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Centerpartiets valplattform fokuserar på reformer för att möta de 
utmaningar vi har. Vi pekar ut en färdriktning med en tro på en bättre 
framtid. Vi vill inte falla in i klagosånger och skrämseltaktik, vare sig den 
kommer från höger eller vänster. Vi tror på politikens möjligheter att 
skapa ett bättre samhälle. Vi tror på en väg framåt! 
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Förord 
 
Valet i höst kommer att bli ett avgörande vägval mellan ett liberalt 
alternativ med humanism, samarbete och ansvarstagande för människor 
och miljö och en nationalistisk återvändsgränd som bygger på slutenhet, 
misstro och kollektiv skuldbeläggning. Vi ser systematiska försök till 
svartmålning både från höger och även till ökande del från vänster. 
Högerkrafterna överdriver starkt de problem som finns kopplade till 
invandringen, i hela landet såväl som i Eskilstuna. De presenterar enkla 
lösningar på svåra problem. De skyller allt på en alltför stor invandring. De 
tror att lösningen finns i ett stopp för den, i kombination med 
massutvisning av människor som kommit hit för att skapa sig en bättre 
framtid. Från vänsterhåll svartmålar man med andra penseldrag. De 
ondgör sig över vinster. De misstänkliggör företagande, framförallt om det 
går med vinst. De ondgör sig över den ekonomiska globaliseringen, precis 
som den yttersta högern. De ser utveckling som ett hot mot miljön. De vill 
inte se att god miljö går att kombinera med tillväxt. De tror att framtiden 
ligger i att vi skuldbelägger oss själva och klär oss i säck och aska. 
 
Centerpartiet står för något annat. Vi tror på grön tillväxt och vi tror på 
mångfald. Vi tror att människor vill göra rätt och vi tror på ett samhälle 
med ordning och reda, samtidigt som vi välkomnar nya idéer och nya 
intryck.  
 
Låt inte Sverige klyvas 
Den klyvning av landet som Centerpartiet vill motverka handlar om vem 
som har arbete och egen försörjning och vem som tvingas gå på bidrag. 
Arbetslösheten är alldeles för stor i Eskilstuna, även om den långsamt 
sjunker. Vissa grupper står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, t.ex. 
unga utan gymnasieutbildning och utlandsfödda. Det måste bli enklare att 
få sitt första jobb och vi måste ändra inställning till enkla jobb, det vill 
säga jobb som inte kräver många års studier. Alla jobb behövs! 
 
Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Självklart uppstår de i våra 
traditionella tillväxtområden. Men om vi skapar en stabil grund av 
infrastruktur och samhällsservice kan de uppstå var som helst i landet. Vi 
tror mycket på hela Eskilstuna kommun. Inte bara på centralorten. Vi tror 
på en positiv utveckling för den omgivande landsbygden. De mindre 
samhällena kan utvecklas och det måste bli lättare att bygga på ren 
landsbygd. Det måste också vara möjligt att bygga i andra attraktiva 
lägen. Därför måste dagens regler för strandskydd ändras. 
 
Vi ser en klyvning mellan stad och land, mellan extrema tillväxtområden 
och den totala motsatsen. För att det ska kunna vara möjligt att bo och 
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leva i hela landet är det en förutsättning att det finns tillgång till offentlig 
service, lokalt närvarande polis, en stabil infrastruktur i form av vägar, 
järnvägar och digitala kommunikationer. Det måste finnas skolor, sjukvård 
och äldrevård även om man kommer en bra bit utanför centralorterna.  
  
Trygghet i hela landet 
Ansvaret att garantera människor säkerhet och trygghet är en av statens 
viktigaste uppgifter. Polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig 
för människor i hela kommunen. Vi ska ha polisen tillgänglig överallt, men 
vi ska inte ha dem på kommunens lönelistor. Det är statens uppgift att 
ansvara för lag och ordning, överallt och hela tiden! 
 
Centerpartiet vill ha en nära och tillgänglig vård. Alla måste känna 
tryggheten i att få behålla samma läkare och inte ständigt mötas av nya 
ansikten. Läkare behöver också få ökade möjligheter att driva 
verksamheter i mindre skala av typen ”husläkare”. Vi vill åstadkomma 
snabbare hjälp utan tvång på remiss vid lättare psykisk ohälsa. Vi vill ha 
mobila vårdteam som kan nå dem som har svårt att uppsöka de ordinarie 
vårdinrättningarna.  
 
Sverige behöver grön tillväxt 
Vi står inför stora miljöutmaningar. En bättre miljö förutsätter ekonomisk 
utveckling och tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och 
resurser för att satsa på miljöåtgärder. Sverige och Eskilstuna ska visa att 
det går att kombinera modern industri med jobb, företagande och 
värnande om äganderätt och miljö. 
 
Svenskt lantbruk ligger långt fram när det gäller miljö- och klimatarbete. 
Vår mycket låga användande av antibiotika, liksom andra miljöåtgärder, 
gör att vi kan leverera produkter som är säkra, har hög kvalitet och som 
produceras med höga krav på djurskydd. I framtiden lägger vi ännu mer 
kraft på att åstadkomma kretsloppekonomi. Vi sluter kretsloppet för fosfor 
och kväve och vi utvinner energi ur våra skogar och åkrar. Kretslopp 
mellan stad och land kan åstadkommas genom produktion av biogas och 
andra biodrivmedel, liksom genom att återföra rötrester till åkermarken. 
 
Förnyelsebar energi är det nya normala. Vi ska värna småskalig 
vattenkraft och solkraft men även stora, bra placerade 
produktionsanläggningar för vind- och solenergi. Världens ledare har 
enats om FN:s 17 globala mål som ska uppnås till år 2030 för att göra 
världen bättre. Vi vill att Eskilstuna ska göra allt som går för att bidra med 
lokala lösningar. Globalt miljöansvar måste kombineras med lokalt 
miljöarbete. Vi måste visa vägen framåt och visa att det är lönsamt att 
göra rätt. 
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LEVANDE LANDSBYGD, MILJÖ OCH FÖRNYBAR ENERGI 
 
För att hela Eskilstuna kommun ska kunna leva måste det bli enklare att 
bygga, bo och driva företag även på landsbygden. Här finns efterfrågan på 
bostäder och på mark för företagsetableringar. Det ställer krav på ännu 
bättre kommunikationer och infrastruktur. Bra kommunikationer är 
nödvändiga för att knyta ihop stad och landsbygd. Alla behöver få tillgång 
till snabba bredband för sin utbildning, arbete eller företagande.  
 
I Eskilstuna ska vi uppmuntra till fler företag, fler jobb, affärsmöjligheter, 
innovativa tjänster och produkter, samtidigt som vi tar ansvar för miljön. 
De gröna näringarna ger råvarorna för framtidens miljöanpassade 
produkter och skogen är ryggraden i framtidens gröna ekonomi. 
Centerpartiet i Eskilstuna vill kombinera ambitiösa klimatmål med nya 
innovationer. Det skapar en hållbar tillväxt som ger oss ökade 
förutsättningar för nya jobb och lösningar på klimatkrisen. 
 
Bostäder och nybyggnation 
Centerpartiet vill att Eskilstuna ska vara en välkomnande kommun och det 
måste vara lätt att bosätta sig där man vill. Det är en förutsättning att det 
finns kollektivtrafik i tätorten och till de mindre orterna runt om i 
kommunen. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget ska bli aktivare på 
bostadsmarknaden och bygga flera hyresbostäder. Det kan finansieras 
genom att avyttra en del av det befintliga beståndet. På så vis ökar vi 
antalet hyresbostäder. Vi vill fortsätta underlätta att inreda 
vindslägenheter i redan befintligt byggnadsbestånd. Målsättning ska vara 
att bygga så att fler ska ha råd att hyra. När det gäller bostadsbyggande 
på landsbygden bör målet vara att blanda olika typer av bebyggelse och 
bostadsformer. Vi vill också skapa 300 tomter för bostadsbyggande i våra 
mindre samhällen. Vi uppmuntrar även byggnation av trähus på 
landsbygden och centralt.  
 
Mat ska ge hälsa, inte ohälsa 
Varje dag serveras barn, ungdomar och äldre i Eskilstuna kommun mat 
från de offentliga köken. Centerpartiet vill att maten ska vara ”härlagad” 
det vill säga lagad på plats. Dessutom ska maten vara sund, närodlad och 
fri från onödiga tillsatser. Mat ska ge hälsa, inte ohälsa. Vad gäller kött så 
ska all mat följa svensk standard inom djurhållning. Genom att ta makten 
över maten går det att skapa förutsättningar för bättre matkvalitet och 
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ökad andel lokalt producerad livsmedel i skola och omsorg. Kommunen 
ska ge äldre och sjuka rätt att välja vem som ska laga maten som sänds 
hem till dem.  
 
För en levande landsbygd och förnybar energiproduktion i 
Eskilstuna kommun vill Centerpartiet 

• Att utveckla samordningslösningar för privat och offentlig service på 
landsbygden, t.ex. ska det gå att hämta ut sin medicin hos 
lanthandeln eller annat ombud.  

• Att utveckla Biblioteksfilialer där den som vill kan få hjälp med IT. 
• Att människor ges möjlighet och förutsättningar för att kunna bo 

kvar på landet på äldre dagar genom mer mobil och flexibel service 
och vård. 

• Att landsbygdsskolorna och biblioteken bevaras, utvecklas och får 
betydelse som mötesplatser. 

• Att viktbegränsningar på landsbygdsvägar tas bort så att man kan 
köra med full last på förstärkta vägar. 

• Att villkoren för turism på landsbygden förbättras t.ex. genom att 
medge småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker och 
gårdsförsäljning. 

• Att landsbygdssäkra bredband. 
• Att göra det lättare att bygga på landsbygden i kommande 

översiktsplan och uppmuntra till bostadsbyggande i våra mindre 
tätorter genom effektivare bygglovsprocesser. 

• Att arbeta för en tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik. 
• Att etablera fler tankställen för biogas. 
• Att steg för steg fasa ut de energislag som inte är hållbara. 
• Att utreda anropsstyrd kollektivtrafik. 
• Att bevara ett öppet landskap som gagnar den biologiska 

mångfalden. 
• Att skogsbränsle till kommunens bioanläggningar i första hand tas 

från närliggande producenter t.ex. skogar i närområdet. 
• Att värna närproducerad produktion, både vad gäller mat och 

energi. 
• Att Eskilstuna ska bli en ännu bättre miljökommun genom att satsa 

på energieffektivitet, miljöteknik och smarta klimatlösningar. 
• Att nyttja de gröna näringarna som jord, skogsbruk och stadsodling, 

för en långsiktigt hållbar lokal utveckling. 
• Att Eskilstuna Energi & Miljö ska fortsätta ägas av kommunen. 
• Att strandskyddet förändas. 
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ARBETE och vuxenutbildning, FÖRETAGANDE OCH NÄRINGSLIV 
 
Eskilstuna ligger i ett expansivt område i Mälardalen. Goda 
transportförbindelser, närheten till huvudstaden och ett dynamiskt affärsliv 
gör det attraktivt för många företag att etablera sig här. Även närheten till 
universitet och högskolor samt en god arbetsmarknad bidrar till att locka 
hit företag. Etableringarna skapar i sin tur nya arbetstillfällen som bidrar 
till samhällsekonomin. Centerpartiet vill därför ytterligare främja arbetet 
med att locka fler företag att etablera sig i Eskilstuna.  
 

 
 
Skapandet av nya företag 
För att ytterligare öka sysselsättningen och minska arbetslösheten måste 
Eskilstuna fortsätta främja ett företagsklimat som lockar. Fler nya företag 
måste startas inom alla områden. Befintliga företag måste också 
uppmuntras att växa och utvecklas. Nya tjänster utvecklar samhället och 
studier visar att varje nystartat företag efter ett antal år i snitt skapar 2–3 
nya arbetstillfällen. Bidraget till samhällsekonomin kan inte underskattas. 
Centerpartiet vill fortsätta främja nyföretagandet i kommunen. 
 
Flygplats 
Sannolikt kommer flygtrafiken att öka och Centerpartiet förutsätter att 
flyget kommer gå över till förnybara bränslen. En kapacitetsbrist bland 
befintliga flygplatser inom Mälardalen förutsägs då uppstå. Flygplatser 
med tillgång till järnväg och god infrastruktur har förutsättningarna att 
möta efterfrågan. Det torde därför finnas goda ekonomiska förutsättningar 
för enskilda aktörer att bedriva verksamhet med Eskilstunas flygplats.  
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Utbildning för vuxna och Yrkeshögskola 
Vi vill ha en vuxenutbildning som tillåter människor att läsa in behörighet 
till yrkeshögskola och högskola. Yrkeshögskoleutbildningarna är bra 
exempel på utbildningar som utvecklats i samarbete med näringslivet. Vi 
behöver en vuxenutbildning i Eskilstuna kommun som är anpassad för 
dagens samhällssituation och vi vill fortsätta underlätta för människor att 
vidareutbilda sig, t.ex. genom att erbjuda fler kvälls- och helgkurser eller 
ökad möjlighet att kunna kombinera arbete, familjeliv med fortsatta 
studier. Utbildningar för vuxna behöver byggas ut och kvaliteten höjas. 
Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda både studieförberedande och 
yrkesförberedande utbildning och vuxenlärlingsplatser. 
 
SFI (Svenska för invandrare) 
SFI behöver fler platser och kvaliteten för utbildningen höjas, där man ska 
ta tillvara på individens kompetens. Utbildningen behöver skräddarsys och 
kvalitetssäkras genom att använda alternativa lösningar. Man ska kunna 
kombinera SFI-undervisning med t.ex. en yrkesutbildning eller andra 
kurser som främjar eller påskyndar etableringen i samhället och på 
arbetsmarknaden. Det viktigaste är inte om SFI-utbildning utförs i privat 
eller kommunal regi, utan fokus ska ligga på vem som bäst kan ge 
kvalitativ och skräddarsydd utbildning för varje individ.  
 
För ett företagsamt Eskilstuna vill Centerpartiet 

• Att Eskilstuna ska bli ännu företagsvänligare kommun genom 
minskat regelkrångel för företagare. 

• Att erbjuda snabb hantering av kommunens olika tillståndsärenden 
t.ex. genom ”1-väg-in”-principen som förenklar för nyföretagare och 
underlätta för företag som vill växa.  

• Att villkoren för jordbruksföretag och nyetableringar på landsbygden 
underlättas med ”1-väg-in”-principen.  

• Att stötta de företag som väljer att göra kloka miljöval, det ska vara 
lönsamt att välja gröna, miljösmarta lösningar. 

• Att samarbetet ytterligare stärks mellan kommunen, näringslivet 
och Mälardalens högskola. 

• Att uppmuntra och skapa fler möjligheter att driva och starta 
företag. 

• Att fortsätta erbjuda yrkesutbildningar som leder till jobb i 
bristyrken. 

• Att ytterligare stärka förutsättningarna för yrkesutbildningar att 
verka långsiktigt genom mer resurser.  
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• Att utveckla SFI med bland annat fler platser, externt och internt. 
• Att det ska vara billigare och enklare att anställa ungdomar så att de 

kan få en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.  
• Att utbildningen i SFI görs resultatbaserad och arbetsanpassad. 

 
 

VÅRD OCH OMSORG  
 
Grundstenen i vår politik är alla människors lika rätt och värde, den som 
är sjuk ska få vård skyndsamt. Den gemensamma välfärden ska betalas 
gemensamt genom skattemedel och anpassas till människors olika behov 
och önskningar.  
 
Nära vård  
Nära vård handlar om att öka inflytandet för den enskilda, dvs. behoven 
ska styra vården t.ex. genom Närvårdsteam. Centerpartiet tror på en 
välfärd med ökad valfrihet och att alla människor ska kunna känna tilltro 
till sjukvård och trygg omsorg. 
 
För närmare vård och omsorg i Eskilstuna kommun vill 
Centerpartiet 

• Att korta ner väntetiderna, det ska vara köfri vård till alla.  
• Att värna om och utveckla kompetensen hos personal inom vård och 

omsorg för att kunna möta nya frågor och jobba med nya metoder. 
• Att uppvärdera vårdyrket genom högre lön, bra arbetsmiljö och 

kontinuerlig fortbildning. 
• Att vården är likvärdig och tillgänglig i både stad och på landsbygd.  
• Att utveckla och stärka samarbetet med civilsamhällets aktörer. 
• Att verka för införande av Mobila vårdteam för ökad tillgänglighet av 

vård i hemmet. 

Psykisk ohälsa och missbruk  
En oroande trend är att psykisk ohälsa ökar särskilt bland barn och unga 
jämfört med andra åldersgrupper. En annan oroande trend är att 
missbruket bland unga i Eskilstuna ökar, samtidigt som det har blivit 
lättare att få tag på droger. Det är av största vikt att komma in tidigt med 
preventiva insatser och stödåtgärder från samhällets sida. I dag är det 
fortfarande vanligt att personer med psykisk ohälsa och personer som 
befinner sig i missbruk stigmatiseras. Centerpartiet i Eskilstuna vill arbeta 
för att ta bort det stigmat. 
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För att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i 
Eskilstuna kommun vill Centerpartiet 

• Att anpassa tidigare och snabbare insatser för individens behov. 
• Att bättre samordna arbetet mot psykisk ohälsa och drogberoende 

mellan kommunen, landstingen och frivilliga organisationer.  
• Att förstärka samverkan mellan landsting och kommun särskilt när 

det gäller barn och unga med komplexa behov.  
• Att öka samverkan mellan kommun och näringslivet; näringslivet 

kan ha en stor betydelse för att personer med psykisk ohälsa genom 
att de får tillgång till en meningsfull sysselsättning eller arbete.  

• Att öka samarbetet med det civila samhället som också har en 
central roll att göra människor delaktiga utifrån den enskildes 
engagemang och vilja att påverka den egna livssituationen. 

• Att stärka primärvårdens möjligheter att tidigt upptäcka psykisk 
ohälsa. 

• Att alla som arbetar med barn och unga ska ha kompetens kring 
psykisk ohälsa (Satsningar på kompetensutveckling bland personal). 

• Att fler psykologer ska anställas inom primärvården, 
missbrukarvården.  

• Att korta väntetider för samtalsterapin. 
• Att se resursförstärkningar av elevhälsan. 
• Att förstärka samverkan mellan elevhälsa och primärvård. 
• Att se tydligt genusperspektiv på psykisk ohälsa. 

 
 
KULTUR, FRITID OCH IDROTT 

 
Eskilstuna kommun behöver ett levande kulturliv där kulturen är 
tillgänglig för alla. Oavsett ålder, plånbok, funktionsvariation, eller var du 
bor ska det finnas ett utbud av idrott och kultur som passar dig. Kultur 
bidrar till att samhället blir mer öppet, nyfiket och tolerant. Det tror vi 
skapar ett samhälle som håller ihop på lång sikt. Samtidigt ser vi 
kulturens betydelse för människors uppfinningsrikedom och deras förmåga 
att hitta på nya idéer.  
 
Bibliotek 
Biblioteken är viktiga som kulturcentrum och som mötesplatser. Därför är 
det viktigt att det finns bibliotek även på mindre orter där biblioteken idag 
läggs ner. Bibliotek är ofta centrum för kultur i en kommun. Biblioteket 
kan vara platsen för barnens sagostund och för spännande 
konstutställningar. 
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Idrott och hälsa 
Idrotten är viktig för folkhälsan, jämställdheten och integrationen i 
samhället. Det gäller även scen-, dans- och teaterverksamhet för barn och 
unga. Skolan kan hjälpa till att uppmuntra barn och ungdomar att röra på 
sig och fortsätta med idrott och motion. Alla barn måste få möjlighet att 
röra på sig och ha någon form av fysisk aktivitet varje dag. Vi vill se ett 
jämställt idrottsliv oavsett kön, ålder, ekonomiska förutsättningar eller 
funktionsvariationer. Det behöver inte bara handla om sport. Idrott och 
hälsa i skolan borde breddas till att omfatta fler aktiviteter än traditionella 
sporter, t.ex. aerobics, teater, sång och dans, ridning eller Free running. 
Målet med idrottsundervisningen ska vara att uppmuntra barn och unga 
att röra på sig, inte att uppnå vissa idrottsprestationer.  
 
Fritidsgårdar och ungdomars intressen 
Vi måste fortsätta satsa mer på fritidsgårdar för ungdomars intressen och 
aktiviteter för en meningsfull fritid. Fler lokaler och tillgängliga ställen för 
ungdomar att köra moped eller mecka med bilar behövs runt om i 
Eskilstuna kommun. Även ridskolor kan fungera som fritidsgårdar och ger 
ungdomar möjligheter till ansvarstagande och lederskapsutveckling. Här 
kan det finnas goda möjligheter om företag, föreningar, skolor och 
kommunen samverkar för fler alternativ för ungdomars intressen. 
  
Studieförbund 
Studieförbuden spelar viktig roll för folkbildningen som bland annat kan 
minska den digitala klyftan och stimulera det demokratiska samtalet. 
Studieförbunden måste ges ökade resurser för att kunna verka inom det 
fira och frivilliga lärandet. 
 
För en levande kultur och aktiv fritid i Eskilstuna kommun vill 
Centerpartiet 

• Att fortsätta stötta samlingslokaler även på landsbygden. 
• Att historiskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras. 
• Att fortsätta uppmuntra, värna och utveckla stadsodling.  
• Att underlätta för nya svenskar att ta del av kulturutbudet t.ex. 

genom bättre språkutbud. 
• Att utöka och stimulera utlåningsmöjligheterna, att det ska vara 

möjligt att kunna låna ett instrument eller en fotboll. 
• Att värna och uppmuntra folkbildning, föreningsstöden och 

samlingslokaler.  
• Att kulturutbudet i skolan utökas och satsning sker på 

ungdomskultur, och ungdomars eget skapande. 
• Att bokbussar bevaras och utvecklas. 
• Att fortsätta utveckla friluftsområden som Vilsta, Årby och Torsharg. 
• Att hembygdsorganisationer och mötesplatser bevaras och får aktivt 
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stöd. 
• Att idrottsföreningar ges förutsättningar att utveckla sina egna 

anläggningar och verksamhet. 
• Att kommunen fortsätter ställa krav på en rättvis fördelning av 

träningstider och resurser inom idrott och fritidsaktiviteter. 
• Att språkcaféer och föreningsliv för kulturella mötesplatser 

uppmuntras. 
• Att idrottsföreningar som äger sina anläggningar ska ges möjlighet 

att utveckla dessa även i framtiden.  
 
TRYGGA OCH ÖPPNA ESKILSTUNA 
 
Det måste vara tryggt att leva i Eskilstuna kommun. En grundläggande 
förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara 
rädda för att vi ska bli utsatta för brott. Trygghet handlar också om att få 
stöd och hjälp i krissituationer. För att öka tryggheten måste polisen få 
mer resurser till att förebygga, utreda och klara upp vardagsbrott i mycket 
högre omfattning än idag. Det är viktigt att utveckla åtgärder som 
försvårar och förhindrar kriminalitet och underlättar polisens arbete och 
ger dem arbetsro att klara av även mindre allvarliga brott.  
 
Extrema grupper som vill förändra samhället genom våld och hot mot 
enstaka personer eller yrkeskategorier måste tas på allvar. Därför är det 
viktigt att fortsätta uppdatera och synliggöra kommunens plan mot 
våldbejakande extremism och tidigt agera när man ser tendenser hos 
enskilda människor.  
 
För ett tryggt Eskilstuna utan våld och droger vill Centerpartiet 

• Att med hjälp av fler patrullerande poliser stärka det 
brottsförebyggande arbetet. 

• Att det ska finnas fler fältarbetande socialarbetare i skolor och 
fritidsgårdar för att snabbt fånga upp ungdomar som är på väg att 
hamna snett.   

• Att stödet till kvinnojouren och brottsofferjouren byggs ut. 
• Att organisationer som aktivt arbetar med drogfria alternativ får 

särskilt stöd. 
• Att det förebyggande arbetet måste börja mycket tidigare. 
• Att nolltolerans för unga lagöverträdare införs. 
• Att ge mer stöd till föräldrar med unga lagöverträdare. 
• Att ett häkte placeras i Eskilstuna. 
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Öppet, jämställt och tryggt Eskilstuna 
Centerpartiet värnar alla människors lika rätt och värde oavsett kön, 
religiös tillhörighet, hudfärg eller sexuell läggning. Vi vill att alla ska känna 
sig välkomna och bli en del av den sociala gemenskapen i Eskilstuna 
kommun. 
 
För ett öppet, jämställt och tryggt Eskilstuna vill Centerpartiet 

• Att människor ska behandlas utifrån de individer de är, inte utifrån 
vilket kön de har. 

• Att ytterligare stärka rättigheterna för HBTQ- personer. 
• Att lika lön ges för likvärdigt arbete. 
• Att nolltolerans mot våld mot kvinnor ska gälla. 
• Att nolltolerans mot sexuella trakasserier ska gälla. 
• Att redan i förskolan öka barnens förståelse för den egna 

integriteten, t.ex. med hjälp av Rädda Barnens material ”Stopp min 
kropp” 

 
 
SKOLA OCH UTBILDNING 
 
Skolans viktigaste uppgift är att ge varje barn tillräckliga kunskaper. Med 
tydliga mål och tidiga utvärderingar vill vi se till att varje elev får det stöd 
han eller hon behöver. Skolan är en viktig faktor för social utjämning och 
trygghet senare i livet. Alla skolor behöver tillgång till ett skolbibliotek 
med utbildad personal. Nolltolerans mot mobbning ska råda på alla skolor, 
det ska vara en trygg plats för alla barn och ungdomar. 
 
Förskola  
Centerpartiet vill öka valfriheten och ge föräldrarna möjlighet att förena 
yrkesliv och familj. Vi vill ge förutsättningar för mer tid med barnen och se 
till så att livspusslet kan fungera. En ökad makt över den egna vardagen 
skulle minska vardagsstressen för många. Familjernas roll måste stärkas. 
 
Gymnasieskolor med hög kvalitet  
Gymnasieskolan ska vara en trygg miljö där ungdomar lär sig för livet och 
som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Alla elever 
måste få möjlighet till entreprenörskap eller utveckla sin talang om det så 
är praktisk, teoretisk eller skapande. Fortsatt goda relationer bör skapas 
mellan skolor och näringsliv samt ökad samverkan med arbetsmarknaden.  



 
 

 
12 

 

 
För kvalitativa skolor i Eskilstuna kommun vill Centerpartiet 

• Att skolans främsta uppgift ska vara att ge eleverna förutsättningar 
för att tillgodogöra sig kunskap. 

• Att kunskapsresultaten förbättras i grund- och gymnasieskola 
genom fokus på de nationella målen. 

• Att likvärdigheten stärks i alla kommunens skolformer.  
• Att arbetet med trygghet och studiero prioriteras i skolan.  
• Att stärka elevhälsan och säkerställa att elevernas behov 

tillgodoses. 
• Att bevara och utveckla landsbygdsskolorna. 
• Att undervisningstiden i grundskolan fortsatt utökas successivt för 

likvärdighet med andra kommuner. 
• Att kommunens skolor ska vara en attraktiv arbetsplats för lärare. 
• Att utöka sommarskola. 
• Att främja rörelse och fysisk aktivitet i skolan.  
• Att eleverna i kommunens skolor uppmuntras i entreprenörskap.  
• Att gymnasial yrkesutbildning erbjuds i samklang med 

arbetsmarknadens behov. 
• Att matchning mellan utbildning och näringsliv utvecklas mer. 
• En gymnasieskola som har högskoleförberedande program, 

yrkesförberedande program och en modern lärlingsutbildning. 
• Att en fjärde kommunal gymnasieskola inrättas för ökade framtida 

behov. 
• Att frågor om etik, värderingar och demokrati får större utrymme i 

skolan. 
• Att öka samverkan mellan hem och skola. 
• Att utveckla digitala klassrum genom digitala läromedel. 
• Att verksamheten i Basklass stärks.  
• Att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i skolan.  
• Att pojkar och flickor får pedagogiskt stöd för att nå likvärdiga 

kunskapsresultat. 
• Att särbegåvade barn får möjlighet att utvecklas utifrån 

behovsanpassat pedagogiskt stöd. 
• Att ge föräldrarna fortsatt möjlighet att själva välja barnomsorg. 
• Att minska barngrupperna i förskola och fritidsverksamhet. 
• Att Nattis-verksamheten på förskolan utvecklas och finns kvar. 
• Att information om kost, rörelse och hälsa startar tidigt.  
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ÄLDREOMSORG  
 
Människors olikhet är sällan så stor som i högre åldrar och det måste vara 
utgångspunkt för samhällets syn på äldreomsorg. Någon vill fortsätta 
jobba och en annan är i behov av kvalificerad vård. Både samhälle och 
individ vinner på att äldre människors erfarenheter och krafter kommer till 
nytta både på arbetsplatser och i ideella sammanhang. Centerpartiet vill 
ta bort hinder för äldre som vill fortsätta i yrkeslivet.  
 
Trygghet 
Den ekonomiska situationen för äldre varierar kraftigt. Många lever under 
ekonomiskt knappa förhållanden. Centerpartiet vill att RUT-avdraget ska 
göras särskilt förmånligt för äldre och införa en pargaranti för att 
garantera att äldre kan bo tillsammans i äldreboenden om de vill. En 
satsning på ett förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre måste 
intensifieras. Det kan fördröja inflyttning på särskilt boende och det 
stärker livskvaliteten för alla grupper av äldre.  
 
Anhörigstöd 
En stor del av allt stöd till äldre sker genom anhöriga som vårdar sina 
närstående. Anhörigstödet måste uppvärderas och utvecklas för att nå nya 
målgrupper: kvinnor och män, anhöriga med annan språklig och kulturell 
tillhörighet, anhöriga till personer på särskilt boende. 
 
Mer valfrihet och högre status 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar och förändringar. Vård- och 
omsorgsbehovet ökar samtidigt som pensionsavgångarna blir allt större. 
För att kunna rekrytera nya välutbildade medarbetare krävs det att 
Eskilstuna kommun blir en attraktiv arbetsgivare, där personalen får 
möjlighet att påverka sitt arbete. Statusen på arbetet inom äldreomsorgen 
måste höjas.  
 
Kvalitet 
Vård, precis som skola och omsorg, betalas med skattepengar men det 
betyder inte att staten måste utföra vården. Mer konkurrens leder till 
bättre kvalitet. Brukarna får mer att säga till om och kan välja den vård 
som passar bäst. Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som 
kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan även 
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handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man 
ska bo på. Kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten 
att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. 
Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre 
äldreomsorg. För Centerpartiet är det självklart att all välfärd ska ha god 
kvalitet och att äldre ska få ha egna valmöjligheter. Då kan makten flyttas 
från politiker och personal till äldre och anhöriga. I framtiden vill vi ha en 
äldrepeng så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom 
exempelvis skolan och barnomsorgen. 
 
För hälsofrämjande och kvalitativ äldreomsorg i Eskilstuna 
kommun vill Centerpartiet 

• Att äldreomsorgen möter de äldre med respekt. 
• Att olika boendeformer ska finnas i hela kommunen och att 

parboende görs där så är lämpligt och/eller möjligt. 
• Att en äldreguide arbetas fram. 
• Att satsningar sker på ett hälsofrämjande, rehabiliterande och 

förebyggande arbete för äldre. 
• Att Intensiv hemrehabilitering införs i hela kommunen. 
• Att samarbetet mellan kommun och landsting utvecklas och stärks 

så att vårdkedjorna inom äldrevården fungerar bättre.  
• Att Mobila team (närvårdsteam) införs i Eskilstuna kommun. 
• Att arbetet på våra mötesplatser utvecklas med fler möjligheter till 

förebyggande träning för äldre. 
• Att uppvärdera vårdyrket genom högre lön, bättre arbetsmiljö och 

löpande fortbildning. 
• Att införa riktade bidrag till föreningar som bedriver väntjänst. 
• Att kulturutbudet för äldre breddas och att kulturens betydelse för 

hälsan får en given plats i äldreomsorgen. 
• Att det ska finnas tillgång till snabb och fri bredband på kommunens 

samtliga boendeformer för äldre. 
 
 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 
Centerpartiet verkar för att bristande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och 
omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Vi ska ha ett samhälle som är 
tillgänglig för alla. Vi kan aldrig acceptera att människor utestängs eller 
hindras från att fullt ut vara delaktiga i samhället. Många människor med 
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funktionsnedsättning har inte samma möjlighet att göra sin röst hörd och 
hävda sina rättigheter, utan behöver stöd för detta. Därför vill vi inrätta en 
tjänst som ombudsman för människor med funktionsnedsättningar.  
 
Centerpartiet vill att funktionsnedsatta får förutsättningar till ett bra liv 
genom tillgång till individuellt anpassade bostäder och service. Kön till 
grupp- eller vårdboende måste också minska. Det behövs ett större fokus 
på hur personer kan få bättre möjligheter att delta i samhället. Ett steg 
mot delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. 
Arbetsmarknaden måste bli mer öppen för dem som vill jobba trots att de 
har begränsad arbetsförmåga. De som har så omfattande 
funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. 
 
För ett tillgängligt Eskilstuna kommun vill Centerpartiet 

• Att en tjänst som ombudsman för personer med 
funktionsnedsättning inrättas. 

• Att personer med funktionsnedsättning får förutsättningar till ett bra 
liv genom tillgång till individanpassade bostäder, service och 
meningsfull daglig verksamhet. 

• Att stödet till anhöriga som vårdar personer med 
funktionsnedsättning stärks. 

• Att fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning skapas. 
• Att välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättning utvecklas. 
• Att göra vardagen lättare för människor med funktionsnedsättning 

genom god samhällsplanering, t.ex. genom tillgänglig kollektivtrafik. 
• Att en inventering genomförs om kultur- och idrottslokalers 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
• Att kommunens särskolor stärks i organisation, pedagogik och 

lokalplanering. 
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Det här programmet visar vägen hur vi ser på Eskilstunas lokala bidrag för 
att uppnå de globala målen. 
 
Vi väljer vägen framåt. 
 
Gör du det också? 
 
Kontakta oss gärna! 
Besök vår hemsida: centerpartiet.se/eskilstuna 
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Inte bakåt! 
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