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Västerås är inte till salu!  

Ett samhälle som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är starkare än ett sam-
hälle där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner myck-
et av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt otryggare 
arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade 
klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ 
som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens 
politik.

Vänsterpartiet anser att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg 
ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vi vill i stället satsa på en ökad kva-
litet för en välfärd att lita på. Kvaliteten och medborgarens behov ska alltid komma i 
första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola 
ska det finnas personal så att varje barn får det stöd det behöver, något som inte får stå 
tillbaka för att skapa vinstutdelning till ägarna. När vi flyttar in på ett äldreboende ska 
vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. 

 Vi tror att det går att lösa vår tids problem – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslös-
heten och orättvisorna mellan kvinnor och män. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till 
en politik för rättvisa, jämställdhet och ansvar för vår miljö i Västerås och omvärlden. 
Vänsterpartiet står för det politiska alternativ som kan omvandla människors känsla av 
maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället, en kamp för konkreta 
förbättringar av människors livssituation. 

Vänsterpartiet är Västerås feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela 
makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka sam-
hället och sina liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som är 
både möjliga och nödvändiga. 

Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti. Vi lägger förslag som förenar 
målet om arbete åt alla och ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi tar konkreta steg för 
jämställda villkor i arbetslivet och samhället i övrigt. Arbete, rättvisa och demokrati 
är grunden för ett samhälle där alla har en plats. Ett samhälle att lita på är avgörande 
för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng. Och vår gemensamma välfärd 
drivs med medborgarnas bästa för ögonen – inte aktieägares och riskkapitalisters. 
Västerås har alla förutsättningar för att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och 
solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet. 

Det här är vårt kommunpolitiska program och här presentera vi den politik som vi 
vill genomföra i Västerås de närmaste åren. 
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Västerås bästa arbetsgivare  

Västerås stad är Västerås största arbetsgivare och Vänsterpartiet vill att alla anställ-
da har en arbetsmiljö som är fysiskt, psykiskt och socialt utformad så att människor 
håller hela arbetslivet ut. Målet är att kommunen ska vara Västerås bästa arbetsgivare. 
För det krävs goda arbetsvillkor och jämställda löner.  
De anställda är kommunens främsta resurs. Det är en av Vänsterpartiets viktigaste 
uppgifter att kämpa för löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra 
möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Det är inte bara en rättvisefråga utan också en 
förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden och 
upprätthålla en god servicenivå för Västerås invånare. 

Höj kvinnors löner 
Vänsterpartiet verkar för att kommunen ska ta ansvar för att lönediskrimineringen 
mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på kommunal nivå, då 80 pro-
cent av de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor. Vänsterpartiet stödjer 
de fackliga kraven för höjda lägstalöner. Ingen kommunanställd ska tjäna under 20 
000 kronor i månaden. 

Avskaffa timanställningarna  
Deltids- och visstidssanställda har ofta lägre löner, mindre möjlighet till kompetensut-
veckling och sämre möjlighet att påverka jobbet. Kommunen ska inte använda sig av 
bemanningsföretag. Vänsterpartiet vill också minska timanställningarna. Istället för 
den stora bemanningstjänst som funnits de senaste åren vill vi höja grundbemanning-
en. Ett mindre antal vikarier med tillsvidareanställning kan också behövas för att lösa 
situationen när många är sjuka på en arbetsplats. På det sättet kan vi lösa akut perso-
nalbrist och samtidigt garantera kontinuitet i kommunens samhällsservice och bättre 
villkor för de anställda. 

Stärkt medbestämmande  
Vänsterpartiet vill stärka inflytandet och medbestämmanderätten för kommunens an-
ställda. Genom att öka inflytandet på arbetsplatserna och stärka känslan av samman-
hang ökar arbetsglädjen och delaktigheten. Det bidrar till att sjuktalen minskar och att 
personalen får större möjlighet för att höja kvaliteten på det utförda arbetet.

Fler anställda i välfärden 
Vänsterpartiet vill inte att Västerås stad använder sig av Fas 3. Den som arbetar ska ha 
en riktig anställning och lön, något som Fas 3 mycket sällan leder till. Istället vill vi 
anställa fler i välfärden. I vissa av kommunens verksamheter är underbemanning ett 
arbetsmiljöproblem. För att upprätthålla en god samhällsservice behöver vi fler som 
arbetar i välfärden.
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Rätt till heltid 
Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöj-
ligheter i arbetet, sämre löneutveckling och på sikt lägre pension. En tredjedel av alla 
kvinnor jobbar deltid, många av dem ofrivilligt. Vänsterpartiet har arbetat länge för 
att heltid ska vara norm och rättighet och deltid endast en möjlighet för kommunens 
anställda. Under förra mandatperioden tog Vänsterpartiet initiativ till att ett projekt 
för önskad tjänstgöringsgrad startades, men det finns mycket kvar att göra. För att fler 
ska välja att arbeta heltid när chansen ges måste också erbjudandet vara bra utformat. 
Vi vill få bort delade turer och jobba vidare med arbetsmiljöfrågorna så att fler orkar 
med en heltidstjänst. 

Försök med arbetstidsförkortning  
Det måste vara möjligt för alla att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid 
utan att slita ut sig. En del av detta är att ta ytterligare steg i frågan om arbetstidens 
längd. Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod göra ett försök med 30 tim-
mars arbetsvecka och sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i en av kommunens 
verksamheter.  
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Alla har rätt till en bra utbildning  

Vi behöver skapa miljöer som är positiva och trygga för att alla ska kunna utvecklas 
i skola och förskola och nå sin fulla potential. Idag finns det stora skillnader mellan 
Västerås skolor. Forskningen visar att skolor där barn med olika bakgrund möts ger 
bättre resultat för alla. Sverige har inte längre en likvärdig skola och har blivit allt 
sämre på att kompensera för föräldrarnas utbildningsbakgrund och ekonomi. Vänster-
partiet ser att det fria skolvalet och friskolesystemet skapar segregation och urholkar 
ekonomin för de kommunala skolorna. Vänsterpartiet förespråkar ett ökat statligt 
inflytande för att skapa lika villkor i hela landet på lång sikt, men i dagsläget måste vi 
jobba på att alla ska få chansen att lyckas lika bra i alla Västerås skolor. 

Fler lärare 
Under flera mandatperioder har inte förskolor och skolor kompenserats ekonomiskt för 
pris- och löneökningar. Trots att vi skjutit till resurser de senaste åren har Västerås en 
för låg elevpeng. Vi behöver höja den för att kunna öka personaltätheten. Många lärare 
uppger att de är för stressade och att de önskar att de kunde göra mera för att eleverna 
ska nå målen. Vi behöver fler lärare så att alla barn blir sedda och kan få det stöd de 
behöver. 

Mer personal på fritids 
Fritidshemmen har i dag många barn per pedagog och många uttrycker att det är svårt 
att få en hög kvalitet i verksamheten. Under den gångna mandatperioden har vi satsat 
på pedagogik och innehåll men inte haft ekonomi till mer personal. Vänsterpartiet har 
som nationellt mål grupper om 20 barn med två pedagoger. Idag har Västerås mycket 
större grupper än så och i genomsnitt 19 barn per pedagog. Här krävs krafttag för att 
få en bra arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi vill också utöka möjligheterna för 
alla barn att få vistas på fritids oavsett om föräldrarna blir arbetslösa eller är föräldra-
lediga. 

En skola för alla  
Alla undersökningar visar att skolan blivit sämre på att ge alla samma chans att 
lyckas. I Västerås ger vi skolor och förskolor med en hög andel barn som är födda 
utomlands eller med barn till föräldrar som har kort utbildning högre ersättning. Men 
ju större segregationen blir, desto svårare blir det att nå bra resultat på vissa skolor. Vi 
måste undersöka om kompensationen är tillräcklig och vad man använder extrapeng-
arna till. 

Tillgång till förskola 
Det föds många barn i Västerås och inflyttningen är stor. Vi behöver bygga fler för-
skolor och satsa på personaltätheten för att få ner det genomsnittliga antalet barn per 
pedagog till högst fem. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att alla barn ska 
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bli sedda. Förskolan har med den senaste läroplanen ännu tydligare blivit en plats där 
man får goda kunskaper inför skolstart och där en mängd färdigheter tränas. Därför 
måste vi ge alla barn möjlighet att ta del av verksamheten även om föräldrarna under 
en period är arbetslösa eller föräldralediga. 

Kommunal vuxenutbildning  
De senaste årens upphandlingar av vuxenutbildningar har gett ett stort antal privata 
aktörer. Det är resursslöseri att skolor byggs upp och personal rekryteras för ett fåtal 
kontrakterade år. Det är en osäker marknad som ger dåliga villkor för lärare och 
studerande. Ingen vill satsa på dyra labbsalar eller inköp av material för de med stora 
stödbehov. Eleverna riskerar att i större utsträckning hänvisas till egna studier efter-
som lärarledd tid är dyrare. Vi vill få bort vinstintresset från utbildningssektorn och 
säkra en stor kommunal vuxenutbildning som erbjuder alla kärnämnen.

Större kunskap om genus 
Idag lyckas tjejer bättre än killar i alla ämnen. Samtidigt mår unga tjejer mycket sämre 
än jämnåriga killar. För att förändra detta krävs större kunskap om könsroller. Vi an-
ser därför att skolor och förskolor behöver stöd av särskilt utbildade genuspedagoger. 
Resultatet av projektet Unga tjejers hälsa behöver spridas till alla skolor. 

Samarbete med frivilliga 
Organisationer som till exempel Tjejjouren, RFSU och Rädda barnen gör viktiga 
insatser på våra skolor för att informera barn om deras rättigheter och vart man kan 
vända sig med frågor. Vi vill se ett långsiktigt samarbete för att möjliggöra att fler kan 
ta del av deras expertis. 

Inga dolda avgifter  
Dessvärre lever nästan vart åttonde barn i en ekonomiskt svår situation i Västerås. 
Vänsterpartiet önskar fortsätta driva på arbetet med att motverka detta. Exempelvis 
kan föräldrarnas ekonomi stärkas genom kommunala satsningar för fler arbetstillfäl-
len eller genom att verka för bättre villkor vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Dess-
utom har riktlinjer för en avgiftsfri skola och förskola tagits fram under innevarande 
mandatperiod. Dock kvarstår problemet i kommunen att det på flera håll ställs krav på 
viss utrustning, egen matsäck eller kostnader för skolresor.

Läxhjälp i skolan 
Många lärare och forskare håller med Vänsterpartiet om att läxor riskerar att öka 
skillnaderna mellan barn med högutbildade föräldrar och de med föräldrar som har 
kort eller ingen utbildning alls. Vi bör därför se till att de skolor som har läxor är med-
vetna om detta och erbjuder läxhjälp med pedagogiskt utbildad personal. 

Lyssna på eleverna  
Kommunens enkäter visar år efter år att eleverna är missnöjda med det inflytande de 
har över sin skolsituation. När eleverna får vara med och diskutera hur de lär sig och 
vad som krävs för att det ska gå bättre ökar möjligheten att fler trivs och gör bättre 
resultat. Det är också en fråga om att lära sig demokrati i praktiken. Därför har Vän-
sterpartiet drivit på för att få till forum för elevinflytande på alla skolor och tillsatt ett 
särskilt projekt för att titta närmare på frågan. 

Särskilt stöd på alla skolor  
Det är många elever som inte riktigt klarar av att hänga med i undervisningen och kan 
behöva stöd av olika slag. Vi tycker att det är viktigt att alla lärare får handledning 
från specialister för att kunna utforma undervisningen och klassrumsmiljön på ett sätt 
som kan inkludera så många elever som möjligt. Vi ska därför följa upp de områdes-
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team med bland annat kuratorer och specialpedagoger som inrättats den här mandat-
perioden. Inkludering är viktigt, men det finns barn som behöver gå i en mindre grupp 
med pedagoger som är specialiserade på deras diagnos. Därför är det viktigt med ett 
långsiktigt arbete för att höja kunskapsnivån bland pedagogerna och försäkra elever 
och vårdnadshavare om att verksamheten kommer finnas kvar för dem med störst 
behov. 

Miljön i förskola och skola måste vara trygg  
Den psykiska arbetsmiljön är ett stort arbetsområde. Mobbning förekommer på alla 
skolor och vi måste hela tiden utvärdera om vi gör tillräckligt. Vuxennärvaro på 
rasterna och mer att göra på de gemensamma ytorna minskar risken att mobbning kan 
pågå oupptäckt. Just nu testar IDA fritid detta. Om det är något som tas emot positivt 
bör vi satsa mer på det framöver. Gifter kan finnas i många av de leksaker eller annat 
material som används i kommunens skolor och förskolor. Vi behöver jobba aktivt med 
att få bort gifter och kemikalier från våra förskolor och skolor. 

Flexibelt användande av lokaler 
Diskussionen om huruvida årskurs 6 hör hemma i mellanstadiet eller högstadiet har 
pågått under en längre tid. Vår inställning är att vi ska se till att det finns en röd tråd 
från förskola till år 9 och att detta möjliggörs genom ett bra samarbetsklimat och ge-
mensamma diskussioner mellan rektorer och pedagoger i olika årskurser. Det måste få 
variera från år till år vilka årskurser som finns i ett visst klassrum eller en viss bygg-
nad. Vi kan inte satsa stora pengar på att bygga om, bygga nytt eller riva byggnader 
för att elevsammansättningen varierar från år till år. Om vi utnyttjar lokalerna på ett 
smart och flexibelt sätt kan mer pengar istället satsas på pedagoger och utveckling av 
undervisningen.

Många valmöjligheter i gymnasiet 
Den reform av gymnasieskolan, GY – 11, som den borgerliga regeringen genomfört 
innebär att många ungdomar går ut gymnasiet utan högskolebehörighet. De yrkesför-
beredande programmen har blivit mindre attraktiva. Vi har jobbat för att alla kommu-
nala gymnasieskolor ska erbjuda kompletterande kurser för alla som är intresserade. 
Det krävs att studie- och yrkesvägledare i såväl grundskola som gymnasium tar sig an 
den nya situationen så att alla elever ska kunna göra medvetna val.
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Västerås behöver fler bostäder! 

Enligt Vänsterpartiet är bostad en rättighet. Alla människor ska ha möjlighet att leva 
i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. I Västerås ser vi hur 
bostadsbristen breder ut sig och orsakar trångboddhet och otrygghet. Särskilt stor är 
avsaknaden av hyresrätter. Vi behöver bygga mer! En viktig del är en statlig bostads-
politik med höga ambitioner, men kommunen ska göra vad den kan för att underlätta 
ökad byggnation. Samtidigt är det viktigt att sätta upp villkor för de byggbolag som 
vill bygga i Västerås. Invånarnas behov måste stå över de privata byggbolagen som 
har vinst som främsta drivkraft. Med Vänsterpartiets politik bygger vi fler hem som 
människor har råd att bo i!  

Bygg mer 
Under nästa mandatperiod vill Vänsterpartiet att det ska byggas 3000-4000 nya hem, 
varav minst 1300 hyresrätter. Kommunen bygger inte själv, men kan göra mer för att 
öka takten på byggandet. Vid tecknande av exploateringsavtal ska det ställas krav som 
skyndar på byggstarten. Kommunen ska verka för att fler fastighetsbolag ska etablera sig 
i Västerås. Vänsterpartiet vill också se över möjligheten att skapa ett kommunalt bygg-
bolag för att bygga bostäder utifrån människors behov och med hänsyn till miljön. 

Bygg fler hyresrätter  
Särskilt prioriterat är att få igång ett ökat byggande av hyresrätter med en rimlig hyra. 
Vänsterpartiet vill erbjuda tomträttsupplåtelser med förmånligare villkor till fastig-
hetsägare som vill bygga hyresrätter. Detaljplaner med hyresrätt som upplåtelseform 
ska ha högsta prioritet. För att få ner hyreskostnaden vill vi att låg hyresnivå ska vara 
en tungt vägande faktor vid markanvisning. 

Använd Mimer  
Som ägare kan kommunen ställa hårdare krav på Mimer. Vi vill att Mimer ska ta 
täten i byggandet av hyresrätter till en rimlig kostnad. Vi är tydliga med att vi inte vill 
se några fler utförsäljningar. För att ge Mimer förutsättningar att bygga mer vill vi att 
kommunen särskilt avsätter mark för Mimer att bygga på. Många av miljonprogram-
mets lägenheter är i stort behov av upprustning. Vänsterpartiet vill att hyresgästerna 
ska kunna se fram emot att få sin lägenhet renoverad. Därför måste dessa ombygg-
nationer genomföras på ett ansvarsfullt sätt och präglas av hyresgästinflytande och 
dialog. Ingen hyresgäst ska behöva lämna sitt hem till följd av en lyxrenovering.

Kommunal bostadsförmedling 
I Västerås finns över hundra fastighetsägare och som bostadssökande är det inte alltid 
lätt att veta var man ska leta. De bostäder som finns ska fördelas på ett rättvist och 
förutsägbart sätt för att motverka segregering. Därför vill Vänsterpartiet inför en kom-
munal bostadsförmedling. 
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Boende för äldre 
Befolkningen blir allt äldre och de kommande åren kommer andelen pensionärer i 
Västerås att öka. Genom att redan vid nybyggnation säkerställa att lägenheterna utfor-
mas så att de passar äldre, genom att till exempel bygga tröskelfritt och stora badrum, 
kan behovet av särskilda bostäder minska. Vänsterpartiet vill därför bygga fler trygg-
hetsboenden. 

Här är några av de platser Vänsterpartiet vill bygga bostäder 
Gamla Wenströmska Blåsboplanerna  
Klippans parkering Stationsområdet (3B) 
Bryggargården Kopparlunden 
Ängsgärdet Längs med Narvavägen
Längst med Råbyleden Hamrestallet  
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En tät, blandad och tillgänglig stad  

Alla västeråsare har rätt till vårt offentliga rum. Genom en god stadsplanering kan 
vi motverka segregation och öka tillgängligheten för alla. En god samhällsplanering 
bygger på en vilja att förbättra och förvalta det gemensamma, en vilja att göra samhäl-
lets funktioner tillgängliga för alla, en vilja att utvecklas. Västerås är samtidigt en stad 
som växer. Vi måste därför bygga mer, men också värna tillgången till grönområden. 
Vi vill ha en stad med blandad bebyggelse. Det ger en mer levande stadsmiljö och 
bidrar till att öka tryggheten.  

Förtäta staden 
Västerås kommun bör präglas av närhet, till andra människor och till näringsliv och 
service. När vi bygger nytt vill vi i första hand förtäta staden och serviceorterna. Det 
leder till fler möten mellan människor, företag och organisationer och gör att vi kan 
utnyttja kommunens mark bättre. Utglesning av staden leder till motsatta effekter samt 
ett ökat bilberoende, längre restider och en ökad trafikmängd och är på så vis ett hot 
mot hållbarheten.

Viktigt med grönska och vatten  
I en tät stad krävs ett samspel mellan det byggda och våra gröna och blå områdena. 
Samtidigt som vi vill förtäta Västerås vill vi stärka grönytorna och närheten till vatt-
net. Förtätningen av Västerås är för oss inte en fråga om att bygga bort stadens gröna 
ytor, utan att bygga smartare där det en gång redan har byggts. Stadsdelsskogarna ska 
vara öppna och fyllda av aktivitet. Vänsterpartiet vill också satsa på stadsträdgårdar 
och stadsodling, så att vi får mer grönska och fler får möjlighet att odla. 

Bygg bort bostadssegregationen  
Dagens bostadssegregation präglas både av klass och etnicitet. Allra mest segregerade 
är de rika områdena. I varje bostadsområde ska det finnas en blandning av flerbo-
stadshus och småhus med större och mindre lägenheter, med olika upplåtelseformer. 
I praktiken innebär det till exempel att vi vill bygga fler småhus på Råby och fler 
hyresrätter på Hamre. 

Satsa på kollektivtrafik  
Kollektivtrafiken är för många en nödvändighet för att ta sig till jobb, skola och fri-
tidsaktiviteter.  Dessutom är kollektivtrafiken en klass- och könsfråga, eftersom det är 
flest kvinnor och låginkomsttagare som åker buss och tåg. Kollektivtrafiken ska därför 
vara väl utbyggd och prisvärd. Vänsterpartiet är positivt till satsningen på Smartkoll, 
men tycker att de nya servicelinjerna behöver utökas ytterligare. Vänsterpartiet vill 
se lägre busstaxor, framförallt för månadskorten. Vi önskar även se över de vägar där 
flest åker kollektivt för att sätta bussarna, cyklisterna och fotgängarna i fokus.
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Införskaffa mer mark  
Om vi ska kunna vara med och styra kommunens utveckling är det viktigt att vi äger 
mycket mark. Det är bara på egen mark som vi kan styra vad och hur vi vill bygga. 
Vänsterpartiet vill att kommunen ökar sin markreserv.

Inga skattemedel till flygplatsen 
Vänsterpartiet vill avveckla stödet till Västerås flygplats. Västerås har goda kommu-
nikationer till städer i regionen, men även till Arlanda. På lång sikt vill vi verka för 
tågförbindelse över Uppsala för att ytterligare öka förbindelserna till Arlanda. Dagens 
subventioner, motsvarande ca 25 miljoner/år bör istället användas till satsningar på 
kollektivtrafiken.

Cykelstaden Västerås  
Västerås är redan en av Sveriges bästa cykelstäder och det är vi stolta över. Att fortsät-
ta på detta spår är självklart för Vänsterpartiet. Vi vill fortsätta utveckla cykelstråken 
och se över tillgängligheten till cykelparkeringar. Vi ser ett ökat behov av cykelpar-
keringar i centrala Västerås. Om fler tar cykeln istället för bilen kan kommunens yta 
bättre utnyttjas och vi kan gå från stora ytkrävande bilparkeringar till smarta parke-
ringshus för cyklar. 

Stadsdelscentrum istället för externhandel  
Vi har idag flera fungerande stadsdelscentrum och serviceorter som vi tror kommer 
vara helt centrala för kommunens utveckling. Vänsterpartiet vill begränsa externhan-
delns fortsatta utbredning och styra utvecklingen mot levande stadsdelcentrum fyllda 
av handel, kultur och mötesplatser. 

Levande centrum 
För att skapa en attraktiv stadskärna vill vi bygga fler bostäder i centrum, satsa på att 
centrum ska vara en plats där människor bor och arbetar. Centrum ska inte bara erbju-
da shopping och restauranger utan även vara en naturlig mötesplats där man vill träffa 
och umgås med vänner och familj, få kulturupplevelser och delta i utomhusaktiviteter. 
Centrum behöver därför ha fler sittplatser och göras mer barnvänligt med fler lekplat-
ser och andra rekreationsytor. 

En trygg och tillgänglig kommun 
Det ska vara tryggt och trevligt att gå i hela Västerås kommun. Vänsterpartiet vill ta 
fram en strategi för ljussättning, framförallt i centrum och kring Svartån. Detta gör 
dessa delar både vackrare och tryggare. Vänsterpartiet efterlyser också ett tydligare 
feministiskt perspektiv i stadsplaneringen. Gångtunnlar och andra otrygga utemiljö-
er måste byggas bort för att skapa en tryggare stad för alla. Dessutom bör alla beslut 
granskas ur jämställdhetssynpunkt med hjälp av konsekvensanalyser. En av de vikti-
gaste frågorna när det kommer till stadsplanering är också frågan om tillgänglighet för 
personer med funktionshinder. Vänsterpartiet vill sätta tillgänglighetsfrågorna högre 
på dagordningen.

Ökat inflytande ger en bättre stad 
Vi önskar också säkerställa medborgarnas inflytande över samhälls- och stadsplane-
ringen. Det ska vara lätt att bli informerad och få inflytande över hur ens kommun och 
ens närområde utvecklas. Detta kan ske genom att översätta information till flera olika 
språk, annonsera och kungöra planer i flera olika medier, analysera vilka som faktiskt 
idag är delaktiga och genom att ha möten i olika bostadsområden i kommunen. Ge-
nom att öka insynen för medborgarana stärks kommunen.

Egna bolag för en hållbar utveckling  
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Vi vill ha kvar vårt energibolag Mälarenergi i gemensam ägo för att kunna återinves-
tera vinsterna i ökad energieffektivitet och miljösatsningar. Det är viktigt att få ner 
energiförbrukningen. Men det är också viktigt vilken typ av energi som förbrukas. 
Vi behöver därför fasa ut exempelvis kol och olja. Detta gör vi genom vår nya för-
bränningspanna. Sopförbränning ser vi dock bara som ett steg på vägen mot betydligt 
miljövänligare alternativ. Vi ser även att Mälarenergi kan spela en viktigt roll för 
utvecklingen av solenergi. 

Vafab miljö har precis gått från att vara ett delägt bolag till ett kommunalförbund. 
Vi vill verka för att det även fortsättningsvis styrs av demokratiskt valda församling-
ar. Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation är ett viktigt led i omställningen till 
förnyelsebara drivmedel. Vi vill att kommunen ska fortsätta att uppmuntra till ökad 
insamling av kompost för att gynna biogasens framväxt i Västerås. 
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En välfärd att lita på  

Vänsterpartiet vill skapa världens bästa välfärd, utan vinstintressen. Vår gemensamma 
välfärd är inte till salu. Vi vill att samhällets resurser ska komma alla till del och att 
den som är i behov av stöd från samhället ska ha rätt till det. Vänsterpartiet anser att 
inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är 
ute efter att ta ut vinst. Vänsterpartiet vill ha en gemensam, kompetent välfärdssektor, 
där du kan få likvärdig vård och omsorg efter behov, med tidiga insatser som förebyg-
ger social ohälsa och segregation.

Ett jämlikt och sammanhållet samhälle är ett tryggt och dynamiskt samhälle. Där-
för vill vi minska de sociala skillnaderna mellan människor. Vi tror på ett samman-
hållet samhälle där alla ges lika människovärde, oberoende av ålder, funktionsnedsätt-
ning, kön- eller könsuttryck, etnicitet, sexuell läggning, arbetslöshet eller sjukdom. 

Ett gott bemötande från socialtjänsten  
Målsättningen är att alla västeråsare ska kunna leva ett tryggt liv. När problemen 
ändå finns där ska socialtjänsten ha en bred kompetens och ett stort nätverk av spe-
cialkunskap för att stödja och hjälpa i olika situationer. Idag har socialkontoren stor 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. Vi vill förstärka socialkontoren genom 
ökad personal och kompetensutveckling. De som arbetar med barn och unga behöver 
specialistkompetens. Dessa åtgärder skulle leda till färre ärenden per handläggare. Då 
får socialtjänsten en bättre arbetsmiljö och västeråsarna ett bättre bemötande. 

Alla ska ha ett hem 
Vänsterpartiet tycker att en egen bostad är en rättighet. Ett tryggt boende är en förut-
sättning för att hemlösa ska kunna ta itu med sina andra problem, exempelvis droger, 
skulder, arbetslöshet och bristande kontakt med sina barn. Därför vill vi prioritera 
handlingsplanen för att minska hemlösheten i Västerås. Vår ambition är att alla väs-
teråsare ska ha tillgång till en egen bostad utifrån individuella behov, samt att antalet 
hemlösa personer, antalet vräkningar och antalet uteliggare i Västerås minskar. Väs-
terås behöver fler träningslägenheter och utslussboenden. Vi behöver påskynda arbetet 
med att ta fram dessa. Vi behöver aktivt arbeta för denna målgrupp! Vi ska satsa mer i 
Västerås på kvalificerade familjehem och HVB-hem, för barn och ungdom, i egen regi.

Sociala investeringar 
Det är lönsamt att arbeta förebyggande och rehabiliterande. På vänsterpartiets initiativ 
etablerade Västerås stad en social resursfond för att stärka det förebyggande arbetet. 
Västerås sociala resursfond ger oss möjlighet att göra sociala investeringar i ett tidigt 
skede. Att undvika arbetslöshet och social utslagning ger stora vinster, både för de 
enskilda personerna och för samhället i stort. Exempel på förebyggande insatser vi vill 
prioritera kommande år är fler fältarbetare som jobbar uppsökande där unga är och 
jobbsatsning på personer som står långt från arbetsmarknaden.
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När kommunen gör ett gott resultat ska vi investera i människor och inte bara lägga 
överskott på infrastruktur eller andra “hårda” investeringar. RUTA MED SIFFROR 

Motverka barnfattigdomen  
Klassklyftorna ökar i samhället och många barn drabbas av de allt större ekonomis-
ka och sociala skillnaderna. Vi har under mandatperioden satsat på barn och unga 
som har föräldrar som lever med försörjningsstöd. Exempelvis har vi infört särskild 
julpeng och tagit fram riktlinjer för att alla handläggare ska ge samma stöd för barns 
fritidsaktiviteter. Vi ser att fler satsningar måste göras på föräldrarna. Bättre stöd på 
socialkontoren, satsningar med hjälp av resursfonden och fler anställda inom välfärden 
är några sätt vi kan arbeta inom kommunen. En handlingsplan mot barnfattigdom bör 
tas fram med målsättningen att halvera antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. 

Äldreomsorgen är inte till salu 
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till de omfattade upphandlingar av äldreomsorg som 
skett i Västerås. Vi anser att de privata vårdbolagens vinstintressen medför en tydlig 
drivkraft att på olika sätt försöka utnyttja systemet för att maximera vinsten. Vi tycker 
att det är problematiskt att allt mer skattepengar går till miljonvinster för privata bo-
lag. För oss är det en självklarhet att våra skattepengar ska gå till omsorgen om de äld-
re, inte till omsorgen om aktieägarnas plånböcker. Vårt mål är därför att återkommu-
nalisera och stoppa fortsatt utförsäljning av särskilda boenden för äldre. Vänsterpartiet 
vill öka de äldres frihet. För oss är inte frihet att välja mellan flera olika vårdbolag och 
reduceras till kunder. För oss handlar verklig frihet om att ha ett stort inflytande över 
vad man får hjälp med, hur hjälpen utförs och när det görs.

Trygghet för äldre 
Vi ser ett stort behov hos äldre att inte behöva bo ensamma. Det gäller även de som 
är för friska för att bo på ett särskilt boende. Västerås stad behöver därför starta fler 
trygghetsboenden, där äldre har sina egna lägenheter, men där det också erbjuds mat 
i husets restaurang och gemensamma aktiviteter. För att vården ska vara trygg och 
säker behöver vi öka personaltätheten på våra äldreboenden. Förutom ökad personal-
täthet ser vi positivt på den teknikutveckling som sker inom äldreområdet i Västerås, 
med bland annat tekniska lösningar som giraffen och e-hemtjänst. Dessutom vill vi 
införa två timmar valfri egen tid i veckan för västeråsare över 80 år.

Språkkompetens i äldreomsorgen 
Vi vill få våra invandrade äldre att känna sig mer välkomna inom äldreomsorgen. Idag 
har Västerås ett äldreboende för finsktalande och en avdelning med syriansk inriktning. 
Vi behöver i större utsträckning ta tillvara på språkkompetensen hos personalen, upp-
märksamma fler högtider och anpassa programmet på våra öppna mötesplatser så alla 
äldre känner sig välkomna. Den som blir äldre och drabbas av demens tappar lätt det 
inlärda språket. Därför är det viktigt att erbjuda äldreomsorg på det egna modersmålet.

En jämställd hemtjänst 
Forskning visar att män erhåller mer hushållsarbete än kvinnor från hemtjänsten 
även när kvinnors hälsa visat sig sämre än männens. Undantag görs ofta för sam-
manboende män som antas få den hjälpen av sina fruar, medan det motsatta gäl-
ler för sammanboende kvinnor. Män får även mer hjälp än kvinnor av sina barn, 
främst av döttrarna. Kvinnor får istället mer matleveranser, vilket betyder att de 
konsumerar mer massproducerad mat än män. Även beslut om hemtjänst för kvin-
nor tenderar att omprövas oftare än för män. Det är den sökandes behov, inte kön, 
som ska bestämma vilken omsorg och service personen ska ha. Därför vill vi satsa 
på kompetensutveckla personalen i genusfrågor. Omvårdnads - och hushållsutbild-
ning ska även finnas som en möjlighet för sammanboende anhöriga. Statistik ska 
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könsuppdelas och analyseras ur ett genusperspektiv och bristande jämställdhet ska 
kontinuerligt uppföljas. 

Fler LSS-boenden i egen regi 
Vänsterpartiet vill återkommunalisera och stoppa fortsatt upphandling av särskilda 
boenden. För den som bor i en gruppbostad eller en servicebostad innebär upphand-
ling ofta otrygghet, vi kan se exempel på hur hela personalgrupper bytts ut över natten 
och hur personalens stress inför upphandling kan påverka boendemiljöer negativt i 
flera månader innan upphandling. Precis som alla andra ska den som har behov av 
LSS-boende ha möjlighet att utvecklas och kunna byta boendeform utifrån förutsätt-
ningar och livssituation. Vi tror att alla har ett behov av att kunna ha ett privatliv, en 
plats där man kan vara för sig själv och leva ett så vanligt liv som möjligt. Vi vill att 
det byggs fler gruppbostäder och servicebostäder i Västerås.

Alla har rätt till delaktighet i samhället 
Kommunen ansvarar för att realisera den lagstiftning som garanterar rätten till del-
aktighet. LSS och Lagen om personlig assistans anger en lägsta nivå för de insatser 
som kommunerna ska utföra. Vänsterpartiet menar att vi kan bättre än så. De flesta 
människor har sin fritid och sina fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Det är också 
då som utbudet är som störst. Vi vill att det skjuts till resurser så att fler kan få hjälp 
även under obekväm arbetstid. 

Ett värdigt flyktingmottagande 
Vänsterpartiet anser att Västerås även fortsättningsvis ska ha höga ambitioner när det 
gäller att ta emot flyktingar från olika delar av världen. Integrationsarbetet för flyk-
tingar och invandrare ska förstärkas. Samhällsinformation ska ges återkommande 
under de första tre åren, i syfte att bättre inkludera flyktingar och invandrare i vår 
kommun. Integration av nyanlända barn/ungdomar förutsätter att de tidigt inbjuds och 
får delta i fritidsaktiviteter. Vi föreslår att kommunens Integrationsenhet förstärks med 
en resurs som arbetar med detta syfte. Vi ska ha ett generöst mottagande av asylsökan-
de och de som fått uppehållstillstånd. 

Stoppa mäns våld mot kvinnor  
Vänsterpartiet är som feministiskt parti mycket drivande i kampen mot mäns våld mot 
kvinnor, såväl det fysiska som det psykiska, sexuella och ekonomiska våldet. Vi ser 
stödet till Kvinnocentrum, Kvinnohuset och tjejjouren som en viktig del i kommunenens 
sociala arbete och något som inte går att kompromissa bort. Vi vill utöka och bättre 
samordna resurserna för stöd till kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Vi vill 
ha ett utökat skyddsboende i kommunen. Vi vill också se ett ökat och långsiktigt stöd till 
kriscentrum för män. Samtidigt drabbar våld inte bara kvinnor i heterosexuella situatio-
ner. Normkritiken och HBTQ-kompetensen ska vara stark i Västerås så att alla personer 
som utsätts för våld i nära relationer får den hjälp de behöver. 

Motverka missbruket  
Drogmissbruket har blivit allt tyngre i vår kommun, bland annat beroende på de 
tilltagande nätdrogerna. Samarbetet mellan de verksamheter som har fokus på detta 
bör stärkas. Det är angeläget att göra riktade insatser för att fånga upp ungdomar som 
befinner sig i riskzonen. Vänsterpartiet vill ge skola/fritidsgårdar resurser för att sam-
tala om attityder till alkohol och droger. Vi vill aktivt skapa fler drog/alkoholfria och 
generationsöverskridande mötesplatser, där unga och vuxna möts. 

Avgiftsfri familjerådgivning 
Vänsterpartiet tycker det är angeläget att familjerådgivningen fortsättningsvis drivs av 
kommunen och att den bör vara avgiftsfri. 
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Arbete och ekonomisk utveckling 

Att ha ett arbete betyder mycket för människor i dagens samhälle. Det handlar förstås 
om ekonomisk trygghet, men också om identitet och att finnas i ett socialt samman-
hang. Tyvärr har arbetslösheten stigit de senaste mandatperioderna och de borgerliga 
partierna prioriterar inte satsningar som skapar nya jobb. En hög arbetslöshet och 
låga eller inga ersättningar för den som står utan jobb har istället varit ett sätt att 
försöka pressa ner lönerna och flytta fram positionerna för arbetsgivarna. Arbetsmark-
nadspolitik är traditionellt statens ansvar men med de nedskärningar som gjorts hos 
arbetsförmedling och i a-kassan hamnar allt större ekonomisk börda på kommunen. 
Vänsterpartiet ser behovet av att kommunen kan erbjuda bra vuxenutbildning, både 
grundläggande gymnasieämnen och vidareutbildning med yrkesinriktning. Människor 
måste få chansen att byta yrke eller få en bra utbildning även senare i livet.

En stark kommunal ekonomi 
Att få fler i arbete är även viktigt för kommunens ekonomi. Vi behöver större skat-
teintäkter för att kunna hålla en hög kvalitet inom välfärden och genomföra alla 
satsningar som beskrivs i det här programmet. Fortsatt befolkningsökning och lägre 
arbetslöshet är en väg. Vänsterpartiet menar också att staten ska skjuta till mer peng-
ar till kommunerna. Att höja kommunalskatten är en lösning om vi ser att detta inte 
räcker. Det är viktigt att underlätta etableringen av företag, stötta små lokala aktörer 
och se till att vi får en hållbar ekonomisk utveckling i Västerås. För oss innebär det en 
bra blandning av stora och små företag och socialt och miljömässigt ansvar hos alla 
aktörer. 

Kontrollerade upphandlingar 
När kommunen gör upphandlingar vill vi göra det möjligt för små och medelstora 
lokala företag att delta. Vi måste ställa tuffare krav för att säkerställa kvaliteten i 
verksamheterna och försäkra oss om att kollektivavtal följs. Vänsterpartiet vill även 
att Vita jobb-modellen ska vara regel vid alla tjänsteupphandlingar. Modellen går ut på 
att ställa sociala krav vid upphandling, samt en kontroll av att företagen inte använder 
sig av svart arbetskraft och att de betalar sina skatter och sociala avgifter. Kontrollen 
sker i samarbete med berörda fackliga organisationer. 

Öka antalet sommarjobb. 
Den här mandatperioden har vi utökat antalet sommarjobb från 500 till 1300, men det 
finns potential att öka antalet platser ytterligare.

Förbättra AMA 
Vi har en kommunal arbetsmarknadsenhet, AMA, som jobbar för att nå grupper som 
idag ligger långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill stötta och stärka AMA:s arbete med 
att nå människor på individnivå. Arbetet och resurserna ska därför vara så anpassade 
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till individens egna förutsättningar och styrkor som det går. Människor ska inte “för-
varas” i åtgärdsprogram utan en meningsfull sysselsättning ska vara ledstjärnan. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Idag finns barnomsorg på natten, sk Nattis, på västra sidan staden. Det är viktigt att 
följa efterfrågan och se om det blir aktuellt med avdelning även på östra sidan. Det är 
särskilt viktigt för att ensamstående ska kunna tacka ja och behålla ett jobb.

Bra bemötande för företagare
Det är bra om det finns en tydlig väg in i kommunen för företagare. Man kan behö-
va kontakta många olika förvaltningar och då är det bra om man kan få vägledning 
genom stadens Näringslivsenhet. Alla förvaltningar behöver också vara snabba med 
handläggning av ärenden. Vi anser att det behövs ett särskilt fokus på näringslivsut-
vecklingen på landsbygden. En del kommuner har en särskild landsbygdssamordnare. 
Vi vill undersöka behovet av detta i Västerås.

Miljövänliga transporter 
Kommunens hamn kräver stora investeringar de kommande åren. Även om det är 
ansträngande för ekonomin menar vi att det är nödvändigt för att kunna erbjuda bra 
service för regionens företag och erbjuda ett starkt, miljövänligt alternativ. Sjöfart i 
kombination med tåg behöver konkurrera ut lastbilstrafiken. Det klimatprogram som 
vi antog 2012 visar vikten av att minska utsläpp från transporter. 

Hitta rätt kompetens
Många företag uppger att de har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Vi ser 
också att kommun och landsting har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det är där-
för viktigt att ha ett bra samarbete med näringslivet som ett led i försöken att matcha 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Till exempel ta tillvara kompetens från nyan-
lända och kartlägga tidigare erfarenhet och hjälpa till att lotsa rätt för att man snabbt 
ska kunna få ett jobb. Studie- och yrkesvägledningen är också en viktig pusselbit för 
våra ungdomar. Satsningen på projektet Arbetsmarknadskunskap behöver utvärderas. 
Samarbete med MDH är viktigt för att säkra exempelvis lärar- och sjuksköterskeut-
bildning.

Stärk konsumentvägledning och skuldsanering  
Kommunens Konsumentvägledning och skuldsanering behöver stärkta resurser. Med 
de försämringar i a-kassa och sjukförsäkringssystem som skett de senaste åren ökar 
trycket på den här verksamheten. Det är viktigt att man får hjälp snabbt för att inte 
hamna i stora problem.
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Västeråsarnas bästa i första rummet 

Vänsterpartiet ser inte västeråsarna som kunder, utan som medborgare, och därmed de 
verkliga ägarna av vår offentliga sektor. Kommunen är inte ett företag och målet med 
verksamheten är inte vinstmaximering, utan att ge en så bra service som möjligt till 
medborgarna. I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över sam-
hällsutveckling i stort och i smått. En solidarisk välfärd bygger på att vi gemensamt 
betalar för allas rätt till välfärd.

Jämställdhet ska genomsyra alla verksamheter 
Feminism och jämställdhet är inget enskilt projekt utan ska genomsyra all verksam-
het. Vänsterpartiet vill att kommunen ska jobba jämställdhetsintegrerat. Det innebär 
att kommunen ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv både i all service till med-
borgarna och i rollen som arbetsgivare. Alla västeråsare oavsett kön ska ges likvärdiga 
rättigheter, villkor och resurser. 

Service i hela kommunen
Det är viktigt att den som bor i en mindre tätort i kommunen eller mer avskilt på 
landsbygden ändå kan ha en god kommunal service. De kommande analyserna av våra 
mindre orter, de så kallade serviceorterna, kommer tydligare visa utvecklingsbehoven, 
men vi vill redan nu slå fast att det behövs offentliga verksamheter i hela kommunen 
och stöd till mötesplatser och föreningsliv. En väl utbyggd kollektivtrafik ger hållbara 
transporter i hela kommunen.

Inga fler nedskärningar 
Västerås har en stabil ekonomi och lånar bara undantagsvis till sina investeringar. 
Nu växer kommunen mycket och det finns stora investeringsbehov. De senaste åren 
har rationaliseringskrav lagts på alla nämnder för att slippa låna till utbyggnad av till 
exempel vägnät, äldreboenden och nya förskolor. Vänsterpartiet tycker att det är orim-
ligt att ha ett krav på nämnderna att de måste spara pengar varje år. I personaltunga 
verksamheter går det inte att rationalisera år efter år – resultatet blir istället nedlagda 
verksamheter och underbemanning. När det handlar om långsiktiga investeringar och 
när ränteläget är gynnsamt måste vi kunna lånefinansiera vissa satsningar.

Avskaffa beställar/utförarmodellen  
Sedan 1990-talet styrs Västerås utifrån en beställar/utförarmodell. I modellen skiljer 
man på beställare och utförare av verksamheten. Enligt Vänsterpartiet leder detta till 
ett dubbelkommando som blir ineffektivt och dyrt och motverkar en helhetssyn på 
kommunens verksamhet. Vänsterpartiet vill avskaffa beställar/utförarmodellen och 
istället lägga ansvaret direkt under nämnderna. På så vis kan skattepengarna gå till 
verksamhet istället för onödig administration. 
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Utveckla demokratin 
Vi vill förstärka och utveckla en deltagande demokrati i bostadsområdena, skolorna 
och på arbetsplatserna. De som berörs av besluten ska ha möjlighet till inflytande. Det 
projekt med ungdomsdialog som startats av de pedagogiska nämnderna bör utökas för 
att gälla hela kommunens organisation. På så sätt får vi ungdomar som är engagerade 
i sin framtid. Vi vill gärna göra försök med demokratikontor i några bostadsområden 
kommande mandatperiod. Där ska man kunna få hjälp att med ärenden till kommu-
nen, tillsammans med sina grannar påverka utvecklingen i området och få tillgång 
till lokal för föreningsträffar. Vi vill göra det enklare för åhörare att följa med under 
kommunfullmäktige möten genom att utveckla webben så att man kan ställa frågor 
och diskutera med andra under sändningen.

Rimliga arvoden 
Vänsterpartiet anser att närheten mellan förtroendevalda politiker och medborgare är 
central för en välfungerande kommunal demokrati. För att skillnaden mellan med-
borgare och förtroendevalda inte ska bli för stor ska inte heller skillnaden i ekonomis-
ka villkor mellan dessa vara för stort. 

Västerås – en IT-kommun 
Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt använda programvara med öppen 
källkod. Det innebär stora besparingar att slippa betala licenser. Vänsterpartiet vill 
också att kommunen i sin kommunikation med kommuninvånare använder sig av öpp-
na dokumentformat som till exempel odt och pdf. Satsningen på grön IT ska fortsätta.

Ekologiskt/rättvisemärkt 
Maten som serveras i kommunens verksamheter ska i så stor utsträckning som möjligt 
vara ekologiskt odlad och närproducerad. Vi vill satsa mer på vegetarisk mat, för att 
visa omsorg om djur och miljö. Vänsterpartiet är stolta över att Västerås är en Fairtra-
de city och vill fortsätta det arbetet. 

En antirasistisk politik
De senare åren har vi sett en normalisering av rasism i samhället. Vänsterpartiet 
kommer aldrig att acceptera den här förskjutningen! Samtidigt glömmer vi inte att 
rasismen inte bara återfinns hos högerextremister. Vi ser bekämpningen av den struk-
turella rasismen som avgörande för att kunna skapa jämlikhet. Därför är det viktigt att 
vi medvetandegör och aktivt motarbetar den. En antirasistisk politik är en politik för 
rättvisa och måste därför föras på många olika nivåer samtidigt. Den ska kontinuer-
ligt integreras i all verksamhet. Vänsterpartiet vill att Västerås kommun ska gå med i 
ECCAR – Europeisk Koalition av städer mot rasism. Inom ramen för ECCAR skulle 
vi som kommun binda oss att uppfölja ett konkret handlingsprogram för att motverka 
exkludering av rasifierade västeråsare. Vänsterpartiet vill ha bredare utbildningssats-
ningar med normkritiskt material, bättre rekryteringsmetoder, mötesplatser för alla 
och blandade bostadsbyggen och prisklasser för att motverka segregation. Vi vill även 
att positiv särbehandling inte bara ska utgå från kön, men även de övriga diskrimine-
ringsgrunderna. En röst på Vänsterpartiet Västerås är en röst för inkludering!  

Ta hand om kommunens fastigheter 
Vänsterpartiet vill att kommunen i huvudsak ska äga de fastigheter där egen verksam-
het bedrivs. På så sätt kan vi bättre möta förändringar över tid, till exempel när barn-
kullar ökar och minskar. Genom att satsa ytterligare pengar på ett ordentligt underhåll 
av våra fastigheter kan vi undvika dyra akuta reparationer och spara pengar på sikt.  
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Meningsfull fritid och ett levande föreningsliv 

Vårt mål är att alla västeråsare ska ha möjlighet att delta i kultur- och idrotts- och 
fritidsliv på sina egna villkor. Kultur är så mycket mer än det vi ser på teaterscenen 
eller på konstutställningen. Det handlar om vårt sätt att leva, uttrycka våra tankar och 
vår personlighet. Genom att uppleva och utöva kultur utvecklas vi som människor, blir 
friskare och samhällsutvecklingen gynnas när kreativiteten får flöda. Idrotten stimule-
rar många till fysisk aktivitet, vilket främjar folkhälsan. Vänsterpartiet anser att både 
bredd- och elitidrotten behövs, men att kommunens uppgift är att särskilt värna om 
breddidrotten. Platser för spontanidrott ska finnas nära och lättillgängliga oavsett var i 
kommunen man bor. Alla västeråsare har idag inte samma möjlighet till en menings-
full fritid. Vänsterpartiet vill förändra detta genom att riva hinder som till exempel 
avgifter, långa transportsträckor och könssterotypa mönster. Vi vill se till att aktivite-
ter och mötesplatser finns i hela staden. Ett aktiv föreningsliv är en förutsättning för 
demokratisk delaktighet och för att ohälsa inte skall uppstå.

Fritidsgårdar i hela kommunen 
I Västerås har vi många bra fritidsgårdar för unga. Vänsterpartiet vill fortsätta sats-
ningen på jämställdhet och deltagande på fritidsgårdarna, för att fritidsgården ska 
vara ett tryggt och roligt fritidsalternativ för alla, oavsett kön. Vi ser ett behov av en 
särskild fritidssatsning för ungdomar som bor i serviceorterna. Det bör också finnas 
nyktra mötesplatser för äldre ungdomar. Vänsterpartiet vill också möjliggöra för en 
mötesplats för hbtq-ungdomar. 

En tillgänglig kulturskola 
Under mandatperioden har kulturskolan tagit emot fler barn än någonsin tidigare. 
Vänsterpartiet vill fortsätta denna utveckling så att ännu fler barn och unga kan ta del 
av verksamheten. Vi vill också införa en maxtaxa på kulturskolan, liknande den vi har 
på förskolan. Idag ligger kulturskolan centralt i Växhuset. Vi vill öka tillgängligheten 
till kulturskolan och ser att den även ska finnas ute i våra stadsdelar som Bäckby och 
Vallby.

Gemensamt ägda lokaler 
Gemensamt ägande ger lägre hyror åt föreningarna. Bristen på lokaler begränsar 
organisations- och mötesfriheten. Öppna kommunala anläggningar garanterar både 
föreningsaktivas och andra västeråsares behov. Genom gemensamt ägande kan vi 
garantera låga hyror och avgifter som gör fritiden öppen för alla. Därför är det till 
exempel viktigt att baden fortsätter vara kvar i kommunal ägo. Vänsterpartiet vill riva 
Lögarängen och bygga ett nytt bad med fokus på motion och träningssim. Kristians-
borgsbadet rustas upp med fokus på motionssim. Vänsterpartiet vill under mandatpe-
rioden verka för att vi har ändamålsenliga arenor för de stora arenaidrotterna, i första 
hand simning, ishockey och innebandy. 
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Våra institutioner
Våra institutioner konstmuseet, biblioteket, Växhuset, Culturen och konserthuset är av 
central vikt för ett aktivt kulturliv i staden. Vänsterpartiet vill ge dessa goda förutsätt-
ningar för att de tillsammans med västeråsare, föreningar och det fria kulturlivet ska 
kunna bygga ett gott Västerås. Vårt arbete med önskad arbetstid skall även omfatta 
dessa kommunala verksamheter.

Satsa på spontanidrotten 
Grönytor, lekparker och framför allt näridrottsplatser behöver finnas i närheten av det 
egna hemmet. Vi behöver satsa på underhåll av våra idrottsplaner i våra stadsdelar och 
serviceorter. Vardagsmotion ska vara enkelt och roligt. Vi vill kombinera hälsospåret 
runt Svartån med ett utegym, anpassat till både äldre och unga. Det går trender i vilka 
sporter som är populära. I många bostadsområden står tennisplanerna och åldras. För 
att öka delaktigheten i våra stadsdelar vore det intressant att låta de boende bestämma 
hur planen ska användas. En ny betongpark för skateboard ska byggas vid Lögaräng-
en. Vi ser en möjlighet att utveckla området ytterligare och göra plats för flera akti-
viteter som roller-derby, basket och bandy. Vi har också sett exempel på hur en kan 
bygga in utomhusscen och anordna ett minibibliotek i flyttbar container i anslutning 
till skateytorna. 

Modernisera biblioteken 
Att läsa håller fantasin och hjärnan igång. Vi vill se över möjligheten för äldre och 
andra som inte har möjligheten att ta sig till ett bibliotek att få böcker hem via hem-
körning. Samhället blir mer och mer digitaliserat och krav ställs på dig som privat-
person att använda olika e-tjänster, mer och mer information sprids också digitalt och 
räkningar med mera ska skötas via internet. Alla har däremot inte möjligheten att ha 
dator och internet hemma. Här spelar biblioteken en viktig roll. I syfte att öka till-
gängligheten vill vi införa försök med obemannade bibliotek som har öppet längre på 
kvällstid. Biblioteken är till för alla västeråsare. Därför bör en biblioteksservice finnas 
i kommunen. Filialerna i våra serviceorter Skultuna och Tillberga är viktiga i detta 
sammanhang. 

Kulturvårda våra sevärdheter
Vänsterpartiet vill bedriva en aktiv och bred kulturmiljöpolitik. Det kan handla om 
enstaka sevärdheter, hela områden eller exempelvis lokala hantverks-eller konsttra-
ditioner som bör lyftas fram för så väl utbildningssyften som turism. På detta sätt 
levandegörs historien samtidigt som vi förvaltar den för framtiden. 

Mer för de allra minsta
Vatten är roligt, även för de allra minsta. Plaskdammen på Bjurhovda och fontänen på 
Sigmatorget bjuder in till vattenlek. Vänsterpartiet vill se fler plaskdammar i Västerås, 
gärna i kombination med en lekplats. Det saknas centrala lekparker i Västerås. Vi vill 
därför bygga ut lekparken i Stadsparken och göra den mer spännande, tillgänglig och 
säker. 

Tillgängligt för alla 
Tillgängligheten till kommunens idrottsanläggningar är viktig. Det gäller både den 
fysiska tillgängligheten men också möjligheten att få attraktiva träningstiden och möj-
lighet till ledsagare för personer med funktionshinder. För att alla, oavsett kön eller 
könsuttryck, ska känna sig bekväma att gå på toaletten, byta om eller duscha vill vi 
göra en översyn av offentliga toaletter, omklädningsrum och duschar. Målet är att alla 
toaletter ska vara könsneutrala och att det ska finnas draperier eller bås i omklädnings-
rummen och duscharna.  
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Jämlika förutsättningar för föreningslivet  
Det ideella föreningslivet har stor betydelse för Västerås och västeråsarna. Stödet till 
föreningslivet ska öka och vara förutsägbart för att möjliggöra långsiktighet. Alla 
föreningar som får bidrag ska visa hur de arbetar mot diskriminering. För den som 
vill genomföra en kulturaktivitet ska det gå lätt och snabbt att ansöka om bidrag från 
kommunen. Allmänna anslagstavlor är ett viktigt sätt för föreningar och medborgare 
att sprida information. Vi vill därför se att antalet allmänna anslagstavlor ökar och att 
varje stadsdel och serviceort minst har en allmän anslagstavla.

Fristad för konstnärer 
På initiativ från vänsterpartiet utreddes förutsättningen att Västerås skulle blir fristad 
åt förföljda kulturarbetare. En viktig uppgift för fristaden är att ge arbetsro, kollegial 
och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från på-
tryckningar och trakasserier. För Västerås som värd skulle det innebära ett värdefullt 
kulturarbete för såväl det fria kulturlivet, institutionerna, föreningslivet och västerå-
sarna. Därför tycker Vänsterpartiet att det är dags nu att ansöka om att bli fristad för 
förföljda kulturarbetare. 

Det fria kulturlivet 
Ett fritt kulturliv främjar den kulturella mångfalden. Att skapa förutsättningar för ett 
starkt kulturliv vid sidan av institutionerna är en demokratisk fråga. Alla organisatio-
ner ska ha lika möjlighet att ta del av föreningsbidrag och kunna få stöd i att sprida 
information om sina aktiviteter. Enklare anslagstavlor i flera delar av kommunen och 
möjlighet att finnas med i kommunens kanaler kan underlätta marknadsföring av 
arrangemang och föreställningar.

En mer central graffitiväg 
Västerås har just nu Sveriges längsta öppna vägg där alla som vill måla är välkomna. 
Den ligger i hamnområdet och är därför bara öppen på helgerna. Även om vi är stolta 
över att kunna erbjuda den här möjligheten ser vi att platsen inte är tillräckligt till-
gänglig. Vi vill etablera en vägg i ett mer centralt läge. Kanske kan Kopparlunden vara 
en möjlig plats. 

Föreningshus i gamla konstmuseet
Vi vill se ett utvecklingscentrum för den ideella sektorn i fd konstmuseet på Fiskartor-
get. Här kan både idrott, kultur, och sociala föreningar mötas, samverka och för att få 
råd och stöd.



Ta gärna kontakt med oss
läs mer om hur vi vill skapa en bättre välfärd  
och tryggare Västerås på vår hemsida  
vasteras.vansterpartiet.se
eller på
vasteras@vansterpartiet.se 
021-39 22 12


