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Under de senaste åren som vi moderater suttit i 
majoriteten i Eskilstuna har vi drivit på för att få 
igenom mer moderat politik inom alla kommunens 
områden. Vi tror, och hoppas, att det märks att vi 
har haft inflytande, framför allt när det kommer 
till hur skattepengarna används, att vi prioriterar 
arbetslinjen, välfärden, tryggheten, valfriheten 
och stadsutvecklingen. 

Sverige leds av en vänsterregering och det är inte 
till fördel för Eskilstuna. Vi ser bland annat ökad 
gängkriminalitet, ökad segregation, arbetslinjen 
monteras ner, skatter höjs, och blir fler, och driv-
medelspriser skjuter i höjden. Vi ser ständiga hot 
från vänsterregeringen mot de privata företagen 
inom välfärden och det slår hårt mot alla som 
värdesätter valfrihet.

Vi ser fyra huvuduppgifter för politiken i Eskilstuna 
de kommande åren; 
öka tryggheten, stärka välfärden och valfriheten 
samt att skapa förutsättningar för fler jobb. 

Eskilstuna ska vara en kommun där alla kan 
känna sig trygga oavsett var man bor i kommunen. 
Dessvärre har brottsligheten ökat med allvarliga 
våldsbrott, öppen droghandel och gängrelaterad 
kriminalitet. Att återskapa tryggheten i hela 
Eskilstuna och få bort utsatta områden är vår 
högsta prioritet. 

Trycket på Eskilstuna att växa är stort. Människor 
vill bosätta sig i Eskilstuna för att förverkliga sina 
drömmar och se sina barn växa upp. Detta är i 
grunden oerhört positivt eftersom det bottnar i en 
framtidstro och optimism. Vi Moderater främjar 
denna utveckling, men inser självklart vilka utma-
ningar det för med sig. Förskola, skola, vård och 
omsorg, trafiken, bostäder, ja allt måste fungera 
och växa i takt med befolkningsökningen. Vi vill se 
en balanserad tillväxt i Eskilstuna som är långsik-
tigt hållbar och där bostäder, skolor, arbetsplatser, 
idrottsmöjligheter och grönområden ges plats 
och är tillgängliga. Vi vill även stärka köpkraften 
för medborgarna genom att sänka skatten med 
50 öre under mandatperioden.

Tillväxt är en förutsättning för att kunna bryta 
arbetslöshet och utanförskap. Tillväxt skapar de 

nya jobb som behövs, vilket i sin tur ger ekono-
miskt utrymme för både människor och samhälle 
och bidrar till minskad segregation. Dessutom blir 
vi fler skattebetalare som är med och delar på 
gemensamma kostnader och bidrar till välfärden. 
Vi vill skapa förutsättningar för våra entreprenörer 
att utvecklas och skapa fler jobb. Eskilstuna ska 
bli en mer näringslivsvänlig kommun.

Vår utgångspunkt när vi formar Eskilstuna är 
en tro på människan och människans förmåga. 
Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, 
vi ogillar förmynderi och att det offentliga ska göra 
allt. Vi vill se en stark kommunal organisation och 
inte en stor kommunal organisation. Vi gillar mark-
nadsekonomi, äganderätt och tror på tekniska 
framsteg som ett sätt att bekämpa klimatproblem. 
Vi slår vakt om vår unika, men långt ifrån självklara, 
valfrihet i skolan och välfärden. Eftersom vi tror på 
människan vill vi också att medborgarna ska få 
bestämma så mycket som möjligt över de pengar 
de tjänar. Skatten ska vara låg och skattepengarna 
användas effektivt och prioriteras till välfärdens 
kärna. 

Vi vill se till att denna utveckling fortsätter och att 
Eskilstuna inte slår in på en ny väg där valfrihet 
försvinner och enskilt engagemang kvävs. Ett bra 
och starkt samhälle bygger vi tillsammans, därför 
är samspelet med företag, föreningar och andra 
ideella krafter viktigt för oss Moderater. 

Vi formar vår politik utifrån den verklighet och de 
samhällsproblem vi ser idag. Till skillnad från andra 
partier så bygger den inte på önskedrömmar eller 
att ”man borde gjort annorlunda förut”. Vi vet också 
att alla förslag måste finansieras fullt ut, annars blir 
det bara tomma löften. Vi lovar inte mer än vi kan 
hålla. Vi visar i det här handlingsprogrammet på de 
ambitioner vi har under kommande mandatperiod. 

Vi tror på Eskilstuna!

Jari Puustinen,
Gruppledare (M)

Jag tror på Eskilstuna!
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Eskilstuna har en rik och spännande historia. 
Vi Moderater är stolta över att, under de senaste åtta 
åren, haft förtroendet att som en del av majoriteten 
vidareutveckla och förbättra den kommun som vi lever, 
verkar i och bryr oss om. Under dessa åtta år har en hel 
del hänt. Stora investeringar har gjorts för kommunens 
och regionens kärnverksamheter med bland annat nya 
förskolor, nytt gymnasium, äldreboenden samt påbörjan 
av omfattande om- och utbyggnad av Mälarsjukhuset. 

Kommunen ska prioritera kärnverksamheterna med 
en ansvarsfull ekonomi i balans. Det ska finnas en 
tydlig målsättning med fokus på kommunens kärn-
uppdrag - skola, vård och omsorg. Fokus måste 
också ligga på arbetslinjen – att få fler i arbete. 

Samtidigt är det av stor vikt att Eskilstuna är en 
attraktiv stad för medborgare och näringsidkare 
att etablera sig i. Eskilstuna ska vara en stad som 
präglas av framtidstro, företagsamhet och trygghet. 
Kärnverksamheterna ska hålla en hög kvalitet 
samtidigt som vi främjar stadens kulturella och 
idrottsliga utveckling, samt en aktiv stadsutveckling. 

Kommunen ska underlätta och stimulera en bra 
tillväxt och ett väl fungerande näringsliv som gör 
att Eskilstuna är en attraktiv stad att bo, arbeta 
och leva i. Vi Moderater ser också ett värde i att 
årligen genomlysa och granska kommunens 
ekonomi i syfte att medborgarna inte ska betala 
mer skatt än nödvändigt. 

Kommun, civilsamhälle och myndigheter måste 
fördjupa samarbetet för att bryta den ökande 
kedjan av otrygghet som växer i Eskilstuna. 
Trygghet är en av nycklarna för att man ska trivas 
och kunna se en framtid i kommunen. 

Vi anser att samarbetet med regionen måste för-
djupas för utvecklingen av Mälarsjukhuset, regional 
tillväxt samt kommunikationer. Långsiktigt vill vi 
börja arbeta för att Mälarsjukhuset ska bli ett 
universitetssjukhus. 

Förord
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ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Eskilstunas strategiska läge i Mälardalsregionen 
ger stora möjligheter inom handel, arbete och före-
tagande. Från Eskilstuna når man över 3,8 miljoner 
människor inom en 60-minuters radie. Det finns 
alltså stor potential i Eskilstuna att möjliggöra och 
underlätta för ett rikare näringsliv. Fler företag inne-
bär fler arbetstillfällen vilket är grundstommen till 
ett välfungerande samhälle. Även om utvecklingen 
i Eskilstunas näringsliv ser positiv ut behöver vi 
arbeta med ständiga förbättringar. 

Kommunens uppgift är att skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för ett växande näringsliv 
och några konkreta förbättringsområden handlar 
om förenklade tillståndsprocesser och minskat 
regelkrångel. Kommunen behöver också bemöta 
näringsidkare med hög servicenivå i en positiv 
anda. Ett hjälpmedel skulle kunna vara att inrätta 
en företagslots, dit företag enkelt kan vända sig 
för att få samlad och kompetent hjälp samt goda 
råd kring lagar, regler och tillstånd. Vi ser också 
att kommunen behöver utbilda delar av sina an-
ställda i näringslivsfrågor för att få till ett naturligt 
och konstruktivt bemötande.

Samarbetet med universitetet behöver fördjupas 
för att ännu bättre kunna matcha näringslivets 
behov av arbetskraft med relevanta utbildningar 
som ligger i framkant. Studenter ska inte bara vilja 
studera i Eskilstuna utan även vara sugna på att 
stanna och ta en anställning efter fullföljda studier, 
vilket ger verklig tillväxt även på längre sikt.

Vi vill också säkerställa att kommunen inte slår 
undan benen för sig själva genom att tillämpa 
pensionsregler på ett stelbent sätt. Flexibilitet ska 
råda och så länge det gynnar både kommunens 
verksamheter och den enskildes önskemål, ska 
vi så långt det går tillvarata en lång arbetslivs-
erfarenhet.

PRIORITERINGSPUNKTER 
ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV

• Utöka kontrollerna för att avslöja 
   bidragsfusk, skenäktenskap, dubbla 
   bosättningar och svartarbete 

• Förenkla tillståndsprocesser och   
   minska på regelkrångel

• Ställa krav på arbetslösa att utbilda sig, 
   vara tillgängliga och delta i praktik

• Kommunen ska inte konkurrera med 
   privata aktörer

• Lägst tillsynsavgifter i landet

• Utbilda personal i näringslivsfrågor

• Möjliggöra för en båtmack i Sundbyholm

• Bibehålla en god kommunal flexibilitet 
   kring pension

• Inrätta företagslots.

Arbetsmarknad och näringsliv
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FRITID OCH KULTUR
Eskilstuna ska vara en attraktiv plats att bo, verka, 
besöka och investera i och där fyller kulturen en 
mycket viktig funktion. Vi vet att Eskilstunas in-
vånare värdesätter en berikande och värdefull
fritid, där bland annat våra föreningar bidrar med 
en stor och värdefull insats. Vår målbild är ett 
Eskilstuna där kulturen utvecklas på ett brett och 
mångsidigt sätt och utgör en naturlig del av 
stadens besöksnäring.

Tillsammans har vi ett ansvar att bevara, utveckla 
och bruka kulturarvet så att framtida generationer 
också kan ta del av det. Genom att på olika vis 
uppmuntra och stimulera intresset för kultur 
främjar vi nyfikenhet, kreativitet och skapande. 
Biblioteken i Eskilstuna är också en värdefull 
komponent i arbetet med att göra litterär kultur 
tillgänglig för medborgarna och ska prioriteras. 
Det är av särskilt hög prioritet att främja barns 
och ungas läsande.

Fritid och kultur

Den enskilt största investeringen som vi Moderater 
förespråkar inom kulturområdet är att tillsammans 
med näringslivet starta byggnation av ett länge
efterlängtat kongress- och kulturhus i centrala 
Eskilstuna. Såväl besöks- som turistnäringen, 
handeln och kulturlivet skulle gynnas starkt av detta.

Vi vill att föreningslivet ska vara en naturlig del i 
alla våra bostadsområden. Eskilstuna har några 
knutpunkter vad gäller idrott och dessa måste vi 
värna om och fortsätta utveckla. En stor andel 
omklädningsrum har många år på nacken ute i 
våra bostadsområden och är i behov av renovering. 
De som är för gamla ska rivas och nya omkläd-
ningsrum ska byggas. 

Kommunen delar ut föreningsbidrag till många 
föreningar varje år, ibland på ren rutin. Det här 
vill vi se över för att verkligen säkerställa att de 
föreningar som får bidrag från kommunen också 
följer de regelverk och riktlinjer som finns. 
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PRIORITERINGSPUNKTER FRITID OCH KULTUR

• Bygga ett kongress- och kulturhus i centrala Eskilstuna 

• Is året runt i Sméhallen

• Renovera Tunahallen (konstgräsplan)

• Bygga en ny inomhushall för fotboll

• Utveckla Eskilstunas idrottsområden

• Bibliotekens roll som mötesplats för kultur- och samhällsdebatt ska stärkas
 
• Digitalisering av konst och kultur för ökad tillgänglighet

• Mer konstnärlig belysning inom kommunen.



9

JÄMSTÄLLDHET 
Vi vet att Sverige är ett av världens mest jämställda 
länder men tyvärr har utvecklingen inom vissa om-
råden gått åt fel håll. Hedersförtryck och otrygghet 
är två områden där det framför allt är kvinnor som 
utsätts och något som vi måste anstränga oss än 
mer för att motverka. För oss handlar jämställd-
het inte om att alla ska göra samma livsval eller 
nå identiska resultat. För oss Moderater innebär 
jämställdhet en strävan efter att alla ska ha samma 
grundläggande möjligheter i livet, oavsett könstill-
hörighet. 

För en starkare jämställdhet vill vi bland annat 
införa en s.k. sverigeintroduktion som innebär 
information om jämställdhet, hedersrelaterat våld 
och förtryck, information om berörda myndigheter 
och relevanta lagar inom området hederskultur. 
Detta för att upplysa om kvinnors rättigheter och 
vara en hjälpande hand för att bland annat minska 
avståndet mellan vissa myndigheter. 

Vi ser också ett behov av att aktivt söka upp och 
etablera kontakt med hemmavarande kvinnor 
och därigenom förebygga en del av de inlåsnings-
effekter som idag förekommer. Som förebild ser 
vi att den danska beprövade modellen för 
”jobbinspiratörer” skulle fungera utmärkt. Jobb-
inspiratörerna är själva invandrade och utses för 
att bilda nätverk och stötta andra invandrade 
kvinnor. I förlängningen är målet att nå de som 
inte aktivt söker arbete, stötta de som söker 
arbete och skapa goda förebilder.

Inom utbildningsväsendet ser vi också ett behov 
av att lära oss mer om bakgrunden till pojkarnas 
situation i skolan, då resultatglappet mellan pojkar 
och flickor är betydande. Ett orubbligt mål måste 
alltid vara att ge alla elever samma grundläggande 
möjligheter att tillgodogöra sig en god utbildning, 
oavsett kön.

HBTQ
Antimobbningsarbetet på kommunens skolor 
och arbetsplatser behöver förbättras och unga 
hbtq-personers hälsa följas upp och prioriteras. 
Kompetensen ska stärkas inom skolan och elev-
hälsan och här vill vi även att trygga fritidsmiljöer 
skapas för unga HBTQ-personer vilket behöver 
säkras upp inom föreningslivet. Vi ser också ett 
behov av att sexualundervisningen i skolan för-
bättras inom alla kategorier. Kompetensen om 
HBTQ måste stärkas inom samtliga av kommunens 
verksamheter.

PRIORITERINGSPUNKTER 
JÄMSTÄLLDHET

• Ta fram en handlingsplan med konkreta  
   åtgärder mot hedersrelaterat våld och   
   förtryck för Eskilstunas grundskolor 
   samt gymnasiet

• Kartlägga pojkars situation i skolan ur   
   ett jämställdhetsperspektiv

• Jämställdhetsperspektiv vid utbetalning 
   av försörjningsstöd i parrelationer

• Krav på motprestation för att erhålla 
  bidrag

• Införa ”jobbinspiratörer” enligt 
   dansk modell 

• Öka HBTQ-kunskaper inom offentlig 
  verksamhet

• Ställa krav på föreningar som tar emot   
  offentliga bidrag att motverka homofobi. 

Jämställdhet
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MILJÖ OCH KLIMAT
Eskilstuna är en stad i framkant inom miljö och 
klimatarbetet. Det är en position vi kan vara stolta 
över och inte ska släppa. Vi vill tillsammans med 
näringslivet se över möjligheter till effektiv energi-
återvinning och en hållbar elproduktion. I logistik-
parken väljer idag fler företag att anlägga solceller 
på sina fastigheter och får vi fler aktörer att göra 
just detta och tillvarata på överskotten, både 
avseende värme och el, så har Eskilstunaborna 
mycket att vinna på det i längden.

Eskilstunas miljöåtgärder ska baseras på veten-
skaplig grund, beprövad erfarenhet och resultat-
fokus. Det är av högsta vikt att nivå och takt i 
miljömål harmonierar med Sveriges nationella 
mål och uppföljning över tid, då det oftast är en 
förutsättning för att kunna erhålla statligt stöd vid 
olika klimat- och miljöåtgärder.

Vi behöver säkra vattenförsörjningen i Eskilstuna 
och vattenflödet mellan Hjälmaren och Mälaren 
med en långsiktig strategi för vattenförsörjning 
och förändringar utifrån vattenflöden som sker. 
Här behöver vi också hitta sätt att tillvarata mer 
av den energi som genereras genom vattnet som 
rinner genom vår stad.

Elektrifieringen är en stor del av vår nutid och 
kommer med all säkerhet vara det även framöver, 
därför behöver politiken skapa förutsättningar för 
att stärka laddinfrastrukturen och i görligaste mån 
tänka långsiktigt i planering och utveckling. 
Eskilstuna får inte hamna i ett scenario där kapaci-
tetsbrist på el påverkar omställningen, vi behöver 
i stället ligga i framkant. Vi vill därför att kommunen 
utreder möjligheterna att förstärka framtida energi-
försörjning och att s.k. SMR (Small Modular 
Reactors) finns med i energislagen som utreds.

Miljö och klimat
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Ett effektivt kommunalt miljöarbete kräver också 
att kommunen tar ett helhetsgrepp, då olika förslag 
och ändringar kan få följder i flera förvaltningar eller
kommunföretag. Moderaterna förordar därför ett 
kommunkoncerngemensamt investeringsråd som 
alltid ska pröva styrelser och nämnders investerings-
förslag för att eliminera risken att vinst i ett samman-
hang kan ge en större förlust i ett annat. Exempelvis 
kan en investering i Kommunfastighet leda till att 
EEM:s ekonomi försämras vilket måste beaktas när 
en investerings lönsamhet ska bedömas. Vidare 
förordas att Kommunföretags investeringsråd får 
uppdraget att pröva investeringar för hela kommun-
koncernen. Alla investeringsförslag ska redovisa 
konsekvensanalys avseende kort- och långsiktig 
resultatpåverkan på ekonomi och miljö, samt 
områdena lokalt näringsliv, medborgarnas köpkraft 
samt förändring i kommunens egen personalstyrka.

PRIORITERINGSPUNKTER 
MILJÖ OCH KLIMAT

• Utreda fler energislag för att 
   säkerställa framtida elförsörjning

• Sälja våra vindkraftverk

• Upprätta en strategi för hållbar 
   vattenförsörjning

• Basera miljöåtgärder på vetenskaplig 
   grund och beprövad erfarenhet

• Stärka förutsättningarna för 
   laddinfrastruktur

• Inrätta ett kommunkoncern-
   gemensamt investeringsråd.
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Regionpolitik

REGIONPOLITIK 
Eskilstuna är en tillväxtkommun med gynnsam 
placering på kartan. Läget inom den expansiva 
Stockholm-Mälardalsregionen ger goda förut-
sättningar att pendla till Stockholm och vidare ut 
i Sverige, men också för att ta emot pendlare. 
Vi Moderater ser Eskilstuna flygplats som ytterli-
gare en väg in i Södermanland i en naturlig trans-
portmässig knutpunkt, med fantastiska möjligheter 
till både tågtrafik och närheten till motorväg. 
För oss är tågtrafik och flyget inte konkurrenter till 
varandra utan snarare komplement. Eskilstunas 
ställning som största – och växande - kommun i 
regionen betyder att vår röst har betydelse. Vi ska 
därför fortsatt hålla ett högt engagemang i omställ-
ningen mot gröna energialternativ och uppmuntra 
och underlätta för alla intressenter att delta aktivt 
i detta. 

Regionpolitik handlar inte heller bara om miljö och 
sjukvård, utan även om att tillsammans verka inom 
länet för att ge arbetsmarknaden bättre förutsätt-
ningar att få fler i jobb. Eskilstunas arbetslöshet 
behöver alltjämt komma ner på en lägre nivå och 
vi ser att en större samverkan mellan regionen och 
kommunen definitivt skulle kunna bidra till detta. 
Ett konkret exempel är få till stånd fler APL-platser 
(arbetsplatsförlagt lärande) hos regionen.

SJUKVÅRDEN I ESKILSTUNA
Mälarsjukhuset är en av de största arbetsgivarna 
i Eskilstuna och drivs av Region Sörmland. Vi har 
redan idag aktivt genomfört flera satsningar i sam-
arbete med regionen, däribland trygg och säker 
hemgång, utvidgning av nära vård samt intensiv 
hemrehabilitering (IHR). Reformer som gör skillnad! 

Vi ser behov av att stärka förutsättningarna för 
regionens medarbetare och samtidigt göra 
Eskilstuna till en attraktiv kommun att verka i. 
Några grundläggande komponenter i detta är att 
skapa ett boendekontrakt med Region Sörmland 
där medarbetare utanför kommungränsen ges 
möjlighet till bostad, utveckla närområdet kring 
Mälarsjukhuset med trygghetssatsningar, bättre 
belysning och parkeringshus samt möjlighet till 
jourlägenheter.

Vi förordar också ett fördjupat samarbete med sjuk-
vården in i den kommunala vård- och omsorgen 
med utveckling av nära vårdteam, där patienten 
tas om hand med en gemensam insats tillsammans 
med både kommun och region. Vi Moderater, vill 
på sikt se över både ansvarsområden för huvud-
män, sänka det gemensamma skattetrycket och 
även genomlysa effekterna av de skatteväxlingar 
som genomförts.
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UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Som kommunmedborgare är vi Moderater mycket 
glada över att Mälardalens högskola äntligen blivit 
universitet. Vi vill nyttja universitetet som resurs 
än mer i framtiden och ser naturliga möjligheter 
att samarbeta tätare med näringslivet för att svara 
upp emot arbetsmarknadens framtida efterfrågan. 
Inom exempelvis digitalisering ser vi stora behov av 
att duktig och utbildad kompetens finns tillgänglig 
för både regionens och kommunens fortsatta ut-
veckling. Vi vill också att Mälarsjukhuset på sikt 
ska få status som universitetssjukhus vilket möjlig-
gör ännu tätare integration med den lokala arbets-
marknaden, men är samtidigt medvetna om att 
det är en lång process att nå dit.

PRIORITERINGSPUNKTER 
REGIONPOLITIK 
& REGIONAL UTVECKLING

• Mälarsjukhuset ska på sikt bli ett 
  universitetssjukhus

• Jobba för en utveckling av Svealands-
  banan med fler direkttåg och dubbel-  
   spår till Stockholm

• Utveckla samverkan med regionen 
   gällande Eskilstuna flygplats

• Göra det lättare att hitta bostad för 
   fler av regionens nyanställda 

• Genomföra trygghetssatsningar runt 
  Mälarsjukhuset

• Utveckla samarbetet mellan kommun 
  och region

• Se över de gemensamma skattetrycken 
   och genomförda skatteväxlingar.
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Samhällsbyggnad och utveckling

SAMHÄLLSBYGGNAD 
OCH STADSUTVECKLING
Vi vill att vår stad på alla områden ska planeras 
på ett, för alla invånare, attraktivt och framtids-
inriktat sätt. Målbilden kan också sammanfattas 
med framkomlighet, närhet och tillgänglighet.  

Eskilstuna är i hög grad en pendlingsort och det är 
åtskilliga som varje dag reser till och från vår stad 
för att arbeta och studera. Det måste vara smidigt 
och enkelt att pendla. Vi Moderater vill därför att 
det byggs ett nytt parkeringshus intill tågstationen. 

Vi Moderater förstår att det måste finnas en balans 
mellan människornas restider och kötider. Trafik-
flödena måste flyta på ett bättre sätt än nu, även i 
stadens centrala delar. Vi vill därför att det byggs 
en ringled för att lätta på trafiktrycket. En ringled 
skulle också underlätta trafikflödet i centrum högst 
avsevärt. Ytterligare en åtgärd för att förbättra 
trafikflödena är att utreda hur trafikflödena vid bl.a.  
Stålforsbron och liknande s.k. flaskhalsar ska 
försvinna. Stoppklossarna måste bort!

Kollektivtrafiken på vår landsbygd är ett annat om-
råde som vi behöver förbättra. Det ska vara möjligt 

att bo i hela vår kommun och inte bara i de 
centrala delarna. 

Vi värnar om Kvicksund och vill utveckla den 
delen av staden med bland annat särskilda 
boenden för våra äldre medborgare. Detsamma 
gäller Sundbyholm och dess attraktionskraft som 
turistort. 

Vi Moderater vill ha en bra balans mellan olika 
boendeformer såsom hyresrätter, bostadsrätter, 
villor, radhus, särskilda boenden, boende för unga 
och gamla och många andra boendeformer. Unga 
måste kunna ta sig in på bostadsmarknaden av 
egen kraft. Vi vill underlätta för människor att flytta 
till den boendeform som passar bäst i livets olika 
skeenden. Detta gäller centrumnära boenden och 
att ge goda förutsättningar för nybyggnationer på 
landsbygden.
 
Inte minst pandemin och det förändrade säkerhets-
läget i världen har visat att vi, även i Eskilstuna, 
måste förbättra vår beredskapsplanering av mark, 
vatten och elförsörjning. Moderaterna kommer att 
lägga stor vikt vid den fortsatta beredskapsplane-
ringen och förordar att en energikrisplan upprättas. 
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CENTRUM
Vi moderater har tillsammans med nuvarande 
majoritet i kommunen bidragit till fler boendemöj-
ligheter i centrum. Alla nya bostäder på norr har 
tillsammans med Munktellbadet och Stiga Sports 
Arena fått ett ordentligt ansiktslyft och centrum 
har på det sättet växt på mer än en plats i staden. 

Vi har ett vackert centrum och ån är en stor tillgång. 
Den behöver vi utnyttja på ett bättre sätt och vill 
därför ta fram en långsiktig strategi och målbild 
för utveckling av Eskilstunaån. 

Ordet centrum associerar många med handel 
och det ska vi också värna om, men är samtidigt 
medvetna om att våra köpmönster gjort att förut- 
sättningarna ser lite annorlunda ut. Vi vill dock se 
framåt och utveckla centrum på fler sätt. Vi vill 
bland annat se permanenta uteserveringar. Torg-
handel, foodtruck och annan tillfällig försäljning 
ska undantas av avgift för markupplåtelse i 
Eskilstuna. 

Eskilstuna har, som de flesta städer, drabbats 
av att gallerior och butikskedjor lämnat centrala 
staden för ny verksamhet i andra delar av kom-
munen. Vi Moderater är övertygade om att vår 
centrala stadskärna kommer att kunna utvecklas 
genom en ny typ av levande centrum med ökad 
blandning av verksamheter såsom handel, restau-
ranger, ny kultur- och kongresshall, utställningar 
och kultur mm. 

Moderaterna värnar om centrum.
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PRIORITERINGSPUNKTER 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
OCH STADSUTVECKLING

• En kultur-och kongresshall ska byggas

• Parkeringshus intill tågstationen 
   ska  byggas

• Erbjuda marknaden minst 
   150 detaljplanelagda tomter varje år

• Bygga bostäder i Fristadsreservatet

• Öka andelen bostadsrätter

• Bygga ringled runt centrumkärnan 

• Utveckla dagens centrum efter dagens 
  behov och efterfrågan

• Underlätta, stimulera och uppmuntra   
   näringsidkare 

• Utveckla Smörparken

• Utveckla Krusgårdsparken, Holmberget      
   och Östra Torget (Torshälla)

• Sälja utarrenderad åkermark 
   till privata ägare 

• Utreda behov och möjligheter för 
   mindre simhall i Torshälla

• Bygga på höjden

• Ta bort bussfilerna.
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Skola

SKOLA
En bra skolgång är avgörande, inte bara för varje 
enskild elevs möjlighet att skapa ett gott liv, utan 
också för hela Sveriges välstånd. Under mandat-
perioden vill vi höja skolpengen för både förskola, 
grundskola och gymnasium.

Inom skolan får vi aldrig släppa fokus från kärn-
uppdraget – kunskap och utbildning. Centralt för 
skolan ska vara kunskap och då behöver vi skapa 
så goda förutsättningar som möjligt att nå dit. Det 
handlar om att skapa trygga skolmiljöer för elever-
na men också om att lärare kan och får fokusera 
på det allra mest grundläggande – undervisning. 
Elever som bidrar till otrygghet och mobbning ska 
flyttas. Mobbaren ska byta miljö, inte den som blir 
mobbad. 

Samhällets mest betydande investering för framti-
den är barns utveckling. Omtanken om våra barn 
kan dock aldrig överlåtas helt på det offentliga 
utan är först och främst ett ansvar för föräldrar-
na. Vi strävar därför mot ett tydligare föräldraan-
svar och ökad delaktighet i barnens skolgång. 
Vi tror att både barnen och deras lärande gynnas 
av föräldrar som är närvarande och engagerade, 
och där ömsesidiga förväntningar mellan hem 
och skola kommuniceras öppet och rakt.  

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället i stort 
och ungdomar i skolan är inget undantag. Elever 
som mår dåligt och är i behov av stöd och hjälp 
ska få det. Det är därför av hög prioritet att skolan 
tidigt ser behov och kopplar in stöd så att eleven 
både mår bättre och även kan fortsätta med sina 
studier. Vi får heller inte glömma bort högpreste-
rande elever som också behöver bli sedda. Upp-
muntran, stöd och stimulans på rätt nivå måste 
kunna ges även här för att eleven ska kunna 
behålla sin motivation och fortsätta utvecklas. 

Den administrativa bördan för lärare, administra-
törer och annan personal i skolan behöver minska. 
En onödigt bred flora av rapporteringssystem för 

olika ändamål försvårar detta. Förvaltnings- och 
kommungemensamma IT-behov behöver därför 
samordnas bättre och antalet olika system minska 
över tid.

För att även fortsättningsvis ha kompetent och 
engagerad personal i våra förskolor och skolor 
krävs ett aktivt rekryteringsarbete. Vi vill därför 
bibehålla ett nära samarbete med Mälardalens 
universitet och våra barnskötarutbildningar i 
kommunen. Ett sätt är att studenter under sin 
studietid kan jobba extra inom verksamheten 
och på sikt rekryteras. Av det skälet förordar vi 
Moderater att samtliga kommunens förskolor har 
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och övnings-
skolor för både gymnasie- och universitetsstudier. 
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FÖRSKOLA
Att våra förskolor är av hög kvalitet är en fram-
gångsfaktor, då det visat sig direkt avgörande för 
att barn ska lyckas i grundskolan. Våra duktiga, 
engagerade och motiverade pedagoger har en 
viktig uppgift i det avseendet. Något som försvårar 
planering av verksamheten är dock att progno-
serna för kommande barnkullar inte är tillräckligt 
exakta. Utöver att prognoserna i sig behöver bli 
bättre ser vi också behov av att finna andra, mer 
flexibla lokallösningar som medger en högre an-
passningsförmåga – exempelvis lokaler som kan 
ändras och användas för andra verksamheter om 
behoven av just förskoleplatser ändras.

Vi vill först och främst sträva efter att alltid ha 
tillräckligt många pedagoger per barn, snarare 
än att ensidigt fokusera på gruppers storlek. 
Vi Moderater vill se fler pedagoger i förskolan.

Utbildning är nyckeln till egen försörjning och 
goda kunskaper i svenska en grundförutsättning 
för att kunna ta till sig utbildning. Pedagogerna 
behöver i sin tur behärska språket för att nå detta, 
och vi Moderater vill därför se ett språkkrav. 
Kommunen kan underlätta genom att möjliggöra 
validering samt språkutveckling. Vi ser också ett 
behov av att kunna erbjuda riktat stöd som exem-
pelvis språkinsatser i förskolor/skolor där vi vet 
att elever har sämre språkliga förutsättningar.

Vi vill att kommunens förskolor ska uppmuntra 
barns läsning än mer. Skolverkets satsning 
”Läslyftet”, vilket är en särskild utbildning för för-
skollärare och barnskötare för att öka medveten-
heten om språket, är något vi skulle vilja se även 
i Eskilstuna. Våra förskolor är över lag duktiga på 
att arbeta metodiskt med specifika fokusområden 
och vill att alla också inkluderar språkutveckling 
i detta, vilket kan ske utmärkt i form av lek. 
Vi förordar också att alla nyanlända barn i för-
skoleåldern och barn till nyanlända föräldrar ska 
omfattas av en obligatorisk språkförskola om 
15 timmar i veckan från tre års ålder, i syfte att 
underlätta längre fram vid skolstart.

GRUNDSKOLA
Kunskap ska ständigt vara prioriterad i våra skolor 
och en allt för stor andel elever i Eskilstuna klarar 
inte kunskapskraven. Att tillse att fler klarar grund-
skolan och därmed kan gå vidare till gymnasiala 
studier lägger grunden för det egna oberoendet 
och en god självkänsla, men också för att bli en 
tillgång i samhället med bättre utsikter till egen 
försörjning. Att så snabbt som möjligt bryta 
ogynnsamma trender för elever är också kritiskt, 
då negativa spiraler ofta inleds väldigt tidigt. 

Valfrihet är ett ledord för oss Moderater och vi anser 
att varje elev, tillsammans med sina föräldrar, ska 
ges möjlighet att fritt få välja skola. Det handlar om 
att varje elev garanteras en studieplats i kommunen, 
men att varje elev gör ett aktivt val om vilken skola 
han eller hon vill studera på. Vi är övertygade om 
att ett aktivt val föder och möjliggör ett ökat en-
gagemang och att fler föräldrar också behöver bli 
medvetna om vilka valmöjligheter som faktiskt finns. 

För att underlätta och förbättra elevers kunskaps-
inhämtning vill vi säkerställa att alla elever inleder 
skoldagen pigga och mätta. Vi vet att alla elever 
inte äter frukost hemma innan skolan börjar. 
Därför vill vi att alla elever i grundskolan ska er-
bjudas kostnadsfri frukost.
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PRIORITERINGSPUNKTER 
SKOLA

• Höja skolpengen för förskola, 
   grundskola och gymnasium 

• Större andel elever ska gå ut grund-
   skolan med godkända betyg och gå ut    
   gymnasiet med högskolebehörighet

• Minska lärarnas administrativa 
   belastning 

• Möjligheten för elever att träffa 
   kurator och/eller studievägledare 
   ska förbättras

• Skolan ska vara en trygg plats utan 
  droger, våld och annan brottslighet

• Öka möjligheterna till UF-företagande 
  på gymnasiet

• Högre krav på deltagare i SFI

• Öka kvaliteten på undervisningen 
   och utbildningen i SFI

• Gratis frukost till alla elever 
   i grundskolan

• Bygga ut Hällby och Tegelvikens skolor

• Bygga ny skola i Mesta

• Utvärdera måltidsverksamheterna.

GYMNASIET
Lärande och ämneskunskap är nyckelord även 
i gymnasiet. Vi vill att fokus på utbildningarna 
så långt som möjligt ska matcha morgondagens 
arbetsmarknad. Vi behöver fortsatt säkerställa 
en fungerande APL (Arbetsplatsförlagt lärande).  

Vi behöver också en tydligare och effektivare sam- 
verkan inom skolverksamheterna (inkl. friskolor), 
speciellt för yrkesförberedande program som 
till exempel Bygg- och anläggningsprogrammet. 
Vi behöver samarbeta ännu tätare med 
Mälardalens universitet (MDU) för att kunna 
erbjuda elever att redan i gymnasiet kunna läsa in 
högskolepoäng. Genom MDU ser vi också möjlig-
heter för lärare att vidareutveckla sin kompetens.

VUXENUTBILDNING
Alla behöver inte behärska perfekt svenska, men 
att kunna göra sig väl förstådd är av stor vikt. Fler 
måste genomgå Svenska för invandrare (SFI) med 
godkända resultat inom rimlig tid för att kunna ta 
sig vidare till jobb eller utbildning. Moderaterna 
vill därför ställa högre krav på deltagarna i SFI. Alla 
som påbörjar SFI ska få en individuell prestations-
plan som uppskattar tiden det kommer att ta att 
slutföra varje kurs och studieväg. Vid studier som 
inte fullföljs ska de ekonomiska ersättningarna 
reduceras eller stoppas.
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TRYGGHET
Upplevd trygghet är en central del i arbetet med 
att fortsätta utveckla Eskilstuna, och ett av de 
områden som kräver allra mest fokus framöver. 
Trygghet utifrån Moderaternas perspektiv handlar 
inte bara om statistik – vi ser ett behov av att fler 
människor känner uppriktig tilltro till våra system 
och institutioner, att fler vågar anmäla brott, att 
fler vågar vittna och att det finns en ömsesidig 
respekt och tillit mellan medborgare och polis-
väsendet. 

Vi vill förbättra polisens möjligheter att lösa brott 
genom fler kameror samt möjliggöra för fler ord-
ningsvakter på strategiska platser. Moderaternas 

övergripande målsättning är att Eskilstuna inte 
längre ska ha några områden som klassas som 
”utsatta” efter år 2024. 

För att öka tryggheten i Eskilstuna ser vi att en 
kombination av både lång- och kortsiktiga åtgär-
der behövs. Att nå dit fordrar både att befintliga 
verktyg används på ett annat sätt, och att en del 
nyare införas och permanentas.

På kort sikt behöver kriminella helt enkelt komma 
bort från våra gator, vilket bland annat handlar om 
att nyttja LVU-lagen som den faktiskt är skriven. 
Det löser inte problemen permanent, men ger en 

Trygghet
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möjlighet att stävja nyrekrytering till kriminella 
gäng och att kunna arbeta mer långsiktigt med 
förebyggande åtgärder. På längre sikt genomförs 
ett stort och betydande arbete med ”Trygga Unga”
- konceptet och där är vi Moderater beredda att 
fortsätta satsningen och vid behov även tillföra 
ytterligare ekonomiska resurser. 

Tilliten och förståelsen för socialtjänsten behöver 
också förbättras så att fler familjer verkligen vågar 
ta emot hjälp och samarbeta vid ett tidigare skede.  
Vi vill att det inrättas en föräldraundervisning som 
kan erbjudas där behov finns. Behovet kan till 
exempel identifieras av BVC som har den regel-
bundna kontakten med familjer vars barn ännu ej 
börjat förskoleklass. 

Ett övergripande mål i trygghetsarbetet är att en 
synlig polis inte ska behöva förknippas med att 
något har inträffat, utan snarare förmedla en känsla 
av trygghet. Vi tror därför att polisen behöver synas 
i skolorna på ett avdramatiserat sätt, redan i unga 
år, för att ge barn och unga en tidig positiv kontakt 
med polisen. Skolan ska alltid vara en trygg plats 
och nolltolerans mot droger måste råda i alla lägen. 
I skolans systematiska trygghetsarbete behövs 
tydliga rutiner för incidentrapportering. Polis-
anmälan ska alltid ske vid misstanke om brott med 
tydlig dokumentation, uppföljning och konsekvens-
trappa. Vid behov behöver polisen också kunna 
genomföra regelbunden narkotikasökning med 
exempelvis hundar.

Vi moderater förordar att krogar ges möjlighet att 
ha öppet en timme längre, d.v.s. till 03:00, i syfte 
att få till stånd ett mer utdraget utflöde och minska 
folksamling vid stängning. Vi föreslår en prövo-
period på två år med efterföljande utvärdering. 
Om ändringen fyllt sitt syfte väl bör försöksverk-
samheten permanentas.

HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH VÅLD I NÄRA RELATION
Hedersrelaterat våld och våld i nära relation är 
något som helt och hållet måste upphöra. För att 
på bästa sätt motverka hedersrelaterat våld och 
våld i nära relation förespråkar vi ett utökat sam-
arbete mellan flera aktörer. Kommun, polis, social-
tjänst och skola måste ha ett tätare samarbete för 
att kunna arbeta i förebyggande syfte. Detta för 
att både arbeta i förebyggande syfte och med alla 
medel kunna förhindra våldet snabbt när det upp-
täcks. Vi vill se att man öppnar upp i sekretess-
frågan mellan dessa samverkansparter så att 
arbetet kan ske utan några förhindrande faktorer. 
I kommunens integrationsprocess ska ingå utbild-
ning i den svenska kulturen och synsätt, inklusive 
synen på våld inom och utom hemmet.    
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PRIORITERINGSPUNKTER 
TRYGGHET

• Inga utsatta områden efter år 2024

• Fler övervakningskameror

• Kroppskameror hos ordningsvakter 
   och andra yrkeskategorier ska användas 
   i så stor utsträckning som möjligt. 

• Fler ordningsvakter i hela kommunen

• Förlängda öppettider på krogen i 
   trygghetssyfte

• Kraftsamling för ökad polisiär närvaro 

• Mer och bättre belysning på utvalda 
   platser, t.ex. parker, bargatan, 
   viadukt Tegelbruksgatan och 
   genomgångstunnlar

• Gymnasieskolan ska ges möjlighet att 
  genomföra oannonserade drogtester

• Fortsätta arbeta och satsa mer 
   resurser på förebyggande insatser, 
   t.ex. Trygga Unga

• Införa nattstopp inom kollektivtrafiken

• Inrätta trygghetsnummer

• Kameror vid busshållplatser

• Möjliggöra tidigare första kontakt 
   mellan skola och polis

• Se till att använda LVU-lagstiftningen 
   som den faktiskt är skriven

• Inrätta föräldraundervisning.
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ÄLDREVÅRD
Äldre har en självklar rätt till en värdig och trygg 
ålderdom. Så långt som möjligt ska hjälp ges på det 
sätt som passar den enskildes önskemål och behov. 
Vård och omsorg ska också vara lättillgänglig.

Kommunen behöver skapa möjlighet till ett hälso-
samt och aktivt liv utifrån de egna förutsättningarna. 
Valfrihet ska vara ett ledord. Möjligheterna till eget 
val av till exempel boendeform ska vara stora, och 
beslut i fråga om service, aktiviteter och omvård-
nad ska alltid präglas av delaktighet. Vi ser ett stort 
värde i att kunna fortsätta hålla sig aktiv och ha ett 
socialt umgänge, då det är en friskfaktor för såväl 
fysisk som psykisk hälsa. Oavsett om man har vård 
i hemmet eller på ett boende ska den enskilde 
kunna känna sig trygg med personalen. Vi förordar 

också att det i kommunen finns en mångfald av 
olika aktörer för boenden, både privata och kom-
munala, där alla har samma höga krav på trygghet, 
aktiviteter och samvaro. Vår uppgift inom politiken 
är att skapa så goda förutsättningar för detta som 
möjligt.

En central prioritering för oss Moderater är att 
arbeta med nära vård som kan bedrivas i hemmet 
utifrån personens behov och genom samverkan 
mellan region, kommun och andra nödvändiga 
instanser. Vi värdesätter också föreningarna i vår 
kommun som gör ett exceptionellt arbete med att 
skapa en meningsfull fritid för både unga och äldre. 
Att på olika sätt främja och stödja föreningslivets 
fortsatta utveckling av sina verksamheter är därför 
av hög vikt.   

Vård och sociala tjänster
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Trygghet är en väsentlig del hos alla, oavsett ålder. 
Det är dock ett väldigt brett begrepp och kan 
betyda många olika saker, beroende på var i livet 
vi befinner oss. Att känna sig trygg i att inte utsät-
tas för brott är en självklarhet, men trygghet kan 
också vara att veta att hjälp och stöd finns att få 
när det behövs. För en brukare som har hemtjänst 
kan trygghet innebära att det finns begränsningar 
i hur många olika personer som rör sig i hemma-
miljön. Att kunna känna igen de personer som är i 
ens hem ger ett betydande lugn.  En annan kritisk 
aspekt vid omsorg av äldre är språket. Trygghet 
kan också betyda en väl fungerande kommunika-
tion med personalen - t.ex för att säkerställa rätt 
bruk av mediciner som omsorgspersonal hand-
skas med dagligen. Därför vill vi införa språkkrav 
inom vården. 

Trygghet är också att veta vart man kan vända sig 
i olika frågor och att det finns tydliga och lätt-
åtkomliga kontaktvägar. Här ser vi att man med 
fördel kan ta hjälp av teknik och digitala tjänster. 

När det gäller möjlighet att själv välja olika sorters 
boenden vill vi öppna upp för ytterligare former, 
där olika anpassningar och varianter av trygghets-
boenden skulle kunna erbjuda en möjlig mellan-
väg. Det kan t.ex. lämpa sig i sammanhang där 
den enskilde på olika sätt vuxit ur det egna boen-
det, men där ett renodlat klassiskt äldreboende är 
ett onödigt stort steg. Vi ser att flera olika varianter 
skulle kunna utvecklas för att på ett bättre sätt 
möta människors olika behov, hälsa och livsstil.

Vi förordar också att måltidsverksamheterna 
utvärderas i syfte att få ett grepp om eventuell 
förbättringspotential.

Eskilstuna Kommun som arbetsgivare behöver 
bedriva ett kontinuerligt arbete med att bli en 
ännu bättre arbetsgivare i syfte att göra vård- och 
omsorgsyrket mer attraktivt. Ett gott ledarskap, 
en sund kultur, fler tillsvidareanställda och fler fasta 
kollegor är alla komponenter som leder till ökad 
trygghet både för personal och brukare. En lägre 
sjukfrånvaro ger också en behagligare arbets-
miljö och högre kontinuitet och kvalitet. Vi ser det 
också som centralt att personalens kompetens 
verkligen utnyttjas på rätt sätt. Det finns många 
arbetsuppgifter (exempelvis administrativa) som 
inte alltid kräver vårdutbildning för att utföra. 
Ökade möjligheter för kompetensutveckling och 
karriärvägar är också av vikt för att göra vårdyrket 
än mer attraktivt. 

PSYKISK OHÄLSA 
Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar 
kraftigt i samhället. Vi Moderater vill därför inves-
tera i förebyggande hälsofrämjande åtgärder och 
tidigare insatser för den som mår dåligt. Vi vill se 
ett tätare samarbete mellan psykiatrin, sjukvården, 
skolhälsovården och socialtjänsten. Möjligheterna 
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för BUP att agera tidigt får inte begränsas av 
att resurser saknas. Vi vill också att alla skolor 
har minst en kurator, då det många gånger utgör 
den första kontakten med vården för unga med 
psykisk ohälsa. 

STÖD TILL PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
I Eskilstuna ska alla ha möjlighet att delta i sam-
hället utifrån sina förutsättningar. Den som har en 
funktionsnedsättning ska kunna vara en del av 
samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete 
och sysselsättning anpassat efter den egna för-
mågan. Det ska finnas tillgång till boendeformer 
och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjlig-
heterna för den som kan och vill jobba, att bidra 
utifrån sin förmåga. För de som på grund av 
funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i 
arbetslivet vill vi öka möjligheterna till en menings-
full daglig sysselsättning genom olika aktörer, ut-
formad utifrån egna önskemål och förutsättningar. 

Målet ska vara att tillvarata individens egna för-
mågor och potential för att kunna leva det liv 
som man önskar. Det är dock ofta många aktörer 
inblandade kring samma individ. Det ställer i sin tur
krav på samverkan, vilket kräver goda kontaktvägar 
och tillgänglighet hos alla inblandade aktörer. 

Anhörigstödet är också något som vi vill vidare-
utveckla och stärka ytterligare. Anhörigas stöd 
och arbete saknar många gånger både arbetstid 
och lagstiftning. Det sker ofta på ren välvilja för 
deras anhörigas bästa. Det är lika värdefullt för 
dessa med stöd från kommunen. Utbildning 
och avlastning kan både underlätta och stötta 
anhörigas berömvärda insatser. 

PRIORITERINGSPUNKTER 
VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER

• Utöka samarbetet mellan aktörer för 
   att erbjuda meningsfull sysselsättning   
   för individen

• Ställa höga krav på bra och 
   näringsrik kost

• Utvärdera måltidsverksamheterna

• Sätta individens behov och önskemål 
  i centrum

• Se till att våra äldre som bor kvar 
   hemma och har vård i hemmet känner   
   sig trygga med personalen och inte 
   behöver träffa ny personal varje dag 

• Erbjuda fler varianter av trygghets-
   boenden

• Ställa språkkrav

• Öka möjligheten till kompetens-
   utveckling och karriärvägar för 
   vårdpersonal.
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