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Motion: Utveckla och verka för att Mälarsjukhuset blir ett universitetssjukhus 

och för att Mälardalens universitet blir ett idrottsuniversitet  

 

Motionärer: Robin Tannarp och Jari Puustinen, Eskilstuna Torshälla Västra 

förening  

 

Mälarsjukhuset är Sörmlands största sjukhus och ansvarar idag för vård och behandling där 

invånarna i Eskilstunas och Strängnäs är deras primära målgrupp (ca. 140 000 människor). Den 1 

januari 2022 blev Eskilstuna tillsammans med Västerås universitetsstäder. Mälardalens universitet 

(MDU) som idag har utbildningar inom en rad olika områden och är en viktig nod för 

kompetensförsörjningen för Region Sörmland och vårt län. MDU har bland annat en 

sjuksköterskeutbildning som årligen genererar arbetskraft till hela länet och direkt till Region 

Sörmland. 

 I en tid där vårdens behov ständigt förändras och kräver mer högspecialiserad vård krävs ett 

närmare samarbete mellan MDU och Region Sörmland för att klara av specialiserad sjukvård och det 

ständigt höga trycket på sjukvården är det viktigt att vi för vårt län stakar ut vägen framåt.  

Folkhälsan är en annan faktor som är viktig att belysa när det kommer till våra medborgares mående. 

Vi har genom åren fått följa rapport efter rapport om hur mycket och varför folkhälsan förändras och 

försämras, inte minst bland barn och unga vuxna. Våra levnadsvanor där framför allt idrott och 

annan rörelse har positiv inverkan på människors hälsa, både på kort- och lång sikt, 

prestationsförmågan och för att förebygga sjukdomar senare i livet. I samband med att Mälardalens 

högskola blev universitet slutade skolan att vara idrottsvänlig och här måste vi moderater verka i 

större utsträckning för att universitetet återigen ska bli ett idrottsvänligt universitet.  

Med idrottsvänligt universitet menas att studenter som idrottar på högre nivåer kan studera och få 

individuella studieplaner och på så vis kunna kombinera studier och idrott på en hög nivå. Går att 

jämföra med gymnasieskolans NIU-program (nationellt godkänd idrottsutbildning) då intentionerna 

är desamma.  

Vi, moderater i Eskilstuna, ska ta stafettpinnen framåt och verka för att Mälardalens universitet ska 

bli ett idrottsvänligt universitet och att universitetet fortsätter resan för att utveckla program och 

målgrupper som kommer gynna hela Sörmlands kompetensförsörjning, därför vill vi även se att en 

läkarutbildning kommer på plats i Eskilstuna och att vi moderater driver frågan om att 

Mälarsjukhuset blir ett universitetssjukhus.  

 

 

Därför yrkar vi på att: 

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna ställer sig bakom det som anförts i motionen. 

  

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att Mälarsjukhuset ska bli ett universitetssjukhus. 

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att MDU ska bli ett idrottsvänligt universitet. 

 

-  Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att inrätta en läkarutbildning i Eskilstuna i samband med att 

Mälarsjukhuset blir ett universitetssjukhus i Eskilstuna. 
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- Att motionen vidaresänds till Förbundsstämman i Sörmland 2023 med ändring på att-satserna 

”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionssvar:  
Kretsstyrelsen för Moderaterna i Eskilstuna bifaller motionen ”Utveckla och verka för att 

Mälarsjukhuset blir ett universitetssjukhus och för att Mälardalens universitet blir ett 

idrottsuniversitet” i sin helhet.  

Motionen inkom till kretsstyrelsen den 20 mars 2023.  

• Motionen vidaresänds till förbundsstämman i Sörmland med ändring på att satserna ”Moderaterna 

i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland”  

• Motionen vidaresänds till Moderaternas Arbetsstämma/partistämma 2023 med ändring på att 

satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna”. 

 

 


