Miljöpartiet de grönas
verksamhetsplan och budget för

stadsbyggnadsnämnden
2017
– Eskilstuna, en kommun med människa
och miljö i centrum
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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 gör 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, skola 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

Människor och naturen behöver få mer utrymme i staden. Staden ska präglas av
närhet till service och rekreation. Centrum ska vara inbjudande med gatuliv,
marknadsstånd och natur. För att skapa större utrymme för människor behöver
bilbehovet minska. Det behöver bli enklare att cykla och resa kollektivt. Med en
mänskligare stadskärna med mer folk i rörelse ökar tryggheten. Staden ska
förtätas med flera bostäder och arbetsplatser. Barriärer mellan stadsdelar ska
byggas bort. Närservice som dagligvaruhandel behövs i bostadsområden därför
ska inte nya externa handelsetableringar byggas. Stadsläkningsprojekt, förtätning
och hög standard på gång- och cykelvägar är viktiga delar i att bygga ett attraktivt
Eskilstuna.
Miljöpartiet vill bygga framtidens kommun där det finns plats för alla människor
att mötas och leva ett gott, rikt och hållbart liv. Det kräver att vi bygger ett
klimatsmart samhälle med en sammanhållen stad med nära koppling till
landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle,
det förutsätter en fungerande kollektivtrafik och god service i hela kommunen.
Eskilstuna ska fortsätta profilera sig som en miljöstad vi kan vara stolta över och
intensifiera detta arbete, t.ex. genom att initiera byggnation av lågenergihus samt
stimulera energieffektivisering och möjliggöra stadsnära odling.
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Politiska prioriteringar för
Stadsbyggnadsnämnden 2017


Satsningar på hållbart resande i hela kommunen, utbyggd infrastruktur
för gång och cykel.



Att bygga hållbara och energieffektiva boenden i enlighet med
förtätningsprincipen för att möta en ökad efterfrågan på bostäder



Kollektivtrafiken i hela kommunen ska utvecklas och blir attraktivare



Låta kommunens tjänstebilar bli bilpooler på kvällar och helger



Att kommunen inrättar ett kommunalt p-bolag.



Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon



Bygga ett modernt cykelgarage vid resecentrumet.



Nygatan omvandlas till gång- och cykelgata.

Vision för Eskilstuna
Miljöpartiet ser att Eskilstuna har stora möjligheter att utvecklas och bli en ännu
bättre plats att leva och bo på. Vi vill att det ska byggas fler energismarta bostäder
för att möta ett ökat behov. Vi är positiva till förtätning och blandad bebyggelse.
Är det nära mellan bostad arbete och affär minskar transportbehovet. Det ska
vara enkelt och smidigt att ta sig fram på ett klimatsmart sätt, både i staden, på
landsbygden.
Det är glädjande att fler och fler väljer att åka kollektivt, Miljöpartiet vill göra det
lättare för fler att åka kollektivt för att möta ett ökat behov. Det ska vara lätt att
cykla, fler och fler upptäcker att el-cykeln i flera fall kan ersätta bilresor. Därför
vill vi satsa på att bygga fler och tryggare cykelbanor till exempel genom att
undanröja hinder för cyklister som kantstenar och farligt placerade stolpar.
Hållbara transporter är billiga och smidiga, både för den enskilde och för
samhället. För varje mil som en Eskilstunabo cyklar sparar skattebetalarna 15 kr
på grund av bland annat minskade sjukvårdskostnader och minskat vägslitage,
det omvända gäller för bilen. När fler ansluter sig till bilpooler minskar antalet
bilar, vilket frigör mer yta för bostäder, mötesplatser och grönområden. Här ska
kommunen visa vägen genom att låta tjänstebilar bli bilpooler på kvällar och
helger.
Kollektivtrafik och cykel kommer inte att täcka hela vårt transportbehov. Bilen
kommer fortsatt att behövas, speciellt i gles- och landsbygd. Tillgången till bil
behöver inte förutsätta att man äger bilen själv. Anropsstyrd kollektivtrafik, taxi
och bilpooler är bra alternativ. Vi behöver underlätta för elbilar som innebär en
förbättrad trafikmiljö; mindre buller och utsläpp och renare luft. Med tanke på
elbilens snabba utveckling tror vi att behovet av ladd-infrastruktur kommer att
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öka.

Vi vet att många känner stark oro inför klimathotet. 80 % av alla unga har känt
ångest inför klimatkrisen. Vi vill inte att våra barn ska behöva vara rädda för
framtiden. Vi vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria
välfärdsnationer, och vi vill att Eskilstuna ska vara drivande i den positiva
utvecklingen. Vi ser omställningen som en chans till utveckling och förbättring.
Det finns många smarta lösningar som kommer att förenkla och förbättra våra
liv. Vi är förvissade om att omställningen kommer att skapa nya jobb och välfärd.
Vi vill att Eskilstuna ska utformas för medborgare snarare än för konsumenter.
Det ska finnas gott om platser som uppmuntrar till möten mellan människor, en
picknick med filt i solen eller en skridskotur. Att bygga staden smart är en nyckel
till en trevlig stad att leva i.

Stadsbyggnad –
samhällsplanering som sätter människa och
miljö i centrum
Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna vill:


















att gående, cykel och kollektivtrafik prioriteras före bilen i trafiken.
att kollektivtrafiken i hela kommunen utvecklas och blir attraktivare.
att persontågstrafiken inom Mälardalen utvecklas och blir attraktivare.
att färdtjänsten förbättras så att resenärernas behov sätts främst
utveckla det offentliga rummet för att främja möten mellan människor
utveckla grönytor så att den biologiska mångfalden ökar
att kommunen tillsammans med näringsliv och fastighetsägare fortsätter
att utveckla centrum
att närservice uppmuntras och extern handel begränsas
att länka ihop Nyfors med centrum genom att utveckla resecentret.
bygga ett modernt cykelgarage vid resecentrumet
att uppföra fler säkra cykeluppställningsplatser
att kommunen inrättar ett kommunalt p-bolag.
att kommunen bidrar till att bilägande delas
att klimatplan och miljömål ska vara kända av kommuninnevånarna
att ytor upplåts för boendenära odling
bryta barriärer mellan stadsdelar
Utreda BRT-system och möjlighet till spårväg

Miljöpartiets verksamhetsplan för stadsbyggnadsnämnden 2017 | 5

Bostäder och byggnation –
samhället är till för alla och skapat av alla
Bostäder är hem. Där ska människor kunna trivas och vara trygga, känna
tillhörighet och sammanhang, vara delaktiga och aktiva. Boendemiljön ska
motverka segregation och främja lika rättigheter. Miljöpartiet vill att det byggs
bostäder som passar alla; unga, studenter, äldre, pensionärer, stora familjer och
låginkomsttagare. Genom att bygga energieffektiva hus med miljövänliga
material och välkomnande mötesplatser kan man skapa moderna och attraktiva
bostadsområden. Vi vill utnyttja marken bättre genom att bygga både på bredden
och höjden och på ytor som i dag inte används optimalt. Vi vill premiera en
mångfald av boenden i våra bostadsområden, vilket minskar risken för
boendesegregation och skapar ett mer levande samhälle. Kultur- och naturvärden
i boendemiljön ska värnas och lyftas fram.
Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna vill:




















att behovet av bostäder möts med energismarta och hållbara alternativ
att olika boendeformer blandas för att främja socioekonomisk integration
att inomhusmiljön i bostäder och på arbetsplatser förbättras
att konkurrensen och effektiviteten i byggsektorn ökar
att boende i flerfamiljshus ska erbjudas att vara med i såväl utformning
som skötsel av utemiljöerna i sitt bostadsområde
att barn ska ha särskilt inflytande vid utformning av gårdar och lekplatser
att skötsel av utemiljöer ska ske på ett sådant sätt att den biologiska
mångfalden gynnas
att de boende kan få större tillgång till taken för miniträdgårdar, bikupor,
sittplatser och egna solanläggningar
att parkeringsnormen styr mot hållbart resande som bilpooler och gröna
respass
att befintligt bostadsbestånd rustas och blir mycket energisnålare än idag
att de kommunala bostadsbolagen ska gå före och vara i framkant när det
gäller att få ner energiförbrukningen, minska kemikalieanvändningen och
använda ekologiska material.
att hyresgäster, bostadsrättsföreningar och villaägare ska ges stöd till att
göra energibesparingar på olika sätt.
att fler passivhus och nollenergihus (hus med mycket låg
energianvändning) byggs i Eskilstuna.
att stor hänsyn tas till strandskydd, naturskydd, kulturmiljöer,
transportbehov och åkermark innan bygglov ges.
att kommunen som fastighetsägare ska producera egen förnybar energi,
bland annat genom att solenergin alltid tas tillvara vid nybyggnation.
att träkonstruktioner används i flervåningshus och att hållbara och
återvunna material användas betydligt mer än idag
att kretsloppslösningar för vatten och avlopp uppmuntras
att fastighetsägare och kommunen arbetar aktiva med att
hållbarhetscertifiera både enskilda byggnader och hela stadsdelar
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att bostadsområden planeras för att även integrera småföretag, service,
restauranger och butiker vilket fastighetsägare kan bidra till genom att
lokaler för detta finns och hyrs ut
att verksamhetslokaler, vissa industrilokaler och vindar byggs om till
attraktiva bostäder.
att nya bostäder utformas på ett yteffektivt sätt
att det ställs krav på entreprenörer att anställa arbetssökande från
närområdet vid byggnationer

Landsbygden –
en levande landsbygd är en förutsättning för ett
långsiktigt hållbart samhälle
På landsbygden finns det grundläggande näringslivet, ”den gröna sektorn”, som
producerar livsmedel och förnybar energi. Landbygden är också en attraktiv plats
att bo på för många. Här finns naturen med olika ekosystem och växt- och
djurlivet. Här ges möjlighet till både fantastiska upplevelser och friluftsliv, samt
rogivande lugn för lärande om djur och natur. Skogen stora mängder koldioxid,
vilket minskar mängden växthusgaser. Skogen är också en viktig råvara och
inkomstkälla. Kommunägda skogar sköts idag enligt FSC-certifiering.
Ekosystemtjänster är grundläggande för ett hållbart jord- och skogsbruk och dess
oersättliga värde behöver synliggöras. Humlor och bin som pollinerar, våtmarker,
mikroorganismernas betydelse för kretsloppet, insektsätande fåglar och skogens
betydelse för lokalklimatet är exempel på ”hjälp” från naturen som också har stor
ekonomisk betydelse. De ekologiska jordbruken bidrar till en giftfri miljö. De ger
mervärden som ökad biologisk mångfald genom att värdefulla kulturlandskap
som betade hagmarker, åkerholmar och skogsbryn bevaras. Fler lantbruk och
grönsaks-/trädgårdsodlingar ger både arbetstillfällen, levande landsbygd och
tillgång till närproducerad mat. Förädling av livsmedel lokalt och regionalt ger
matkvalitet, minskade transporter och intressanta, hantverksmässiga
arbetstillfällen. På landsbygden startar ca 30 % av nyföretagandet och många
företag drivs av kvinnor. Här finns både kreativitet och utrymme för nya
småföretag. För att stad och land ska kunna ha utbyte och nytta av varandra
behövs en ömsesidig förståelse. Integrationen mellan stad och land leder till en
levande landsbygd med lokala resurser och gröna jobb för en hållbar framtid.
Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna vill:




bygga cykelbanor till tätorterna runt Eskilstuna.
Gynna laddinfrastruktur för elbilar i hela kommunen
att kommunen verkar för snabb och stabil internetuppkoppling på
landsbygden
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värna om skolor och förskolor på landsbygden i Eskilstuna kommun
att främja lokala livsmedel till de offentliga köken och gynna långsiktigt
hållbara jordbruksföretag
marknadsföra turistattraktioner med djur-, natur- och matupplevelser
som till exempel att bo på bondgård.
Kommunen i sitt näringslivsarbete stödjer etableringen av gårdsbutiker
med närproducerade och ekologiska livsmedel
att kommunen påbörjar ett samarbete mellan kommunen,
arbetsförmedlingen och landsbygdsföretag för att skapa praktikplatser,
trainee- och sommarjobb till arbetssökande.
att kommunen förbättrar kollektivtrafiken på landsbygden bland annat
med beställningstrafik (särskilt på kvällstid) och projekt kring samåkning
i privatbilar.
förbättra samordningen av varutransporter för landsbygden
att kommunen iordningställer bra och säkra parkeringsmöjligheter för
cykel och bil i anslutning till busshållplatser
att alla busshållplatser har väderskydd

Långsiktiga mål efter 2019



Utsläppen från trafiken minskar med 30 % i enlighet med plan och
energianvändningen i transportsektorn effektiviseras med 30 %
Eskilstuna har i enlighet med den nationella målsättningen en
fossiloberoende fordonsflotta senast 2030
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Hållbar utveckling
Sju övergripande processer för att nå resultat
Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektiv och anger vad vi ska åstadkomma
för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling skapas genom sju
övergripande verksamhetsprocesser. I processerna skapas sociala, miljömässiga
och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna.
Att värna demokrati
 Medborgarförslag fortsätter att tas emot och behandlas
 Värna om barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention
 Öppna de politiska nämnderna för allmänheten
Att tillgodose behovet av utbildning
 Det finns tillräckligt med skolbyggnader av hög kvalitet för att fylla
behovet.
 Skolgårdarna håller tillräckligt hög kvalitet för att vara gynnsamma för
barnens hälsa och prestation
 Landsbygdsskolorna värnas och ses som en del i att stärka bygderna runt
om i kommunen
 All skolverksamhet främjar lika möjligheter för flickor och pojkar
Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster
 Anpassade lokaler av hög standard finns tillgängliga för att möta behovet
Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid
 Alla Eskilstunas medborgare ska få möjlighet att lära sig cykla och simma
 Alla ungdomars fritidsintressen uppmärksammas och ges möjlighet att få
ekonomiskt stöd
 Stöd till, och investeringar i kultur och fritid fördelas rättvist mellan olika
grupper
Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete
 Eskilstuna kommun är koldioxidneutralt till år 2030
 Investera i lönsam energieffektivisering
 Uppmuntra till satsning på solel för både kommunkoncernen och privata
fastighetsägare
 Eskilstuna flygplats är kostsam och används idag i liten omfattning. Den
stora hårdgjorda ytan kan istället användas till solcellspark,
företagsetableringar, demonstrationsområde eller säljas.
 Gående, cykel och kollektivtrafik prioriteras före bil i planarbetet när
kommunen växer
 Skötsel av utemiljöer ska ske på ett sådant sätt att den biologiska
mångfalden gynnas
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Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
 Fasa ut hälsofarliga ämnen ur kommunens verksamheter samt verkställa
fastställda mål kring skadliga ämnen
 Förstärka arbetet med att uppfylla åtaganden i vattenplanen
 Extra tillskott till kontroll och tillsyn av verksamheter inom miljöområdet
Att främja näringsliv och arbete
 Kommunens näringslivskontor blir bättre på att hjälpa nya och befintliga
landsbygdsföretag med nätverk, utbildning eller ansökan om startstöd
från ex EU’s olika fonder
 Kommunen inleder samarbete mellan jordbruksföretag och Eskilstuna
Energi och Miljö för att kunna öka biogasproduktionen för
fordonsbränsle, rötresterna ska då hållas rena så att de kan återgå till
jordförbättring/gödning
 Kommunen tillsammans med IdéLab och Munktell Science Park arbetar
för att stimulera innovation och entreprenörskap bland studenter och
medborgare
 Utmana näringslivet att erbjuda lika många ferieplatser för ungdomar
som kommunen under sommarlovet

Effektiv organisation
Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre
arbetet utförs och vilka resurser som finns. En effektiv organisation är en
förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En
effektiv organisation når genom balans och samverkan mellan följande
perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa genomsyra och
stödja all verksamhet.
Attraktiv arbetsgivare
 Kommunen låter medarbetarna få ha inflytande när det gäller att driva
effektiviserings- och kvalitetsarbete
 Utbilda kommunanställd personal i HBTQ-frågor.
Stabil ekonomi
 Skattemedlen ska användas effektivt
 Inför LEAN eller annat likvärdigt koncept i de kommunala
verksamheterna för att arbeta med ständiga förbättringar
Budget (För fullständig budget, se Miljöpartiets förslag till komplettering till Årsplan 2017)
 Driftbudget:
 Investeringsbudget:
o Kommunal:
o Samfinansierat:

