate - och parkour
park kan anläggas i samverkan med föreningslivet
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Den historiska platsen ”Husberget” utmärks som historisk plats och görs mer
tillgänglig



Slussarna renoveras på ett professionellt och säkert sätt för att kunna användas till
slussning och båtfärder så långt upp i Eskilstuna å som det är möjligt



Verka för att bostäder med hyresrätt byggs på lämpliga områden

Torshällas viktiga miljöarbete
Torshälla stads nämnd var den första nämnden som blev uppmärksammad för sitt miljöarbete.
Vänsterpartiet har i majoritet och tillsammans med en kompetent kommunorganisation drivit
på i miljö- och klimatfrågorna i Torshälla och Eskilstuna. Under den gångna mandatperioden
har Eskilstuna och Torshälla uppmärksammats för detta långa och envisa miljöarbete.
2012 utsågs Eskilstuna till Sverige Miljöbästa kommun. 2013 utsågs vi till den näst bästa
miljökommunen i landet. Världsnaturfonden WWF utsåg under 2014 Eskilstuna till en av
världens ledande klimatstäder. För detta är Vänsterpartiet stolta och glada, men inte nöjda.
Tyvärr har nuvarande majoritet valt en passiv hållning när det gäller miljöfrågorna och
Eskilstuna kommun har sjunkit i rankingen till plats 35. Vänsterpartiet vill att Eskilstuna åter
ska bli en av Sveriges och en av världens miljöbästa kommuner och är beredda att lägga både
tid och resurser för detta ändamål.
Vi är det enda partiet som kombinerar en kraftfull miljöpolitik med ett tydligt klass- och
könsperspektiv. För oss är det viktigt att utveckla kollektivtrafiken och öka resandet med
buss och cykel, samt främja gångtrafik. Det innebär bland annat att vi vill behålla fria resor
för ungdomar och utöka restiden för pensionärer. Vi vill också bygga ut och förbättra
cykelvägnätet. Vänsterpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling där vi värnar både dagens
och framtidens generationer. I Vänsterpartiets Torshälla ställer vi inte människa eller
ekonomisk tillväxt mot klimat. Vi ser istället att vår politik både skapar fler arbetstillfällen,
stärker välfärden, förbättrar miljön och den ekonomiska tillväxten samtidigt.
Mål och uppdrag



Att ISO 14001 som certifiering återupptas
Uppfylla den antagna klimatplanen



Behålla de fria bussresorna för skolungdomar



Satsa på ökad kollektivtrafik



Utred att utöka tiden för +65



Öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- och gångtrafiken



Fortsätta ställa om Torshälla och Eskilstuna till en cykelstad genom utbyggnad av
cykelbanor och genom att göra de befintliga cykelbanorna säkrare



Att vattenkvaliteten höjs i Torshällaån
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Vid upphandlingar alltid ställa miljömässiga och etiska krav

Berikande kultur och fritid för alla
Torshälla är en stad med tydlig kulturprofil. Den stora omfattningen av finska kulturyttringar
är mycket värdefulla för Torshälla och utgör en betydelsefull del av det samlade kulturliv.
Holmberget är Torshällas stadspark, en vacker och kulturhistoriskt rik plats med utsikt över
Kvarnfallen och Torshälla kyrka på höjden mittöver Kvarndammens vattenspegel. Där finns
en utescen och en restaurang och är den givna platsen för konserter, för såväl yngre som äldre.
I Holmbergsparken nedanför berget har en skulpturpark växt fram och de offentliga
konstverken framträder än mer synligt och i skön kontrast till berget, grönska och vattnet i
Holmbergsparken. I Vänsterpartiets Torshälla är kultur, idrott och fritid viktigt. För barn och
ungdomar är det tydligt att en aktiv fritid förbättrar skolresultaten, höjer välmående och ger
inspiration och självkänsla. En aktiv fritid motverkar att ungdomar hamnar i kriminalitet och
drogberoende. En aktiv fritid för de äldre stärker det hälsa och ökar livskvaliteten. Ett rikt
kultur- och fritidsliv är viktigt för Torshälla stads innevånare och för ortens utveckling.
Kultur och fritid ska vara tillgängligt för alla. Detta innebär att den fysiska miljön skall
anpassa så att personer med olika funktionsnedsättningar kan delta men det innebär också att
aktiviteterna skall vara avgiftsfria i så stor utsträckning som möjligt. Muséer i Torshälla ska
fortsättnings ha fritt inträde, och den offentliga konsten ska synliggöras mer. Vi vill skapa
öppna väggar för graffitti i våra bostadsområden i Torshälla med början i bostadsområdena i
Edvardslund och Krusgården. För oss i Vänsterpartiet innebär tillgänglighet också att
fritidsgårdar är öppna även på loven och att våra mötesplaster har utökade öppettider. Vi
satsar än mer på spontanidrott och gör idrotten tillgänglig för nya grupper och mer tilltalande
för fler flickor.
Många flickor utsätts idag för kränkningar på nätet, i skolan och på fritiden. Därför prioriterar
Vänsterpartiet särskilt dem. Unga flickor lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än
pojkar. I Torshälla behöver vi få fler flickor och unga kvinnor att delta i olika fritidsaktiviteter
och träffas på mötesplatser och i grupper för att öka sin självkänsla få stöttning och
vägledning, stöd och framtidstro som leder till självförtroende och hälsa.
Mål och uppdrag



Museer och bibliotek skall vara avgiftsfria och tillgängliga för alla
Stödet till idrotten framförallt riktas till breddidrott för barn, ungdomar och personer
med funktionsnedsättningar



Satsa på Holmberget som en arena för kultur och rekreation

11



Mötesplatserna ska ha tydliga uppdrag att verka för förbättrad folkhälsa, jämställdhet,
social gemenskap, interkulturella möten samt att nå nya och bredare grupper



Öka tillgängligheten till kultur och idrott och en berikande fritid för alla genom fler
avgiftsfria aktiviteter, tydlig information samt ett ökat utbud i våra bostadsområden




Öppet Bibliotek med modell från Norrtälje prövas
Ebelingmuseets öppna gruppverksamheter skall fortsätta utvecklas och nå nya
målgrupper
Öppna väggar för graffitti skapas i Edvardslund och Krusgården
Ha sommaröppet på Fritidsgård och Mötesplats Bonsai
Naturskyddsområdet Skäret används och utnyttjas än mer för äldre, förskola, skola och
allmänheten





Ett Torshälla för alla
I Vänsterpartiets Torshälla får alla människor plats. Vår vision är att skapa ett interkulturellt
Torshälla där invånarna lever, utvecklas och tar ansvar för sig själva, grannen, arbetskamraten
och miljön. I vårt Torshälla välkomnar vi olikheter, nya invånare, mångfald och nya idéer.
Människor ställs inte mot varandra utan hittar istället former för samarbete och utveckling.
Arbetet med att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism har
högsta prioritet.
Vår ambition är att Torshälla om några år stolt kan kalla sig för den tillgängliga staden, som
tar vara på människors styrkor. Eget boende, arbete, och möjlighet till studier. Goda
sociala nätverk, meningsfull fritid, tillgänglighet och rätt stöd behov, är nyckeln till ett
demokratiskt Torshälla.
Vänsterpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling där vi värnar om dagens och framtidens
generationer, från de minsta barnen, till våra äldsta invånare, nyanlända och besökare. För oss
kommer mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och ett tydligt barnperspektiv i första
rummet. I vårt framtida Eskilstuna ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha tillgång till
socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande. Vi arbetar aktivt för att detta förhållande ska bli
verklighet, bland annat genom att på olika sätt stärka medborgardialogen och motverka
stereotypa normer. Vi vill därför utveckla medborgardialogen, särskilt med barn och
ungdomar och äldre.
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, och för oss är jämställdheten mellan flickor och pojkar,
kvinnor och män avgörande. Jämställdhet är en fråga om kvinnors och mäns makt att forma
samhället och sina egna liv. Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande,
ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av hem- och omsorgsarbete och att mäns våld mot
kvinnor upphör. Jämställdhet som norm skapas, där beslut fattas och resurser fördelas. Därför
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är det så viktigt att fortsätta ställa frågorna - vem får vad, på vilka villkor och varför- i all
kommunal verksamhet.
Mål och uppdrag





Stärka och utveckla medborgardialogen, med särskilt fokus på barn, unga och äldre.
Verksamheterna skall erbjuda en jämställd service, jämställda tjänster och ett jämställt
bemötande utifrån de kartläggningar och analyser som gjorts av kommunens
verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv
I Torshälla skall en jämställd snöplogning bedrivas
Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor genom att delta i en informationskampanj
för både den kommunala organisationen och lokalsamhället



Torshälla stads nämnd aktivt ska arbeta med att förebygga, identifiera och agera mot
diskriminering i sitt eget ansvarsområde och arbeta mot rasism och
främlingsfientlighet.



Torshälla stads nämnd arbetar för implementeringen av ECCAR:s 10-punktsprogram i
kommunen.
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