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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
med investeringar både i personal och i byggnader. Det är det som är välfärd. Vi satsar på
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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.
Social hållbarhet – avgörande för Eskilstunas framtid
Vänsterpartiet står upp för helheten. Vi ser värdet av sociala investeringar, samtidigt som vi
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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
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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
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.
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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
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.

Verksamhetsplan
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Inledning:
Torshälla en unik stad med identitet och möjligheter
Torshälla är en historisk småstad, en av Sveriges äldsta städer som fyller 700 år 2017.
Torshälla har en stadsbildning med eget centrum, flera bostadsområden och villabebyggelse
och en omgivande landsbygd med lantgårdar och skog. Torshälla har sakta växt ihop med
Nyby Bruk och tillsammans bildar de nu en del av Eskilstuna kommun. När kommundelarna
avskaffades 1997/ 98 fick Torshälla behålla sin egen administration och fick då ansvaret för
flera viktiga områden som vård, skola, omsorg, kultur, gator och parkskötsel samt vattenvägar
och slussområde. Sedan 1995 har Torshälla ett Medborgarkontor med flera aktiviteter som
berör medborgarna och ett forum med medborgardialog där medborgarna kan träffa sina
lokala politiker på plats en gång i månaden.
2006 hölls en folkomröstning om att Torshälla skulle bli en egen kommun. Då ville
Vänsterpartiet att Torshälla skulle ha ett eget politiskt forum men fortsätta ingå i Eskilstuna
kommun, vilket också blev resultatet av folkomröstningen. Vänsterpartiet vill att Torshälla
ska fortsätta att ha en egen nämnd och en fortsatt bibehållen närservice. Detta är en viktig
demokratifråga. Kommunal verksamhet skall beslutas om och utföras så nära medborgarna
som möjligt. Samtidigt ska samverkan mellan Torshälla och andra förvaltningar stärkas.
Skola, förskola, vård, omsorg och sociala frågor tjänar på att finnas nära medborgarna och
kunna samverka och samarbeta utan onödiga förvaltningsgränser.
Torshälla är en närdemokrati i praktiken med möjligeter till kommunikation och dialog. I
Torshälla kan du möta din lokala politiker i affären eller parken och diskutera viktiga frågor
som rör dig som medborgare, med vetskapen om att informationen går rakt in i
organisationen. I Torshälla finns flera lokala mötesplatser, bibliotek, museum och
utställningslokaler. Det finns äldreboenden, skolor och förskolor liksom restauranger, butiker
och många företag i olika branscher.
För Vänsterpartiet är det viktigt att Torshälla ingår i Eskilstuna Kommun och tillsammans
bildar en ort med två syskonstäder som ger möjligheter för medborgarna att välja att bo i den
mindre eller den större staden. Torshällas självständighet utvecklar verksamheterna i hela
kommunen.
Vänsterpartiet vill att Torshälla utvecklas till en grön stad. Genom att tillvarata även mindre
platser och områden och omvandla till miniparker. Vi vill bygga ut vandringsstråk och
strövområden och freda de stadsnära skogarna i Bjällersta, Kogne, Glömsta och Kråketorp.
Vänsterpartiet vill att jordbruksmark som omger staden fredas och att den fortsätter att brukas.
Genom att låta naturen omge staden, ges innevånare och besökare skönhetsupplevelser och
rekreationsmöjligheter som ökar möjligheten till social gemenskap och hälsa. För att binda
samman stadens bostadsområden behövs fler gång och cykelbroar som förenar de olika
bostadsområdena och skapar stråk, genvägar och möten mellan människor.
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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.
Nedanför Holmberget börjar Torshällas skulpturpark ta form 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. Det motverkar dessutom att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende.
För de äldre stärker det hälsa och ökar livskvaliteten och gör vardagen mer aktiv. Ett rikt
kultur- och fritidsliv är viktigt för Torshälla stads innevånare och för ortens utveckling.
Det betyder att vi skall anpassa den fysiska miljön så att personer med funktionsnedsättningar
kan delta, och att vi arbetar för att göra kulturen och fritiden tillgänglig för alla som önskar
delta. Det betyder även att aktiviteterna ska vara avgiftsfria i så stor utsträckning som möjligt.
Våra muséer i Torshälla ska fortsätta att ha fritt inträde, och den offentliga konsten ska öka
och synliggöras mer. Vi vill skapa lagliga graffittiväggar i våra bostadsområden i Torshälla.
Till en början i Edvardslund och Krusgården. Tillsammans med idrottsrörelsen vill vi ta
krafttag för att motverka homofobi och gå fram med ett gemensamt lokalt hbtq-arbete.
För oss i Vänsterpartiet innebär tillgänglighet också att fritidsgårdar är öppna även på loven
och att våra mötesplaster har utökade öppettider. Tillgänglighet innebär att 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 och må bättre.
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



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



Torshälla stads förvaltning och det lokala föreningslivet samverkar kring hbtq-arbete
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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
Lagliga grafittiväggar skapas i Edvardslund och Krusgården
Sommaröppet på Fritidsgård och Mötesplats Bonsai
Naturskyddsområdet Skäret används och utnyttjas än mer för äldre, förskola och skola





Hela Torshälla ska leva
2017 fyller Torshälla 700 år. Arbetet med jubileet vars planering redan är i långt framskridet
skede ska användas långsiktigt för stadens utveckling. Gestaltningen av stadens historia ska
utgöra en grund för att permanenta en stadshistorisk skildring av Torshälla. Holmberget är en
värdefull historisk bergspark och utemiljö. Dess utescen med restaurang, är den givna platsen
för konserter, för yngre såväl som äldre, inomhus i restaurangen eller utomhus i parken. Det
första offentliga konstverket i Torshälla skapat av en kvinna är invigt i Skulpturparken som nu
växer fram. Det är en vacker plats med sitt kulturhistoriska läge intill Kvarnfallet och
Kvarndammen och med utsikt mot Torshälla kyrka på höjden mittöver vattenspegeln.
Vänsterpartiet vill att Torshälla ska fortsätta vara en vattennära grön stad i kommunen, genom
satsningar på nära naturparker, vandringsstråk längs ån, närströvområden och en varsam
försköning av stadskärnan, där hänsyn bör tas till Torshällas historia som gammal sjöfartsstad
och Mälarhamn. Torshällas potential som turistmål behöver betonas. Därför vill vi verka för
att en hotellverksamhet etablerar sig i Torshälla. Vänsterpartiet vill stärka inflyttningen till
Torshälla som genom sin speciella karaktär av mindre stad, med närhet till Mälardalens
högskola, utgör en positiv miljö för barnfamiljer, unga och äldre. En fortsatt utbyggnad av
bostäder, barn- och äldreomsorgen är därför nödvändigt i Torshälla.
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.
Att upplåta mark för stadsodling i närområdet till bostadsområden eller på lämplig mark i
Torshälla gör det möjligt för intresserade att bilda grupper eller föreningar som kan bruka
jorden 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 storslagen 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 vattendammarna påverkas. Därför
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är det viktigt att slussen restaureras på ett professionellt och säkert sätt och slussportarna
behöver sättas i dugligt skick så att vattenvägarna 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 viktiga komponenter för
att skapa en sammanhållen stad där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts.
Mål och uppdrag


Värna och utveckla Torshällas särprägel som stad inom kommunen



Att 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



Att Torshälla ska fortsätta ha en egen nämnd med bibehållen närservice



Skapa förutsättningar för att Torshälla ska bli en än mer attraktiv och aktiv stad för
barn, ungdomar och äldre att bo i
Att skogarna i Bjällersta, Kogne, Glömsta och Kråketorp ska behållas som
närströvområden




Satsa på Holmberget som en arena för kultur och rekreation, tillsammans med
Ebelingmuseet och andra parter



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





Att verka för att en hotellverksamhet etablerar sig i Torshälla
Att industriområdet Eklunda rensas upp och får ett mer attraktiv utseende
Att tillgängligheten ska prioriteras vid all ny- och ombyggnation



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



Att husbyggnationer ska utföras på ett miljövänligt sätt, gröna tak och energisnåla hus
är goda exempel



Stärka barn- och genusperspektivet i samhällsbyggnadsarbetet liksom socialtjänstens
roll i samhällsplaneringen



Att rekreationsvärdet, biologisk mångfald och naturvårdsintressen ska ha hög prioritet
vid all fysisk planering
Värna och utveckla (bruks) industrimiljön för att behålla Torshällas särprägel och
historia
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Öka tryggheten i kommunen genom förbättrad belysning i exempelvis parker,
promenadstråk och grönområden



Att Torshälla stads förvaltning arbetar aktivt med stadsdelsutveckling i samverkan
med boende och aktörer i Torshälla



Möjliggöra blandad bebyggelse i stadens olika delar



Att arbetet kring sanering av förorenad mark fortsätter



Att tätortsnära natur bevaras och tillgängliggörs



Att ytterligare grönområden skapas i anslutning till byggprojekt



Att medborgarna får ökad möjlighet att påverka Torshällas utformning

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. 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.
Vi är det enda parti i Eskilstuna och Torshälla som kombinerar en kraftfull miljöpolitik med
ett tydligt klass- och könsperspektiv. Exempelvis var vi med under 2016 och återinförde 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 utreda 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 utreda möjligheterna att återinföra avgiftsfria
bussresor för barnvagnsresenärer och personer som är färdtjänstberättigande. En utvecklad
kollektivtrafik är något som både klimat och människor tjänar på, främst de som tjänar minst,
ofta arbetslösa, utlandsfödda, funktionsnedsatta och kvinnor.
Vi vill också bygga ut och förbättra cykelvägnätet, öka andelen ekologisk, närproducerad och
rättvisemärkt mat i tillagningsköken är andra av våra politiska förslag. 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
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ISO 14001 som certifiering återupptas
Uppfylla den antagna klimatplanen



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 Eskilstunaån



Öka andelen ekologiskt, närproducerad, inte genmodifierad och vegetarisk mat i
Torshällas offentliga kök



Arbeta för att Torshälla köper mer rättvisemärkta, ekologiska och närodlade livsmedel
och produkter



Vid upphandlingar ställa miljömässiga och etiska krav

Ett Torshälla för alla
I Vänsterpartiets Torshälla får alla människor plats. Vår vision är att skapa ett interkulturellt
Torshälla där invånarna lever i samklang med varandra, 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 har under den gångna mandatperioden varit drivande i
arbetet med att fortsätta tillgänglighetsanpassa offentlig verksamhet och för att Eskilstuna
kommunen ska anställa 150 personer med funktionsnedsättning. Vi vill nu under 2017
säkerställa att dessa anställningar blir av och där har Torshälla stads nämnd ett ansvar.
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 dialogen med barn och ungdomar och ta fram en
lokal hbtq-certifiering.
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,
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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
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 och stärka barns inflytande i samhället
Alla kommunens verksamheter skall erbjuda en jämställd service, jämställda tjänster
och ett jämställt bemötande utifrån de kartläggningar och analyser som gjorts av
kommunens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv
Torshälla skall bedriva jämställd snöplogning
Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor genom en informationskampanj för både
den kommunala organisationen och lokalsamhället



Delta i en förstudie med målsättningen att 2018 starta upp ett Tjejhus tillsammans med
ideella krafter för att stödja unga tjejers utveckling och identitet



Att Torshälla stads nämnd aktivt ska arbeta med att förebygga, identifiera och agera
mot diskriminering i sin egen verksamhet och som arbetsgivare och aktivt ska arbeta
mot rasism och främlingsfientlighet. Grundskola- och gymnasieskola ska genom olika
insatser prioritera detta arbete.



Delta i implementeringen av ECCAR:s 10-punktsprogram i kommunen.



Fortsätta arbetet med att anställa inom de ”150 jobben” där personer
funktionsnedsättningar anställs i kommunen
Stärka arbetet kring personer med psykisk ohälsa.



Allas rätt till en bra utbildning
Vänsterpartiet verkar för en jämlik skola där ingen ska kunna välja fel. För att det ska ske
måste vinstintresset bort från skolverksamheten. Skattepengar som satsas på skolan ska gå till
skolan. Vänsterpartiet höjer skolpengen för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och
återställer därmed majoritetens kraftiga nedskärningar under 2016. Vänsterpartiet höjer potten
för strukturtillägget för att säkerställa behoven av nyanländas lärande och för att nå en bättre
socioekonomisk fördelning av resurserna till grundskolan. Förskolor och skolor kan söka
pengar till stöd till barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Pengarna räcker inte
till, och istället för att minska ersättningen för psykiska funktionsnedsättningar förstärker vi
den.
Alla barn och elever har rätt till lek, lärande och utbildning i stimulerande, trygga och bra
lokaler med en bra arbetsmiljö. Alla skolor ska vara bra skolor. Som feministiskt parti lägger
vi stor vikt vid skolans möjlighet att bidra till ett jämställt samhälle. Genuspedagogik och ett
normkritiskt förhållningssätt är således självklara delar i hela utbildningsväsendet, från
förskola till vuxenutbildning. Skolan ska verka för livslångt lärande där alla får en likvärdig
chans till kunskaper och erfarenheter och Förskolan är med och lägger grunden för detta.
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Förskolan är ur många aspekter oerhört viktig och lägger grunden till fortsatt lärande. Därför
ska alla barn i framtiden ha rätt till förskola, minst 30 timmar i veckan. En utbyggnad av
förskolan i Torshälla är nödvändig eftersom barngrupperna behöver minskas ytterligare,
samtidigt som behoven ökar när fler barn behöver barnomsorg. Antal barn per årsarbetare
måste minska. Utemiljöerna på förskolorna behöver vara lämpliga och tillräckliga för fria
lekar och för olika former av pedagogiska och skapande aktiviteter exempelvis odlingsbäddar,
kojbygge eller annan pedagogisk skapande aktivitet. För de barn vars föräldrar arbetar
obekväm arbetstid skall Nattis finnas kvar och utvecklas. Tryggheten är viktig för barn och
nattis behöver finnas i närområdet.
Fritidshemmet i Torshälla är i behov av satsningar för att kunna få ner barngruppernas storlek
och få en förbättrad fritidshemsmiljö. Behovet av fritidshem kommer att öka de närmaste åren
då elevkullarna blir större. Samtidigt har Skolinspektionen påpekat de brister som idag finns
på fritidshemmen i Eskilstuna och Torshälla. Därför väljer vi att satsa stora investeringar på
fritidshemmen över en femårsperiod. Idag får inte barn till arbetslösa och sjukskrivna och
föräldralediga gå på fritids. Vänsterpartiet vill därför under 2017 genomföra ett projekt där
alla barn i åk 3 erbjuds minst 10 timmar/vecka på fritids.
I arbetet med att förstärka elevhälsan i Torshälla och i Eskilstuna ska ett särskilt fokus under
2017 riktas på att få ner kötiderna på ungdomsmottagningen. En ungdom som behöver hjälp
på ungdomsmottagningen ska inte behöva vänta så länge som idag då väntetiderna är
oacceptabelt långa. Vänsterpartiet har på riksnivå förhandlat fram riktade pengar för att stärka
upp ungdomsmottagningarna.
Mål och uppdrag:




Stärka inflytandet för barn, elever och personal
Att stereotypa könsroller, rasism och homofobi ska motverkas i förskola och skola
genom satsningar på förstärkt värdegrundsarbete och genuspedagogik
Nybyggnation och renoveringar som rör barns skolgårdar och verksamhetslokaler ska
utgå ifrån tydliga riktlinjer utifrån Boverkets rekommendationer. Dessa riktlinjer ska
tas därför tas fram under 2017

Förskola
 Bygga ut förskolan, minska barngrupperna och minska antalet barn per pedagog för att
möta behoven
 I samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en plan för införandet av 30
timmars förskola för 2017 och framåt, med särskilda riktade resurser till områden där
behovet är större
 Nattis i Torshälla ska bibehållas och utvecklas för att möta de behov som finns
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Förskoleklass, fritidshem och grundskola
 Andelen behöriga lärare i kommunala skolor ska öka
 Säkerställa att Torshällas skolor är avgiftsfria
 Minska antalet barn per pedagog på fritidshemmen minska och barngruppernas storlek
 I Eskilstuna och Torshälla skapa en jämlik verksamhet för alla barn i förskoleklass
 Arbeta för att alla elever ska bli stimulerade utifrån sina egna behov och förmågor
samt att barn i behov av särskilt stöd ska prioriteras
 Grundskolan i Torshälla erbjuder elever tillräckligt med stöd utifrån deras individuella
behov
 Barn och elever i Eskilstuna kommuns förskolor och skolor ska ha en jämlik tillgång
till elevhälsa
 Intensifiera det förebyggande arbetet kring flickors och pojkars psykiska ohälsa
 Fortsätta praoverksamhet Ung Entreprenör tillsammans med näringslivet och bidra till
att den sprids till alla elever i åk 8 i Eskilstuna kommun
 Stärka skolans roll i arbetet med stadsdelsutveckling
 Att modersmålsundervisningen i grundskolan och modersmålsträningen i förskolan
ska prioriteras och att alla med rätt till modersmålsundervisning ska få det
 Att skolan via den nya Munktellbadet får förutsättningar att lära alla barn och
ungdomar att simma innan de går ut årkurs 9

Vård och omsorg med fokus på omtanke och medmänsklighet
För Vänsterpartiet går omtanke och medmänsklighet i vardagen före girighet och vinstuttag
för riskkapitalbolag. I Torshälla vill vi att äldre ska ha valfrihet kring innehållet i sin vardag
och kunna påverka sina egna liv. Inom hemtjänsten och i särskilt boende ska man ha
inflytande över när, hur och vad som ska göras kopplat till sitt hem och sin vardag. Vi har
under den gångna mandatperioden varit drivande för att stoppa införandet av LOV och istället
drivit igenom en valfrihetsreform som ökat inflytandet för den enskilde. Vi vill utveckla
denna valfrihet ännu mer för kommunens invånare. Därför säger vi fortsatt Nej till LOV och
Ja till verklig valfrihet. Vi anser också att personalkontinuiteten för den äldre är avgörande
och måste öka för nå en högre kvalitet inom vård och omsorg.
Andelen äldre ökar i Torshälla och det kommer att kräva att vi bygger fler äldreboenden,
samtidigt som vi måste ersätta boenden som idag inte lever upp till de krav som ställs på
boende- och arbetsmiljö. Detta ställer stora krav på kommunen och måste vara en prioriterad
fråga under mandatperioden. Vänsterpartiet vill bygga fler äldreboenden i Torshälla,
äldreboenden med stimulerande utemiljöer runt om som är viktiga för de äldre som kanske
inte kan förflytta sig så långa sträckor. Anläggning av hälso- och sinnesträdgårdar, i
anslutning till de olika boendena är en hälsofrämjande och stimulerande insats för de äldre.
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Hälso- och sinnesträdgårdar vid äldreboenden visar mycket positiva resultat för de äldre, inte
minst inom demensvården. Även de äldre som är relativt friska, får stimulans och
välbefinnande av att uppleva årets växlingar i trädgården. Möjligheten för äldre med annan
språkbakgrund att kunna få samtala och använda sitt modersmål är viktig för den äldres
identitet. I en mångkulturell stad bör detta vara en möjlighet för de äldre med annan
språkbakgrund.
Torshälla är inte undantaget olika sociala problem som missbruk, spelberoende och våld. Det
är ett välkänt och omdebatterat faktum och en för barn och unga ytterst angelägen fråga i
Torshälla såväl som i hela kommunen, eftersom missbruk och våld i familjen starkt påverkar
barn och ungas framtid. Alkohol, nätdroger och spelberoende har ökat vikten av det
förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Vänsterpartiet tror därför på en utvecklad
samverkan, där man utnyttjar Torshällas stads förvaltnings unika närhet i organisationen, och
utifrån den arbetar fram modeller för ett brett samarbete mellan individ- och familjeomsorg,
skola, skolhälsovård och familjecentral.
Bostadssituationen är speciellt svår om du har ett aktivt missbruk. Många äldre med
missbruksproblematik tvingas bo på Härberget, på gatan eller hos bekanta. Under en lång tid
har många hemlösa människor levt i social utsatthet i Eskilstuna kommun. Vi ser också
positivt på den Stadsmission som är under utveckling. I och med att kommunen går in och
stöttar verksamheterna ekonomiskt är det viktigt att vi också ställer krav på att man vänder sig
med stöd och hjälp till alla som vistas i kommunen.
Mål och uppdrag








Torshälla stads nämnd arbetar aktivt och kontinuerligt med socioekonomiska
beräkningar och analyser inför beslut
Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre
Utveckla och bredda anhörigstödet utifrån antagen plan för anhörigstöd med särskilt
fokus på att nå fler och bredare grupper
Stärka möjligheten till kultur inom vård och omsorg i samverkan mellan Torshälla
stads nämnd, Vård- och omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
Kunskapen om våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning ska stärkas och
bli mer känd
Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen
Stärka medbestämmandet för personal och brukare inom vård och omsorg



Fortsätta utveckla modellen Verklig valfrihet så att brukare inom hemtjänsten får
större inflytande över sin tid



Öka tryggheten och kontinuiteten inom hemtjänsten genom att insatser i vårdtagarens
hem genomförs av så få personer som möjligt
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Brukarna ska få ökade möjligheter att vid behov få tala sitt hemspråk inom
hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden



Bygga nya vård- och omsorgsboendeplatser enligt plan



Ersätta vård- och omsorgsboendeplatser i särskilda boenden som drivs i kommunens
regi



Skapa stimulerande och attraktiva utemiljöer vid samtliga äldreboenden i kommunen



Att personer med stora funktionsnedsättningar vad gäller syn, hörsel och tal på vårdoch omsorgsboende och inom hemtjänsten ska få stöd för att kunna kommunicera



En utredning återupptas för att möjliggöra att hemsjukvården flyttas över till
Torshälla.
Fortsatt arbeta i samverkan med facken för att bättre få ut timmarna inom Rätten till
önskad sysselsättningsgrad
Att all socialtjänst gällande barn och ungdomar ska ha ett barnrättsperspektiv och ske i
nära samarbete med förskola, grundskola och gymnasium och andra berörda parter
Att socialtjänsten tidigt satsar på förebyggande insatser för barn och ungdomar med
stödåtgärder på hemmaplan för att undvika externa placeringar. Kompetensen kring
hemmaplansalternativ ska stärkas
Att kommunen gemensamt ska arbeta utifrån ett 24-h-perspektiv kring ungdomars liv
Starta en uppsökande verksamhet för att nå ut med stöd till fler personer med psykisk
ohälsa
Genomföra en kartläggning vad gäller psykisk ohälsa hos unga tjejer
Ta fram en handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa hos tjejer
Samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen i framtagandet av en
Handlingsplan – En drogfri skola i Eskilstuna och Torshälla, för grundskolan
respektive gymnasieskolan vad gäller arbetet mot droger där berörda delar av
kommunen samverkar
Att i samverkan mellan skola och socialtjänst fortsätta arbetet med att aktivt arbeta på
grundskolorna för att motverka droganvändning och kriminalitet
Utveckla föräldrastöd i samverkan mellan Torshälla stads förvaltning, Barn- och
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen














Torshälla stads nämnd bidrar till ett hållbart arbetsliv
Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare och Torshälla stads förvaltning är en
förvaltning med många anställda. Det innebär ett stort ansvar men också en utmaning.
Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara Sveriges bästa arbetsgivare. Vi vill se modiga
chefer och modiga medarbetare som trivs på sitt arbete och som gör sitt yttersta för att ge
medborgaren en god service med hög kvalitet. För att nå dit måste kommunen som
arbetsgivare bli än bättre. Vi måste bli bättre på att ta vara på medarbetarnas idéer och öka
inflytandet för enheter och de enskilda anställda. Rätten till önskad sysselsättningsgrad (RÖS)
är en av kommunens viktigaste reformer genom tiderna. En central jämställdhetssatsning.
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Tidigare har ett stort antal anställda, övervägande kvinnor tvingats arbeta deltid och inte
kunna ha en lön som räcker att leva på. Under 2017 jobbar man vidare med att ta bort de
delade turerna. Samtidigt som arbetet med RÖS är igång så är det viktigt att vi undersöker hur
det på olika sätt påverkar sjukfrånvaron och vikarietillsättningen.
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. 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. För vissa
betyder det att man arbetar hela sitt liv på en arbetsplats, för andra 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.
Mål och uppdrag
 Arbetet med RÖS (Rätten till önskad sysselsättningsgrad) fortsätter och delade turer
tas bort


Utvärdera hur RÖS påverkat sjukfrånvaron och vikarietillsättningen



Ta fram en strategisk rekryteringsplan för att utifrån denna aktivt kunna arbeta med
utbildning och rekrytering till yrken med kommande personalbrist,



Öka inflytandet på enheterna och för den enskilda medarbetaren



Öka mångfalden bland förvaltningens personal, i alla led och flerspråkighet och
kulturkompetens ska ses som meriter vid rekrytering



Arbeta aktivt med ett hållbart arbetsliv för förvaltningens personal, öka inflytandet på
enheterna för den enskilda medarbetaren och möjliggöra karriärsvägar



Arbeta aktivt med kompetenshöjning och fortbildning för förvaltningens medarbetare



Aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron





Rätt till arbetskläder ska vara en självklarhet då arbetsuppgifterna kräver det
Fortsatt anställa personer inom Traineeprojektet ”Fler jobb”
Fortsatt feriepraktikanställa ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.
Arbetena ska bidra till verksamhetsnytta för förvaltningen.
Projekt arbetsskor inom vård-och omsorg och barnsomsorg påbörjas under 2017



18

