Miljöpartiets de gröna i
Eskilstuna
förslag till

verksamhetsplan för
Socialnämnden 2017
– Eskilstuna, en kommun med människa
och miljö i centrum

Hållbar sammanhållning för Eskilstuna
Miljöpartiet vill skapa ett hållbart Eskilstuna som grundar sig på sammanhållning där vi lever
i samklang med varandra, med djuren och naturen. Vi vill ta oss an klimatet, ge alla barn en
ärlig chans i skolan, satsa på nya jobb och jämställdhet samtidigt som vi välkomnar nya
människor till Eskilstuna som flytt.
Det senaste årets händelser har prövat vår förmåga till flexibilitet i nästan samtliga
samhällsystem både i Sverige men också i vår kommun. Vi har sett hur extremhögern sprider
rasism genom bl.a. hets mot romer, vandalisera moskéer och antända flyktingboenden. Vi har
sett bilbränder och andra symptom av ett växande socialt utanförskap. Trots dessa illdåd finns
det många Eskilstunabor som visar enorm solidaritet genom att erbjuda en sovplats till EUmigranter, debattera mot rasismen på skolan och på arbetsplatsen, genom att vara
flyktingguide mm. Det behövs fler volontärer och familjehem som tar hand om
ensamkommande flyktingbarn. Det behövs fler som utbildar sig till lärare eller
socialsekreterare. Solidariteten måste växa till något större. Miljöpartiet vill med gröna
politiska förslag bidra till att stärka sammanhållningen i Eskilstuna.
Vi stärker den sociala hållbarheten genom att se varje människas behov och bejaka dennes
drömmar, så vill vi skapa livskvalité och framtidstro. Vi tror att det är i mötet mellan
människor och dess omgivning som samhällets framtidskraft återfinns. Eskilstuna ska vara en
bra plats att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar för att stärka Eskilstunabornas
möjlighet att styra över sina egna liv och vara delaktiga i vårt gemensamma
samhällsbyggande. För oss är det viktigt att människor känner sig trygga och välkomna.
Konsekvenserna av våra klimatpåverkande utsläpp är stora och därför måste vi gemensamt
arbeta för att minska behovet av fossila energikällor. Vi stärker den ekologiska hållbarheten
genom en miljö- och klimatstrategi vilket kräver att miljöfrågorna hanteras på alla nivåer i
kommunen. Vi strävar efter att vara innovativa för att stimulera en hållbar utveckling
samtidigt som vi skapar jobb.
I dag råder obalans på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är hög söker
näringslivet personal att anställa utan att finna arbetstagare med önskad kompetens. Vi stärker
den ekonomiska hållbarheten genom att ge alla människor möjlighet att efter sina egna
förutsättningar kunna utbilda, fortbilda och omskola sig i relation till arbetsmarknadens
efterfrågan. Eskilstuna kommun ska skapa förutsägningar för människor att hamna i rätt jobb
därför är det viktig att flera jobb skapas genom satsningar på företagande. Egen försörjning
bidrar till trygghet och en känsla av sammanhang för individen och därmed en vinst för hela
samhället. Vi vill tänka nytt och uppmuntra andra att göra detsamma. Därför vi vill satsa
resurser på energieffektiviseringar, utbyggnad av förnybar energi, satsa på nya företag med
klimatsmarta idéer och lösningar samt ge stöd till ungdomars företagsamhet.
Det behövs fler som i sitt arbete och på sin fritid står upp för ett Sverige och Eskilstuna som är
större, vackrare och viktigare än att låta sig förgiftas av rasism. Människans sociala behov och
individuella idéer kommer till sin rätt när samhället är ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbart. En hållbar utveckling av Eskilstuna skapar goda livsförutsättningar för kommande
generationer när vi idag tar ansvar och är med och löser klimatfrågan och andra miljöproblem

tillsammans med samhällets alla aktörer. Med grön politik är vi med och stärker
sammanhållningen i Eskilstuna.

Inledning
Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och
för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom
ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och
barnbarn. Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det
kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på
livskvalitet
Miljöpartiet de Gröna i Eskilstuna lade i juni 2015 fram ett förslag till mål och budget för
Eskilstuna kommun inför året 2016. I vårt förslag gjorde vi en tydlig prioritering av


Stärkt arbete med klimat, giftfri miljö och biologisk mångfald – samhällsplanering
som sätter människa och miljö i centrum



Demokrati, jämställdhet, mångfald och lika rätt- ett Eskilstuna där alla har lika
möjligheter



Särskilda satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända – en
aktiv arbetsmarknadspolitik för framtidstro och social hållbarhet



Bostäder och byggnation- samhället är till för alla och är skapat av alla

En levande stad drivs av aktiva medborgare där alla ska ha lika möjliget att utöva sport, hobby
och intresse, på dagtid såväl som på kvällstid.
Miljöpartiet vill öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för alla Eskilstunas
invånare och besökare genom att flytta ut verksamheter till områden och platser där
människor samlas. Vi vill även att pågående och nya projekt som ger Eskilstunabor enkel
tillgång till kultur, idrott och natur ska prioriteras.
Politiska prioriteringar för Socialnämnden
I socialnämnden verkar Miljöpartiet för att alla generationer i Eskilstuna ska garanteras trygghet,
tillgänglighet och livskvalitet. Antalet barn och unga i socialt utsatta situationer ska minska. All form
av våld ska minska såväl i nära relationer som på våra gator och torg. Människor med
missbruksproblem ska få den hjälp de behöver och alla människor ska ha rätt till en fast bostad. Mer
av tidiga och förebyggande insatser leder till stora mänskliga vinster. Barnperspektivet ska vara
vägledande.
I arbetet med barn och unga i utsatta familjer ska förebyggande insatser prioriteras. Kommunen ska
aktivt stödja familjen och vräkning av barnfamiljer måste förhindras.
Fältassistenterna har en mycket viktig roll i att få kontakt och skapa förtroendefulla relationer med
våra barn och unga i riskzonen. Tidiga och förebyggande åtgärder kan motverka den negativa

utvecklingen vad gäller barn och ungdomar som lever i socialt utsatta situationer, vilket på sikt kan
innebära att färre insatser behövs i form av vård och behandling av våld och missbruk. Vi vill därför
att fältassistenter prioriteras i Eskilstuna.
Det är kränkande när människor tvingas att försörja sig genom att tigga. För att stödja och hjälpa
dessa människor är det därför viktigt att fördjupa samarbetet med frivilliga organisationer.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilde får den hjälp hen behöver.
Vi vill att samarbetet mellan kommun och landsting utökas och att fler familjecentraler inrättas. De
prioriterade bostadsområdena bör särskilt beaktas då dessa inrättas. Vi vill att en familjecentral
inrättas i första hand i Fröslunda.
Miljöpartiet vill att:
•
•
•
•
•

antalet fältassistenter ökar
samverkan mellan det civila samhället, myndigheter och privata aktörer i de
socioekonomiskt utsatta bostadsområdena fördjupas
öka närvaron av gemensamma insatser i de prioriterade områdena
förekomsten av droger på fritidsgårdar och skolmiljöer ska stoppas
familjecentraler inrättas i prioriterade områden

Budget (För fullständig budget, se Miljöpartiets förslag till komplettering till Årsplan 2017)

