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Framtiden finns i Eskilstuna - Tillsammans utvecklar vi en socialt
hållbar kommun - Vänsterpartiet gör skillnad
Inledning:
Vänsterpartiet har byggt upp ett rödgrönt Eskilstuna - det vill vi fortsätta att göra
Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort länge. Under 19 år har vi styrt
Eskilstuna i majoritet med Socialdemokraterna, den senaste mandatperioden även tillsammans
med Miljöpartiet. Vi haft alltid haft ordning på ekonomin, utvecklat kommunens verksamheter och stadens utformning. Vi är stolta över mycket som har gjorts. Stora satsningar på
miljön under lång tid har gjort att Eskilstuna idag är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Vi
har prisats nationellt för vårt strategiska och praktiska jämställdhetsarbete, vi har deltagit i ett
nationellt utvecklingsarbete för social jämlikhet genom att minska skillnader i hälsa och klass.
Vi har drivit på för att skapa bättre integration, sammanhållning och trygghet. Men vi är inte
nöjda eftersom det finns mycket mer att göra genom att bygga vidare på redan gjorda
satsningar.
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. 107,4 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. Vi väljer att
höja skolpengen till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Vi vill bygga ut förskolan för att
möta behovet av barnomsorg och för att minska barngrupperna. Vi satsar på att bygga ut
fritidshemmen och renovera dem, dels för att barngrupperna är för stora men också för att
möta de kommande behoven. Vänsterpartiet är tydligt med att vi inte bara investerar i det
centrala Eskilstuna utan även i våra stadsdelar och på landsbygden.
Vi satsar på att bygga ut äldreomsorg och gruppboenden för att erbjuda trygga boenden både
för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Det är oerhört viktigt att stärka välfärden
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med investeringar både i personal och i byggnader. Det är det som är välfärd. Vi satsar på
bemanningen inom äldreomsorgen och vi satsar på heltidstjänster. Vård och omsorg måste få
mer pengar för att nå en budget i balans och inte konstant leva med nya nedskärningar och
effektiviseringskrav.
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.
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
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, tidssätta och teknifiera hela
personalstyrkan. Vi kommer 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. 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.
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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.
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 funktionsnedsättningar. 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. Samtidigt är samverkan med andra avgörande.
Kommunen har kommit lång i samarbetet med arbetsförmedlingen, men vi kan bättre,
särkskilt vad gäller nyanlända som är i etableringsfasen. För ungdomar kan ett sommarjobb
vara nyckeln till arbetsmarknaden.
Vi har ett stort ansvar som kommun att förebygga och motverka att barn, unga och vuxna
hamnar i missbruk av droger och alkohol. Därför är det så viktigt att fler fältassistenter
anställs och får i uppdrag att verka över hela Eskilstuna. De behöver ha kontakt med och
bygga upp relationer till ungdomar i riskgrupper för att också kunna avlasta socialtjänsten.
Mycket går att lösa ju tidigare vi som kommun kan komma in med socialt stöd och tidigar
insatser. Det menar vi leder till minskade kostnader på sikt.
Människan mår bra om själen mår bra. 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 växlas upp, i samarbete med övriga förvaltningar.
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
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som följd när det främjande och förebyggande arbetet har prioriterats bort. För Vänsterpartiet
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 2017 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 2017 ett överskottsmål på 1,7 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 1,8 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 2017 fortsätter arbetet med att sänka kostnaderna för
inköp. Målsättningen ska vara att stegvis sänka dessa kostnader.
Vi ser att fler områden än inköp behöver ses över. Idag upphandlar vi olika typer av
konsulttjänster för 61 miljoner. Många av dem är helt nödvändiga att använda sig av,
exempelvis inom prioriterade områden som bostadsbyggande. För övrigt ser vi dock att
5

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. 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 åtaganden utgår
från de strategiska målen.
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Verksamhetsplan
Stadsbyggnadsnämnden bidrar till ett socialt hållbart och jämställt
Eskilstuna
I Vänsterpartiets Eskilstuna får alla människor plats. Vår vision och dröm är att skapa ett
interkulturellt Eskilstuna där våra invånare lever i samklang med varandra, utvecklas och tar
ansvar för sig själv, grannen, arbetskamraten och miljön. I vårt Eskilstuna 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. Vänsterpartiet har i
budgeten avsatt medel för ett i kommunen stärkt interkulturellt arbete med inriktning på
stadsdelsutveckling. Fokus ska ligga i att knyta ihop kommunens verksamheter med
civilsamhällets i den kommande stadsdelsutvecklingen och arbetet med stadsläkning. I detta
arbete ska Stadsbyggnadsförvaltningen vara en aktiv part.
Vår ambition är att Eskilstuna om några år stolt kan kalla sig för den tillgängliga kommunen
som tar vara på människors styrkor. Eget boende, arbete med en god inkomst, möjlighet till
studier, socialt nätverk, meningsfull fritid, god tillgänglighet och rätt till stöd vid behov, är
nyckeln för ett sådant Eskilstuna. Vi har i majoritet länge arbetat med att stärka integrationen
och med att tillgänglighetsanpassa offentlig verksamhet och den fysiska miljön. Detta arbete
måste fortsätta. För att bidra till ett mer inkluderande arbetsliv ska stadsbyggnadsnämnden
också arbeta aktivt med att anställa personer med funktionsnedsättning, Traineejobb och
feriepraktikanter.
För att skapa en bättre kommun att leva och verka i har Stadsbyggnadsnämnden en avgörande
roll när man fortsätter att planera och utveckla stadens olika stadsdelar och utemiljöer.
Vänsterpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling där vi värnar både dagens och framtidens
generationer, från de minsta barnen, till våra äldsta invånare, nyanlända och besökare. För oss
kommer mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet i första rum och
det ska genomsyra nämndens verksamhet. I vårt framtida Eskilstuna ska alla flickor och
pojkar, kvinnor och män ha tillgång till socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande. För att
detta förhållande ska bli verklighet ska Stadsbyggnadsnämnden på olika sätt stärka
medborgardialogen och motverka stereotypa normer. Stadsbyggnadsförvaltningen är duktiga
på medborgardialog. Detta ser vi som ett viktigt område att fortsätta utveckla. Vi vill därför
att nämnden och förvaltningen utvecklar dialogen med medborgare i alla åldrar, med ett
särskilt fokus på stadsdelarna Fröslunda, Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp,
Skogsängen och Viptorp. Att vara en aktiv dialogpartner med kommunens olika råd och
utskott är en viktig del av detta utvecklingsarbete. Samtidigt är nämndens arbete för att uppnå
ett socialt hållbart Eskilstuna av högsta vikt framöver. Vi vill därför att
Stadsbyggnadsnämnden stärker sitt jämställdhets- och hbtq-arbete och på olika sätt bidrar till
att utveckla kommunens interkulturella arbete. Dessa perspektiv ska finnas med i allt
planeringsarbete och i underlag inför beslut.
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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 det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att
mäns våld mot kvinnor upphör. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och
normer skapas. Därför är det så viktigt att fortsätta ställa frågorna - vem får vad, på vilka
villkor och varför, i all kommunal verksamhet. All vår verksamhet och samhällsservice ska
vara jämställd och vårt absoluta mål är att Eskilstuna ska bli Sveriges mest jämställda
kommun. Därför är det helt nödvändigt att Stadsbyggnadsnämnden framöver lägger ett ökat
och skärpt fokus på jämställdhetsarbetet genom att implementera fullmäktiges mål om
jämställdhetsintegrering. Jämställdhet ska genomsyra alla förvaltningens
verksamhetsområden, från planering, i genomförande och i uppföljning. Nämnden har nyligen
återinfört en processledare för arbetet med jämställdhetsintegrering, en funktion som saknats
de senaste åren. Arbetet med att kartlägga och analysera nämndens samtliga verksamheter ur
ett jämställdhetsperspektiv måste nu ta fart och verkställas.
Trots att det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt bättre har hälsogapet mellan olika
sociala grupper ökat sedan 1980-talet. Därför har Vänsterpartiet varit drivande i att Eskilstuna
kommun nu tagit stora och avgörande steg för att ställa om och tänka i nya banor. Vi anser att
en omställning endast kan ske genom att ta ett helhetsgrepp kring hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ett särskilt fokus har till en början varit att belysa och utjämna barn och
ungdomars olika uppväxtvillkor, men arbetet måste utvecklas till att minska ohälsan hos hela
Eskilstunas befolkning. Stadsbyggnadsnämnden spelar en avgörande roll för att minska
hälsogapet, öka tryggheten, sammanhållningen och jämlikheten mellan medborgarna i
kommunen.
Handläggningstiderna inom färdtjänst är idag oroväckande och oacceptabelt långa, upp till
fem månader mot nämndens mål om en handläggningstid på 3-4 veckor. Detta medför att
medborgare far illa och inte får det stöd de behöver för att klara sitt vardagliga liv och för att
må bra. Därför ska ytterligare handläggare omgående anställas för att säkerställa
handläggningstider inom färdtjänst och parkeringstillstånd som når nämndens målsättning.
Mål och uppdrag







Aktivt arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen
Stärka och utveckla medborgardialogen med medborgare i alla åldrar, med ett särskilt
fokus på stadsdelarna Fröslunda, Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp,
Skogsängen och Viptorp.
Kartlägga och analysera alla nämndens verksamheter ur ett jämställshetsperspektiv
samt utifrån kartläggningen och analysen arbeta fram en plan för att verksamheterna
ska bli jämställda
Verkställa den framtagna lokala handlingsplanen Eskilstuna – En fristad för kvinnor
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Aktivt arbeta med att förebygga, identifiera och agera mot diskriminering i sin egen
verksamhet och som arbetsgivare
Förstärka samhällsinformationen med vetskap om Eskilstuna som interkulturell
kommun i syfte att nå, informera och attrahera nya målgrupper
På olika sätt bidra till att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för
kommunens medborgare, i samverkan med berörda nämnder
Stärka barn- och jämställdhetsperspektivet i allt samhällsbyggnadsarbete
Arbeta aktivt med medborgardialog samt utveckla dialogen med befintliga råd, utskott
samt andra dialogforum och vid behov utveckla nya forum för medborgardialog i för
nämndens verksamheter nödvändiga områden
Ställa sociala krav vid upphandlingar, som t ex att anställa lokala byggarbetare,
arbetslösa ungdomar eller personer från närområdet
Att i upphandlingar alltid ställa krav på kollektivavtal på leverantör och tredje parts
leverantör

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till att bygga och planera framtidens
hållbara Eskilstuna
Fler bostäder och ett stort fokus på bostadsfrågan är nyckeln för att kommunen ska fortsätta
utvecklas lokalt och i Mälardalsregionen. Faktum är att bostadssituationen och bostadsbristen
i kommunen är mycket problematisk och att den hämmar både individers liv och drömmar
samt en potentiellt starkare utveckling och tillväxt i kommunen. Fortfarande bor idag många
människor alldeles för trångt, många ungdomar och äldre hittar inte en lägenhet för att kunna
flytta hemifrån eller från sitt alltför stora hus. Samtidigt finns det många studenter som inte
hittar en 1ägenhet till en vettig hyra. Bostadsbyggandet i kommunen har ökat och denna
utveckling behöver fortgå och intensifieras än mer. För att tillskapa fler bostäder, utveckla och
effektivisera bostadsbyggnadsprocessen i Eskilstuna ska Stadsbyggnadsnämnden arbeta aktivt
och i nära dialog med kommunens övriga nämnder, bolag, byggbolag och andra myndigheter.
Målet är att under 2017 också öka tempot i stadsutvecklingsarbetet med ett särskilt fokus på
stadsdelarna Fröslunda, Skiftinge, Årby. Lagersberg, Råbergstorp, Skogsängen och Viptorp.
Kommunens Översiktsplan ska aktualiseras och revideras.
Kommunen behöver fler bostäder i alla dess former, bland annat fler billiga och små
hyresrätter och studentbostäder. Målet är att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030. Planen
över nya och tänkta bostäder behöver ständigt hållas aktuell och revideras. Samtidigt måste
fler och nya bostadsprojekt komma igång. Nämnden arbetar mycket aktivt med bostadsfrågan
idag. Detta arbete ska utvecklas än mer framöver utifrån den analys med förbättringsförslag
som tagits fram och utifrån pågående utvecklingsarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen
och andra strategiska delar av kommunen. Stadsbyggnadsnämndens målsättning ska vara att
ta fram detaljplaner för 400 nya bostäder/år.
Många sociala aspekter är kopplade till bostadsfrågan, varav tillgänglighet är en.
Tillgänglighet är en rättighet, inte minst i bostadsammanhang. Vi ska bygga bostäder som är
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tillgängliga för alla, men även planera och bygga tillgängliga bostadsområden och stadsdelar.
Detta handlar också om vägen till och från de platser där våra invånare bor. I Eskilstuna ska
det byggas ett stort antal nya bostäder i och vid befintliga stadsdelar, ex i Årby och i
Skiftinge. När vi planerar för och bygger nya bostadsområden är det av högsta vikt att
medborgardialogen finns med i ett tidigt skede och under hela planeringsprocessen. Grannar,
boenden och andra intresseföreningar i närliggande stadsdelar ska få en möjlighet att på ett
konstruktivt sätt delta i planeringen av de nya kvarteren. Först om denna dialog lyckas når vi
ett socialt hållbart bostadsbyggande i Eskilstuna. Vi vill skapa boendemiljöer där människor
trivs och kan leva hela livet ut med närheten till service, kommunikation, mötesplatser,
lekplatser, stimulerande gröna utemiljöer och andra platser som skapar spontana möten,
dialog och integration mellan människor. En annan viktig social aspekt vi planeringen av nya
fastigheter och bostadsområden är möjligheten att ställa krav på byggherrar och andra aktörer
att anställa personer från stadsdelarna som idag är utan arbete eller annan sysselsättning.
Dessa aspekter ska ständigt vara närvarande vid planering och utveckling av befintliga
bostadsområden och planering av kommunens framtida användning av marken.
Bostadsfrågan ska under 2017 och framåt fortsätta att vara en av nämndens absolut högst
prioriterade frågor. Samtidigt som kommunen aktivt ska arbeta med att rusta och renovera
bostadsområden vill vi verka för att nybyggnationer sker i alla delar av kommunen, såväl i
staden, i tätorten som på landsbygden. Människor ska ha möjlighet att kunna bo där de vill
under hela livet. Därför bör exempelvis fler hyresrätter byggas i kommunens alla delar.
Stadsbyggnadsnämnden spelar en avgörande roll i analysen, planerandet och genomförandet
för att nya bostäder byggs och att målet om en blandad bebyggelseform uppnås. I skapandet
av den nya staden är det samtidigt av högsta vikt att värna natur- och kulturhistoriska värden.
Som ett led i detta arbete ska Stadsbyggnadsnämnden arbeta för att tillsammans med berörda
nämnder och andra aktörer utveckla Fristadsreservatet utifrån den kommande utredningen av
hur man på bästa sätt utvecklar området.
Vid planering och beslut om nya bostäder ska nämnden utgå från aktuell översiktsplan och
visionen om ett hållbart och samhällsekonomiskt bostadsbyggande. I detta inbegrips att arbeta
utifrån förvaltningens framtagna prioriteringslista vad gäller nya projekt samt att arbeta aktivt
med stadsläkning och att bygga inifrån och utåt. Grönområden, tillgången till service och
kollektivtrafik, tillgänglighet, trygghet och att integrera bostadsområden och stadsdelar med
varandra är viktiga utgångspunkter vid stadsläkning och planeringen av nya fastigheter och
kvarter framöver. Vissa avsteg från översiktsplanen kan göras, exempelvis för att stärka
landsbygden och möjliggöra vissa bostäder utanför de utpekade noderna. Arbetet med att
aktualisera och revidera Översiktsplanen är ett prioriterat område.
Andelen yngre och äldre ökar i kommunen och det kräver att vi bygger fler
förskoleavdelningar, förskolor och äldreboenden. Samtidigt måste vi ersätta boenden som
idag inte lever upp till de krav som ställs på boende- och arbetsmiljö. Detta ställer stora krav
på Stadsbyggnadsnämnden och måste fortsatt vara en högt prioriterad fråga under 2017.
Stadsbyggnadsnämnden är nämligen en avgörande aktör för att höja kvalitén inom förskolan,
äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning. Genom att planlägga och
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möjliggöra för nya förskoleavdelningar, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden,
integrerade i stadens olika miljöer, ska nämnden bidra till att minska barngrupperna i
förskolan, skapa förutsättningar att inga köer bildas till äldreboenden samt utveckla kvalitén
inom verksamheterna och det dagliga livet för kommunens medborgare och personal.
Dessutom ökar det integrationen och skapar en mer sammanhållen och levande stad med
möjlighet till kvarboende i sin stadsdel.
Eskilstuna växer och ligger strategiskt i en attraktiv bostads- och arbetsmarknadsregion i
Mälardalen. För att kommunen ska utvecklas än mer framöver, attrahera fler boende, fler
pendlare, studenter och turister behöver staden ett nytt resecentrum. Detta behöver anpassas
för framtidens resvanor och integreras rumsligt i staden. Fortsatt arbete med förstudien för ett
nytt resecentrum behöver prioriteras.
Mål och uppdrag
















I samverkan med andra kommunala aktörer vara pådrivande och spela en aktiv roll i
att utveckla och effektivisera kommunens process för ökat bostadsbyggande och
byggande av välfärdslokaler.
Nybyggnation och renoveringar som rör barns skolgårdar och verksamhetslokaler ska
utgå ifrån tydliga riktlinjer utifrån Boverkets rekommendationer. Dessa riktlinjer ska
tas fram under 2017
Stärka informationen och dialogen med byggherrar och andra samhällsaktörer för att
öka bostadsbyggandet.
Fortsätta arbetet med en effektiv och rättssäker handläggning
Utveckla stimulerande, trygga och attraktiva utemiljöer runtom i kommunen
Projektet Stadsläkning intensifieras utifrån konkretiserade programskisser för stråket
Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge där förslag till etappindelning av
utbyggnader inom dessa områden tagits fram. Arbetet ska även fortsatt innehålla barnoch ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan och
dialog med boende, skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv.
Ta fram ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram
Arbeta vidare med förstudien för nytt resecentrum
Arbeta med att aktualisera och revidera Översiktsplan
Initiera arbetet med kulturmiljöprogram
Arbetet med att planera för att rusta och utveckla Fristadsreservatet intensifieras
Nämnden ska medverka till att bli årets stadskärna 2018

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till en berikande kultur och fritid för alla
Ett rikt kultur- och fritidsliv är avgörande för en stad i Eskilstunas storlek. Inte bara för att
vara en attraktiv stad för våra invånare och för att locka människor att flytta hit och bo här,
utan främst för att det är satsningar på ett rikare, mer stimulerande och friskare liv för våra
medborgare. Ska vi på allvar stå för en kultur och fritid för alla så måste den också vara
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tillgänglig för alla. Det betyder självklart att vi anpassar den fysiska miljön så att alla kan
delta men också att alla kommuninvånare känner sig trygga att besöka platser i den offentliga
miljön. Ett upprätthållande av turtätheten inom kollektivtrafiken, de fria bussresorna för 65+
samt att fortsätta med fria bussresor för skolungdomar är alla viktiga verktyg för att på sikt
öka bussresandet och ge goda möjligheter för alla att ta del av kommunens kultur- och
fritidsliv. Vänsterpartiet vill även stärka möjligheterna för pensionärer, färdtjänstberättigade
och barnvagnsresenärer att åka kollektivt framöver, vilket kommer stärka deras möjligheter
att ha ett berikande kultur- och fritidsliv samt få en ökad rörlighet och fler besökare olika
institutioner.
I Vänsterpartiets Eskilstuna är kultur, idrott och fritid mycket viktiga och förebyggande
inslag. Alla ska ha möjligheter att leva ett gott liv med en berikande fritid och nära tillgång till
kultur, oavsett var man bor. För barn och ungdomar är det tydligt att en aktiv fritid förbättrar
skolresultaten och motverkar kriminalitet, för både barn, ungdomar och äldre stärker det
hälsan och ökar livskvaliteten. Stadsbyggnadsnämnden är en mycket viktig aktör för att stärka
kommunens kultur- och fritidsliv och göra det tillgängligt för alla. Inom detta arbete inbegrips
att bidra till trevliga, trygga och stimulerande miljöer både i Eskilstunas miljonprogram, olika
stadsdelar, på landsbygden och i centrum. Trygga, säkra och tillgängliga vägar och
busshållsplatser till och vid våra idrottsplatser, kulturinrättningar, parker och friluftsområden.
Parker, blommor och renhållningsarbete ska fortsatt vara prioriterade i nämndens arbete och
på grund av besparingar eftersatta områden ska snarast åtgärdas. Kommunens infarter ska
fortsätta att lyftas och som ett led i att stärka Eskilstuna som kulturstad ska lagliga
graffittiväggar uppföras i dialog med boende i stadsdelarna, ett arbete som förvaltningen
arbetat konstruktivt med och förberett.
När vi bygger och utvecklar staden med nya allaktivitetsplatser och parker, vi vil se att nya
idéer följer med t ex att en Ätbar-park med fruktträd och bärbuskar anläggs i samband med
renoveringen av Skiftingeskolan och Skiftinge centrum. En utredning om att bygga en
Parkour-park i Fröslunda ska göras. En Parkour-park bidrar till ett berikat idrottsliv i
Eskilstuna. Ytterligare en utomhusmötesplats ska skapas i Fröslunda.
Mål och uppdrag






Stärka den fysiska tillgängligheten så att fler tar del av kultur, idrott och upplever sin
fritid som berikande
I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden planera för en allaktivitetsplats i
Skiftinge riktad mot både flickor och pojkar
I samverkan med Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads
nämnd, tillskapa lagliga väggar för graffitti i olika stadsdelar och i centrum
Tillskapa ytterligare utegym utifrån lämplig geografisk placering, integration samt
dialog med medborgare
Fortsätta att tillgänglighetsanpassa Åstråket
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I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden stärka den offentliga konsten i våra
miljonprogramområden
Fortsatt parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess
attraktivitet med socialt och ekologiskt fokus där medborgares goda idéer tas tillvara.
Inrätta en Ätbar-park i Skiftinge centrum

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till att hela Eskilstuna ska leva
Vänsterpartiets övergripande inställning är att alla medborgare ska ha full tillgång till våra
gemensamma värden. Det handlar om tillgänglighet och en helhetssyn på vår kommun där
alla områden får utvecklas och rustas utefter behov. Vi vill ha gröna uterum spridda i staden
och tillgängliga för alla. Platser där medborgare kan mötas och folkhälsan kan stärkas. Vi är
stolta över Eskilstuna och tror att de satsningar som gjorts och fortfarande görs på
Fristadstorget, Kungsgatan och å-rummet gör staden mer attraktiv och till en trevligare stad
att leva i, arbeta i och besöka.
Stadsbyggnadsnämnden är en avgörande aktör för att såväl centrum som stadens ytterområden
ska bli än mer trygga, attraktiva och tillgängliga. När vi fortsatt bygger staden är det också
viktigt att värna om Eskilstunas historiska särprägel, vårt kulturella arv och att vi utvecklar
våra industrimiljöer varsamt.
Vi tror att en blandad bebyggelse i våra bostadsområden gynnar en god utveckling och
integrationen i staden. Hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor sida vid sida är en viktig
komponent för att skapa en mer sammanhållen och attraktiv stad med bättre möjligheter att
människor med olika bakgrund och förutsättningar möts. Vänsterpartiet värnar
stadsdelsutveckling och vill se fler liknande satsningar på hållbar stadsdelsutveckling såsom
det pågående arbetet i Lagersberg, där dialogen med medborgare är central.
För att få en levande landsbygd runt om i kommunen ser vi gärna ett större lokalt engagemang
där medborgare värnar om och får inflytande över sina närmiljöer, exempelvis i form av fler
byalag som nämnden på olika sätt kan föra kontakt med. Nämnden ska också säkerställa en
god kvalitet inom kollektivtrafiken i hela kommunen, såväl i staden som till och från
landsbygden. De försämringar vad gäller avgångar som gjorts i landsbygdstrafiken under
2016 ska återinföras. En landsbygdspott finns avsatt för att kunna stimulera till utveckling av
sociala mötesplatser och andra satsningar på landsbygden. Stadsbyggnadsnämnden ska
tillsammans med landsbygdsrådet föra dialog med invånare och föreningar på landsbygden
och komma med förslag till satsningar.
Kommunens vägnät är delvis eftersatt och slitet. Därför ska vägnätet fortsätta att rustas för att
förbättra framkomligheten, tryggheten och säkerheten. Det givna uppdraget att se över och
förbättra drift- och underhåll av vägnätet bör därför intensifieras. Idag åtgärdas hål i
asfalterade bilvägar med ny asfalt efter att ett markarbete är utfört. På kommunens
cykelvägnät förekommer det dock att hål i asfalten som uppstått p.g.a. ett markarbete inte
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åtgärdas förrän efter en lång tid. För att ställa om transportsektorn i en hållbar riktning, för att
inte missgynna cyklister och för att uppnå målen i Trafikplanen är det viktigt att framöver
återställa asfaltshål efter markarbeten direkt, precis som på bilvägarna.

Mål och uppdrag
























Fortsatt prioritera ökat bostadsbyggande i samverkan med hela kommunkoncernen och
andra aktörer
Tillgängligheten ska prioriteras vid all ny- och ombyggnation
Utveckla offentliga miljöer såsom bl.a. lekplatser och parker till gröna varierande
uterum tillgängliga för alla
Fortsatt fokus på projekt Kungsgatan för att försköna innerstaden och knyta ihop
gångstråket med Fristadstorget.
Rekreationsvärdet, biologisk mångfald, kultur- och naturvårdsintressen ska ha hög
prioritet vid all fysisk planering
Arbeta med socioekonomiska beräkningar och analyser vid lämpliga projekt
Värna och utveckla industrimiljön för att behålla Eskilstunas särprägel och historia
Öka tryggheten i kommunen genom förbättrad belysning i exempelvis parker,
promenadstråk och grönområden
Fortsätta bygga utomhusgym på fler platser i Eskilstunas olika stadsdelar
Delta aktivt i att ta fram utvecklingsplaner för olika stadsdelar
Aktivt arbeta med stadsdelsutveckling i samverkan med kommunstyrelsen, boende
och aktörer i Eskilstunas olika stadsdelar
Möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika delar
Fullfölja utvecklingen av Åstråket och göra promenadstråket längs åstranden
tillgängligt för alla
Samverka och underlätta för att arbetet och planering av förorenad mark fortsätter
Återställa hål i cykelvägnätet omgående efter avslutat markarbete
Att tätortsnära natur bevaras och tillgängliggörs
Att ytterligare grönområden skapas i anslutning till byggprojekt
Att medborgarna får ökad möjlighet att påverka stadens utformning
Arbeta med ortsutveckling genom att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram
tätortsanalyser för Näshulta, Hållsta, Barva, Kjula och Ärla
Verka för att orörda stränder ska förbli oexploaterade
Bidra till att IT-utbygganden på landsbygden fortsätter och påskyndas till förmån för
boende och företagare utanför stadskärnan
Underlätta för nybyggnation på landsbygden inom lämpliga områden, även utanför de
i Översiktsplanen utpekade noderna
Att kommunen ska ha en positiv inställning till alternativa VA-lösningar där
kommunalt VA inte kan byggas ut
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Att det byggs hyresrätter även på markplan och i yttre tätorter med antagna
detaljplaner
Stimulera byggandet av tillgängliga studentbostäder och mindre bostäder för
ungdomar och äldre
Att det ska finnas en god planberedskap för bostadsbyggande och enkla kontaktvägar
för medborgare och byggföretag som vänder sig till kommunen.
Skapa bra boendemiljöer där du kan leva livet ut
Att bidra till att det byggs vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden samt
trygghetsboenden utifrån behov

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till ett hållbart arbetsliv
Nämnden har också ett viktigt uppdrag att säkerställa en god och stimulerande arbetsmiljö för
förvaltningens medarbetare, så att befintlig personal vill arbeta kvar samtidigt som vi lockar
nya medarbetare, särskilt till förvaltningens bristyrken där många kommuner kämpar för att
attrahera samma arbetskraft. För Vänsterpartiet är det därför viktigt att förvaltningen arbetar
aktivt för att bidra till hållbart arbetsliv för medarbetarna. Detta betyder att man ska orka med
och trivas med sina arbetsuppgifter över tid.
Arbetsbelastningen har dock under en lång period varit alltför hög på
Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare. En utredning och analys av medarbetares
arbetssituation bör därför snarast göras. Utredningen ska lämna förslag på hur förvaltningen
ska säkerställa det som krävs för att arbetssituationen framöver ska vara hållbar, för att
sjuktalen ska minska och inte öka och att förvaltningen ska locka till sig fler medarbetare på
de utannonserade tjänsterna.
Förvaltningens medarbetare ska spegla samhället och då krävs ett aktivt rekryteringsarbete
utifrån den målsättningen. Därför ska språk och tvärkulturell kompetens ses som en merit som
vi bättre ska ta tillvara på.
Ett hållbart arbetsliv innebär för vissa att man arbetar hela sitt liv på en arbetsplats, för andra
så behövs det förändringar för att man ska känna sig stimulerad och ha lust till sitt arbete.
Förvaltningen ska därför aktivt arbeta med att fortbilda och skapa nya karriärvägar både inom
förvaltningen och inom kommunen.
Nämnden ska tydligt uppfylla vårt åtagande och anställa fler personer med en
funktionsnedsättning, anställa personer inom projektet Traineejobb samt möjliggöra än fler
feriepraktikplatser och sommarjobb inom förvaltningens mångfacetterade
verksamhetsområden.
Mål och uppdrag:
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Utred medarbetarnas arbetssituation, lämna förslag på förbättringsområden samt
åtgärda akuta behov
Arbeta aktivt med ett hållbart arbetsliv för förvaltningens personal, öka inflytandet på
enheterna för den enskilda medarbetaren och möjliggöra karriärsvägar
Fortsätta kartlägga och utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
Arbeta aktivt med kompetenshöjning och fortbildning för förvaltningens medarbetare
Aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron
Anställa fler personer med en funktionsnedsättning inom kommunens arbete med 150
jobb
Fortsatt anställa personer inom Traineeprojektet Fler jobb
Utöka antalet feriepraktikanställda ungdomar och antalet sommarjobb för elever som
slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Arbetsuppgifterna ska bidra till
verksamhetsnytta för förvaltningen.

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till att Eskilstuna fortsatt ska vara en av
världens miljöbästa kommuner
Vänsterpartiet har i majoritet och tillsammans med en kompetent kommunorganisation drivit
på i miljö- och klimatfrågorna i Eskilstuna kommun. Idag är Eskilstuna en av världens
ledande klimatstäder. För detta är Vänsterpartiet stolta och glada, men inte nöjda. Vi ska
fortsätta ta ansvar och gå före. Vi ska fortsätta vara Sveriges och en av världens miljöbästa
kommuner och är beredda att lägga både tid och resurser för detta ändamål.
För att nå en hållbar utveckling och utveckla Eskilstuna är ett ökat bussresande absolut
nödvändigt. Bussresandet har under 2016 mycket glädjande ökat och det är viktigt att denna
trend fortsätter. För att stimulera och möjliggöra ett ökat användande av buss behövs fler turer
och fler busslinjer. Vänsterpartiet vill se en utbyggd busstrafik till Munktellområdet med nya
badhuset och arenan, särskilda evenemangsbussar vid stora arrangemang och en ökad
turtäthet till logistikparken och Hållsta, där vi ser att behoven är stora. Eskilstuna har en av
Sveriges modernaste återbruksanläggningar, men tyvärr med mycket dåliga förutsättningar att
ta sig dit kollektivt. Det är inte miljömässigt hållbart. Vi vill därför se en utökad
kollektivtrafik till Retuna och har för denna förstärkning avsatt 4 mnkr i budgeten.

Stadsbyggnadsnämnden spelar en avgörande roll i kommunens klimat- och miljöarbete. Vi är
det enda parti i Eskilstuna som kombinerar en kraftfull miljöpolitik med ett tydligt klass- och
könsperspektiv. Därför återinför vi under 2016 de fria bussresorna för äldre under lågtrafik,
men de ska gälla redan från 65 år. Som ett led i att utveckla de fria bussresorna för äldre vill
Vänsterpartiet att nämnden utreder möjligheter, konsekvenser och kostnader att införa fria
bussresor för alla pensionärer oavsett ålder samt att utöka tiderna då pensionärerna kan resa
fritt. Vi vill också att nämnden utreder möjligheterna att återinföra avgiftsfria bussresor för
barnvagnsresenärer och personer som är färdtjänstberättigande.
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En utvecklad kollektivtrafik är något som både klimat och människor tjänar på, främst de som
tjänar minst, ofta arbetslösa, utlandsfödda, funktionsnedsatta och kvinnor. Nämnden ska
därför återställa de neddragningar som gjorts inom kollektivtrafiken under 2016 inom
stadstrafiken sommartid. Nämnden ska prioritera kollektivtrafikens framkomlighet i
stadsrummet samt ta fram en kollektivtrafikplan. Vi vill också fortsätta att bygga ut och
förbättra kommunens cykel- och gångvägnät samt fortsatt arbeta utifrån ambitionerna och
målsättningarna i den aktuella Trafik- och cykelplanen.
Mål och uppdrag:





















Aktivt arbeta för att uppfylla den antagna klimatplanen
Genomför projekt som bidrar till miljömässigt och socialt hållbar utveckling
Pröva arbetssätt där ekosystemtjänstanalys ligger till grund för planering av projekt
Stärkt kollektivtrafik och ökad turtäthet till Munktellområdet (Munktellbadet och
Arenan), Logistikparken i Kjula, Hållsta och till Retuna.
Utreda möjligheter, konsekvenser och kostnader att införa fria bussresor för alla
pensionärer oavsett ålder samt att utöka tiderna då pensionärerna kan resa fritt.
Utreda avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade
Utreda avgiftsfri kollektivtrafik för barnvagnsresenärer.
Behålla de fria bussresorna för skolungdomar
Öka turtätheten på de neddragna stomlinjerna sommartid
Underlätta kollektivtrafiken genom löpande behovsanpassning av turer
Öka resandet med kollektivtrafik liksom cykel- och gångtrafiken i syfte att nå målen i
Trafikplanen
Fortsätta ställa om Eskilstuna till en cykelstad genom utbyggnad av cykelbanor och
genom att göra de befintliga cykelbanorna säkrare
Öka antalet cykelparkeringar i staden och bygga ett cykelgarage nära Eskilstuna
tågstation
Tillsammans med andra aktörer arbeta aktivt med frågan om dagvattenhanteringen och
gröna tak
Bidra till att kommunen köper mer rättvisemärkta, ekologiska och närodlade livsmedel
och produkter
Att vid upphandlingar ställa miljömässiga och etiska krav
Energirådgivningens utåtriktade verksamhet mot privatpersoner och företag ska
utvärderas och fortsätta.
Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet i stadsrummet
Ta fram en kollektivtrafikplan
Ta fram en gångtrafikplan
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