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Inledning
 

I Vänsterpartiets Västerås finns plats för alla. Det är ett jämlikt 

samhälle som är fritt från orättvisor, våld och rasism. Det är en trygg 

kommun där våra barn växer upp och får den kunskap de behöver för 

att möta framtiden. På våra arbetsplatser slits vi inte ut och får en bra 

lön och pension som vi kan leva på. Våra äldre får den omsorg och 

stöd som de behöver. 

     

I ett jämlikt samhälle kan vi inte acceptera sänkta löner och höjda 

hyror. Vilka möjligheter du har i livet idag bestäms bland annat utifrån 

tjockleken på din plånbok, ditt kön och ditt ursprung. Hur det går i 

skolan påverkas av dina föräldrars utbildningsbakgrund. Skolan i 

Västerås lider idag av stora resursbrister och eleverna som behöver 

mest hjälp och stöd får det inte. Därför måste politiken ändras. Vi 

behöver ge alla västeråsare samma chans till ett gott liv. 

      

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skatte-

systemet är ett fundament i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar 

resurser från rik till fattig. Det omfördelar mellan faser i livet. Det 

omfördelar mellan olika delar i kommunen. Det handlar förstås 

mycket om resurser – en stark välfärd kräver utbildad personal, 

tillräcklig bemanning och anständiga löner. Men det handlar också om 

att de senaste decennierna präglas av kortsiktighet, dålig samordning 

och krångliga marknadsinspirerade mätsystem som begränsar 

välfärdens arbetare att göra sitt jobb. Vår utgångspunkt är väldigt 

enkel: välfärden är till för oss invånare – inte för att ge vinst åt ägare. 

  

Vi ser stora brister i välfärden i Västerås. Det är ett tydligt resultat av 

Socialdemokraternas samarbete med de borgerliga partierna i 

Västerås. Västerås har alla förutsättningar för att bygga en framtid 

med gemenskap, rättvisa och solidaritet, men det kommer inte att 

förverkligas utan Vänsterpartiet. Det är tydligt att när S och MP 

samarbetar med borgerliga partier som KD och C, röstar de ner 

Vänsterpartiets förslag som handlar om schyssta arbetsvillkor för 

kommunens anställda. Vänsterpartiet behövs helt enkelt som en garant 

för mer jämlikhet i Västerås. 
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Vänsterpartiet vill stoppa nedskärningarna i kommunen. Det är orimligt 

att kräva att de politiska nämnderna ska spara pengar varje år.  Vi kan 

inte ha större barngrupper i förskolan eller färre personal på äldre-

boenden. Gränsen är nådd för länge sedan. Välfärd måste få kosta. 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti 

som bygger på en ekologisk grund. Feminismen och socialismen är 

två ideologier som kompletterar och förstärker varandra. tillsammans 

gör de det möjligt att förstå hur makt, resurser och frihet fördelas 

orättvist i samhället och vad vi måste göra för att ändra på det. 

     

Vi är feminister för att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att 

påverka samhället och sina liv. Vänsterpartiet driver en feministisk 

politik för förändringar som är både möjliga och nödvändiga. 

Jämställdhet ska därför genomsyra alla verksamheter och kommunen 

ska jobba jämställdhetsintegrerat. Det innebär att kommunen har ett 

tydligt jämställdhetsperspektiv både i all service till medborgarna och 

i rollen som arbetsgivare. Alla västeråsare oavsett kön ska ges 

likvärdiga rättigheter, villkor och resurser. 

     

Vi behöver ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle. För att det ska 

vara möjligt är det viktigt att Västerås stad möjliggör för detta arbete. 

Det kan aldrig reduceras till vilka miljöval du som enskild västeråsare 

gör – utan kommunen måste se till att vi kan göra det tillsammans med 

bra grundförutsättningar. 

  

Vänsterpartiet vill att Västerås ska vara en kommun där alla känner 

sig behövda och där man inte utsätts för diskriminering och rasism. Vi 

är antirasisterna som alltid finns på plats för att säga emot, protestera 

och visa på andra förklaringar när rasistiska åsikter ventileras. 

 

Västerås behöver en politik som håller ihop samhället. En politik för 

jämlikhet, som ser till att människor möts istället för att dras isär. 

Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti. Vi är det 

självklara valet för alla som vill se mer vänsterpolitik som leder till ett 

jämlikare Västerås med starkare välfärd. Vänsterpartiet vill se ett 

Västerås för alla – inte bara för några få. 
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En välfärd att lita på  
 

I dag finns det stora skillnader mellan människor i Västerås. 

Vänsterpartiet vill se ett jämlikt och sammanhållet samhälle. I en 

kommun där vi litar på varandra ökar även tryggheten. Vi vill därför 

minska de sociala skillnaderna mellan människor. Vi tror på ett 

samhälle där alla har lika värde oberoende ålder, kön eller köns-

uttryck, etnicitet, sexuell läggning, sysselsättning, funktions-

nedsättning eller sjukdom. 

 

För att upprätthålla en god samhällsservice behöver vi fler som arbetar 

i välfärden. Vi behöver se till att det finns resurser för att anställa fler 

och skapa goda arbetsvillkor som lockar fler att arbeta i Västerås stad. 
 
Vi vill se ett Västerås där framtidens äldreomsorg är trygg och där det 

är den äldres behov som styr. Alla barn i Västerås ska ha samma 

förutsättningar för utveckling, utbildning och drömmar om framtiden. 
 
Barn i familjer med svag ekonomi saknar de möjligheter de borde ha 

och riskerar att hamna i utanförskap. Vi lägger stor vikt vid att 

bekämpa barnfattigdomen genom att samla kraftfulla åtgärder i en 

handlingsplan med tydliga mål, aktiviteter och resurser. 

  

Därför vill vi: 

  

Socialt stöd och förebyggande arbete 
● Att socialtjänsten ska vara den trygghet som finns när man som 

allra mest behöver det för stöd och hjälp. 

● Ge socialtjänsten rimliga arbetsvillkor med satsningar på ökad 

personal och kompetensutveckling. 

● Se fler olika boendeformer för personer som behöver stöd under 

en period i livet. 

● Inrätta en tjänst som har till uppgift att vara en övergripande 

jämställdhets- och preventionssamordnare inom kommunen. 

● Öka stödet till kvinnohuset och tjejjouren. 
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● Verka för att mäns våld mot kvinnor får ett slut genom att jobba 

aktivt på olika nivåer med att motverka destruktiva 

maskulinitetsnormer, dvs att synen på manlighet, makt och våld 

ofta hänger samman. 

● Ta fram en tydlig plan för att alla som har utsatts för våld ska få 

hjälp till ett tryggt boende eftersom Västerås bostadsbrist gör 

det svårare för våldsutsatta att lämna destruktiva relationer. 

● Utveckla arbetet med social resursfond för att möjliggöra det 

förebyggande arbetet. 

● Att inga barn ska leva i fattigdom, vi vill halvera barnfattig-

domen till 2020. 

● Minska antalet vräkningar och säkerställa att inga barnfamiljer 

vräks genom en god samverkan mellan socialtjänst och budget- 

skuldrådgivare. 

● Satsa på kommunens konsumentvägledning och skuldsanering 

för att göra processen snabbare för den enskilde, i syfte att 

undvika att de ekonomiska problemen växer. 

● Aktivt skapa fler drogfria och generationsöverskridande mötes-

platser, där unga och vuxna möts. 

● Höja försörjningsstödet under sommaren med 500 kronor i 

månaden för barnfamiljer under sommarlovet. 

● Satsa på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter där insatser görs 

för att barn från olika bostadsområden möts. 

● Anställa fler fältassistenter som jobbar uppsökande mot eu-

migranter, missbrukare och ungdomar. 

● Jobba med unga tjejers ohälsa genom att ta fram en tydlig 

handlingsplan med insatser tillsammans med Region 

Västmanland. 

● Utöka vården för ungdomar genom förebyggande insatser, 

öppenvårdsinsatser och HVB-hem i kommunal regi. 

● Att tillsammans med Region Västmanland arbeta med att 

förebygga och motverka spelmissbruk. 

  

Äldreomsorg och särskild omsorg 
● Återkommunalisera och stoppa fortsatt utförsäljning av 

särskilda boenden för äldre och för personer med 

funktionsnedsättning. 
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● Avskaffa LOV:en (Lagen om valfrihetssystem). LOV:en är 

kostnadsdrivande, våra gemensamma skattemedel kan användas 

bättre och ge mer omsorg till våra äldre. 

● Erbjuda modersmålsstöd i äldreomsorgen. 

● Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för en ökad 

kontinuitet och kvalitet för den äldre. 

● Satsa på verksamheter och aktiviteter för äldre för att bryta 

ensamhet och förbättra den psykiska hälsan. 

● Fortsätta teknikutvecklingen i äldreomsorgen för höjd kvalitet 

och ökad integritet för de äldre. Det ger möjligheter till nya 

arbetssätt för personalen snarare än besparingar. 

● Se över biståndsbesluten ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Förutfattade meningar om kvinnors respektive mäns behov ska 

inte vara vägledande, varken medvetet eller omedvetet. 

● Öka kunskapen kring våld mot kvinnor hos äldre och hos 

personer med funktionsnedsättning. 

● Utöka stödet och avlastningen för anhörigvårdare. 

● Verka för hbtq-certifiering av kommunala enheter. 

● Möjliggöra för personer som har LSS att få utöva sina 

fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 

● Gå ifrån begränsade och snäva biståndsbeslut och istället införa 

ramtid, det skulle ge såväl de anställda som de äldre mer frihet 

att utforma insatserna. 

● Sänka hemtjänsttaxan. Utformningen av taxan idag gör så att 

många äldre väljer RUT-tjänster istället, vilket påverkar 

helheten av vården och omsorgen för den äldre. 

● Införa “mina timmar”, vilket i praktiken innebär en större 

valfrihet för den äldre att välja aktiviteter i vardagen utan 

specifika biståndsbeslut. 

● Höja ersättningarna till hemtjänstutförare med krav att samma 

villkor ska gälla samtliga. Det ska exempelvis inte vara möjligt 

att välja bort att ha en hög andel med tillsvidareanställd 

personal, eller att inte erbjuda heltid, kollektivavtal eller att vara 

verksam i hela kommunen. 

● Avskaffa beställar-utförarmodellen som leder till ett 

dubbelkommando som blir ineffektivt och dyrt och motverkar 

en helhetssyn på kommunens verksamhet. 
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En skola för alla 

 

Västerås barn och unga förtjänar bättre. Idag är det tydligt att alla barn 

inte får samma chans att lyckas i skolan. Det är djupt orättvist och 

oacceptabelt. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att 

de elever som har sämre förkunskaper och förutsättningar ska få mer 

hjälp. Vänsterpartiet ser att det fria skolvalet och friskolesystemet 

skapar segregation och urholkar ekonomin för de kommunala skolorna. 
     

Klassrummet där direktörens barn möter vårdbiträdets barn håller på att 

försvinna. Det är en oroande trend att skolmiljön blir allt mer uppdelad. 

Jämfört med tidigare går elever med liknande bakgrund i högre grad 

tillsammans. Vilket område du bor på och vilken utbildning dina 

föräldrar har påverkar dina skolresultat. Skillnaderna mellan skolors 

genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren. 

     

Vänsterpartiet vill återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan. 

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter - inte ett 

förstelnat klassamhälle. Skolan kan inte på egen hand avskaffa 

klassamhället, men den kan jämna ut skillnaderna så att alla barn får 

en bra start i livet. Därför behövs det rejäla satsningar och att 

resurserna fördelas efter behov. 

  

Därför vill vi: 

  

Övergripande för skola, förskola och fritids 

● Kraftigt öka resurserna till förskola, skola och fritidshem. 

● Fördela resurserna efter behov för att kunna möta alla barn 

utifrån deras förutsättningar, för en mer jämlik och 

socioekonomisk resursfördelning. 

● Öka personaltätheten på skola, förskola och fritids. 

● Verka för att stärka inflytandet för barn, elever och personal. 

● Stärka kunskapen om genus, normkritik och hbtq genom att 

inrätta ett resurscentrum för jämställdhet, som kan arbeta med 

handledning av grupper och erbjuda öppna föreläsningar och 

fortbildningsinsatser. 
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● Att alla våra pedagogiska verksamheter ska jobba medvetet med 

värdegrundsarbete för att motverka t.ex. mobbning, rasism, 

homo- och transfobi samt sexism. 

● Verka för hbtq-certifiering av enheter inom skolan. 

● Rikta resurser för modersmål och studiehandledning på 

modersmål för att säkerställa att elevernas behov och rättigheter 

tillgodoses. 

● Öka samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola, för att 

gemensamt kunna stötta upp familjer som behöver hjälp under 

kortare eller längre perioder. 

● Att inga dolda avgifter ska finnas på förskolan, fritids och i 

skolan. 

● Att förskola, fritids och skola ska jobba medvetet med trygga 

och tillgängliga miljöer, Vänsterpartiet har bland annat 

föreslagit att alla omklädningsrum ska ha duschbås. 

● Utveckla ett långsiktigt samarbete med frivilliga organisationer, 

t.ex. Tjejjouren, MÄN, RFSU och Rädda barnen för att 

möjliggöra fler skolor att ta del av deras expertis. 

 

Förskola 
● Utöka tiden för barn till arbetslösa och föräldralediga på 

förskolan. Vi vill se en trappa där barn får rätt till mer tid ju 

närmare skolstart de är. 

● Öka personaltätheten. 

● Följa behovet av barnomsorg på natten och eventuellt öppna 

fler kvälls- och nattöppna avdelningar. 

● Utveckla modersmålsstödet i förskolan. 

● Att även barn som bor på skyddat boende ska ha rätt till 

förskola. 

  

 Grundskola 
● Få in fler kompetenser i skolan för att stötta barns välmående, 

exempelvis fler kuratorer. 

● Minska antalet elever per mentor genom en ökad lärartäthet. 

● Att alla får tillgång till läxhjälp i skolan om läxor ges. 

● Att det ska finnas tillgång till skolbibliotek och 

skolbibliotekarier på alla skolor. 
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Fritids 
● Ge barn till föräldralediga och arbetslösa utökad rätt till fritids. 

● Utöka samarbetet mellan skola och fritids. 

● Öka personaltätheten. 

  

Fritidsgårdar 
● Ge fritidsgårdar ett uppdrag att arbeta för ett mer jämställt 

utnyttjande av verksamheten, det vill säga att få fler flickor att 

vilja komma till fritidsgårdarna. 

  

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
● Lyfta vikten av studie- och yrkesvägledning i grundskolan och 

gymnasiet i syfte att stödja flickors och pojkars otraditionella 

yrkesval. 

● Jobba aktivt för att ungdomar av olika kön, bakgrunder och 

studievana möts genom att blanda praktiska och teoretiska 

program i gymnasieskolan. 

● Stärka de yrkesförberedande programmen genom att satsa på 

samverkan med arbetslivet, möjliggöra för att alla når målen 

inom tre år men om det behövs, komplettera med en sjunde 

skoltermin. 

● Att kommunen ska ha en särställning inom den kommunala 

vuxenutbildningen och erbjuda ett stort utbud av 

behörighetsgivande kurser. 

● Garantera SFI med hög kvalitet genom att undervisningen i 

huvudsak bedrivs i kommunal regi. 

 

För fler förslag om skolan, förskolan, fritids, vuxenutbildningen läs 

vårt utbildningspolitiska program: 

https://www.scribd.com/document/360223513/En-skola-fo-r-alla-webb 

  

https://www.scribd.com/document/360223513/En-skola-fo-r-alla-webb
https://www.scribd.com/document/360223513/En-skola-fo-r-alla-webb
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Västerås bästa arbetsgivare 

 

Västerås stad är Västerås största arbetsgivare och Vänsterpartiet vill 

att alla anställda ska ha en arbetsmiljö som är 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. Det ska vara nolltolerans för alla former av 

diskriminering och sexuella trakasserier. 

 

De anställda är kommunens främsta resurs. Det ska vara en 

självklarhet att kommunen erbjuder löner som det 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 välfärd för västeråsarna. 

  

Därför vill vi: 

  

● Höja kvinnors löner. Vi vill att lönediskrimineringen mellan 

kvinnor och män upphör. 

● Höja lägstalönen så ingen yrkeskategori har mindre än 22 000 

kronor i månaden. 

● Begränsa timanställningar och avskaffa allmän visstid, höja 

grundbemanningen och anställa vikarier för att lösa situationen 

när många är sjuka på en arbetsplats. 

● Verka för att förbjuda användandet av bemanningsföretag i 

kommunen. 

● Öka inflytandet och medbestämmandet för kommunens 

anställda på arbetsplatsen. 

● Att rätt till heltid utan delade turer eller andra 

schemaförsämringar ska vara en självklarhet. 

● Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i flera av 

kommunens verksamheter, exempelvis inom äldreomsorgen och 

socialtjänsten. 
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● Att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen genom 

utbildning och rekrytering till yrken med kommande 

personalbrist, t ex undersköterskor, socionomer, barnskötare, 

förskollärare och lärare. 

● Att varje år kartlägga och utjämna osakliga löneskillnader 

mellan kvinnor och män samt oönskade löneskillnader mellan 

likvärdiga yrken och inom yrken. 

● Att kommunen vid upphandlingar av varor och tjänster gör 

uppföljningar för att säkerställa att leverantörer betalar skatt och 

avgifter, och att löner och arbetsvillkor följer regler i 

kollektivavtal och att leverantörer inte har kopplingar till 

skatteparadis. 

● Införa Vita jobb-modellen i Västerås. 

● Verka för att fler som arbetar inom kommunen får gratis 

arbetskläder. 

● Rusta upp våra byggnader för att förbättra den fysiska 

arbetsmiljön. 

● Att kommunen aktivt ska arbeta med att avslöja och agera mot 

diskriminering i sin egen verksamhet. 

● Utbilda kommunens alla chefer i antidiskriminering utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv. 

● Att en kartläggning av antalet anställda per chef görs i alla 

kommunens verksamheter och att en utredning genomförs om 

dagens storlek på chefsområden är rimlig enligt 

arbetsmiljöverkets riktlinjer och krav. 

● Satsa på mer sommarjobb för ungdomar. 

● Sänk politikernas arvoden. Det är ett problem när de högsta 

politiska företrädarna lever på en nivå som vanliga löntagare 

bara kan drömma om. 
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En kommun för alla 

 

Alla västeråsare har rätt till vårt offentliga rum. Genom god stads-

planering 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 samhällets funktioner 

tillgängliga för alla, en vilja att utvecklas. 

 

Vänsterpartiet vill se levande stadsdelar, landsbyggd och serviceorter. 

Närhet till kommunal service, natur, lekplatser och mötesplatser är 

viktigt. Vi vill ha ett levande Västerås där människor rör sig, umgås 

och tar del av kulturupplevelser och deltar i utomhusaktiviteter. När 

många människor rör sig ute på våra gator och torg ökar den upplevda 

tryggheten i staden. Vi vill se fler miljöer där människor möts. Det är 

viktigt att våra närområden, oavsett var vi bor är attraktiva, öppna, 

trevliga, tillgängliga och inbjudande för alla. 
 

Trafiken och framförallt biltrafiken växer i takt med den ökade 

befolkningen och medför såväl trängsel som luftföroreningar, buller, 

klimatutsläpp och trafikolyckor. En väl fungerande kollektivtrafik är 

nödvändig för att vi ska kunna minska biltrafiken. Taxorna måste då 

hållas nere så att alla har råd att åka kollektivt. Fler kvinnor än män 

åker kollektivt vilket även gör en attraktiv kollektivtrafik till en 

jämställdhetsfråga. Tillsammans med satsningar på gång- och 

cykeltrafik kan fler uppmuntras till att välja bort bilen. 

  

En bostad är en rättighet, både enligt grundlagen och enligt 

deklarationen om mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet vill att alla 

människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga 

kostnader i en trygg boendemiljö. Bostadsbristen breder ut sig och 

orsakar trångboddhet och otrygghet. Särskilt stor är avsaknaden av 

hyresrätter med billiga hyror. Vi vill bygga mer blandat, exempelvis 

behöver bostadsområden som Hamre kompletteras med fler 

hyresrätter. 
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Vi vill förstärka och utveckla en deltagande demokrati i våra bostads-

områden och serviceorter. Vi vill också fortsätta att trycka på för att 

arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska utvecklas. 

 

Därför vill vi: 

  

Bostäder och fastigheter 
● Bygga fler och billigare hyresrätter. 

● Ställa hårda krav på Mimer kring boendeinflytande vid 

renoveringar. Inga boende ska behöva lämna sitt hem på grund av 

lyxrenoveringar. 

● Inte sälja ut allmännyttan. 

● Bygga fler boenden anpassat till äldre samt bygga fler skolor och 

förskolor. 

● Möjliggöra för en tät stad med ett samspel mellan det byggda och 

våra gröna och blå områden för en levande och hållbar stad. 

● Att kommunen ska öka sin markreserv. 

● Att kommunen i huvudsak ska äga de fastigheter där egen 

verksamhet bedrivs och långsiktigt underhålla dem. 

  

Stadsplanering 
● Se ett tydligare feministiskt perspektiv i stadsplaneringen. Att på 

olika sätt bygga bort otryggheten med bland annat en ljusstrategi. 

● Att våra offentliga ytor ska vara tillgängliga för alla oavsett 

funktionsnedsättning. 

● Att samarbetet i ECCAR, ett nätverk av kommuner som 

samarbetar mot rasism och diskriminering, utvecklas. 

● Öka inflytandet för västeråsarna över samhälls- och 

stadsplaneringen. 

● Införa demokratikontor i våra stadsdelar och serviceorter där 

västeråsarna kan får hjälp med olika ärenden till kommunen och få 

tillgång till mötesplatser. 

● Införa medborgarbudget kopplat till demokratikontoren där 

invånarna får ta ställning till investeringar eller andra satsningar i 

sitt bostadsområde. 

● Satsa på våra stadsdelscentrum och fylla dem med handel, kultur 

och mötesplatser som en motvikt till den ökande externhandeln. 
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● Att centrum ska vara levande mötesplats som bjuder in till att 

människor umgås och möts, därför vill vi satsa på fler sittplatser, 

göra det mer barnvänligt och olika rekreationsytor. 

● Att alla ska ha tillgång till en god kommunal service och 

mötesplatser och aktivt föreningsliv oavsett var man bor i 

kommunen. 

● Ta bort avgifterna på våra offentliga toaletter. 

  

Kollektivtrafik och cykel 
● Satsa på kollektivtrafiken och öka turtätheten på våra bussar. 

● Införa lägre taxor på månadskorten och en studentrabatt på 

biljettpriserna. 

● Satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik som ger hållbara transporter 

i hela kommunen, även på landsbygden. 

● Likställa färdtjänsttaxan med en vanlig bussbiljett. Det ska inte 

kosta mer att åka kollektivt för personer med funktionsnedsättning. 

● Prioritera cykeln genom att uppgradera cykelvägnätet. Vi vill ha 

fler separata gång- och cykelbanor, cykelparkeringar/garage och 

cykelservicestationer. 

  

Kommunala bolag 
● Sluta sponsra flygplatsen med våra gemensamma skattemedel. 

● Inte sälja ut våra egna bolag och kommunalförbund för att kunna 

jobba med en hållbar utveckling och demokratisk styrning. Detta 

gäller exempelvis Mälarenergi, Mimer, Parkeringsbolaget och 

Vafab. 

● Satsa på miljövänliga transporter och investera i hamnen för att  

fler transporter ska ske via sjöfart. 

  

Återbruk och odling 
● Jobba aktivt med hyresvärdarna i Västerås för att möjliggöra 

miljöstationer med många sorteringsalternativ i våra 

bostadsområden. 

● Inrätta en återbruksgalleria där västeråsarnas använda saker kan få 

nya ägare istället för att slänga det på våra återbruk. 

● Satsa på stadsträdgårdar och stadsodling som möjliggör för alla att 

ta del av odling.  
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Allas rätt till arbete 

 

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 sammanhang. 
 

Idag hänvisas många till tillfälliga och osäkra anställningar. 

Arbetslösheten har sjunkit de senaste åren men är fortfarande hög i 

förhållandet till tidigt 1990-tal. Det är också tydligt att den som har en 

funktionsvariation, kortare utbildning eller kort tid i landet har mycket 

svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än andra. Tillsammans med 

politiska beslut på statlig nivå, som jobbskatteavdrag, försämringar i 

a-kassa och sjukförsäkring har detta ökat den ekonomiska och sociala 

ojämlikheten. Situationen är svår för många som saknar arbete helt 

eller delvis liksom för långtidssjuka och utförsäkrade. Kostnaden för 

arbetslöshet skjuts över på den enskilde men också på kommunen i 

form av ökade sociala problem och behov av ekonomiskt bistånd. 

     

Det är viktigt för oss i Vänsterpartiet att alla ska ha ett jobb eller en 

sysselsättning för att kunna garantera sin egen försörjning. 

Tillsammans kan vi skapa en förändring för många familjer och barn 

om föräldrarna har ett jobb att gå till. Oron minskar för att pengarna 

inte ska räcka till. Det gör att alla mår bättre hemma. Barnen och 

ungdomarna lyckas bättre i skolan och familjen har råd att skriva in 

barnen i idrottsklubben. Det är med jobben som de stora 

förändringarna kommer när det gäller ekonomisk jämlikhet. 

     

Kommunen har ett ansvar för att den lokala arbetsmarknaden 

fungerar. Vi vill skapa nya jobb genom att utveckla kommunen, 

underlätta för företagande och få in fler på arbetsmarknaden. För att 

det ska bli möjligt behöver vi satsa på hållbara lösningar för hela 

kommunen, både socialt och ekologiskt. 

 

Därför vill vi: 

  

● Satsa på klimatomställning. 

● Bygga fler hyresrätter, äldreboenden, förskolor och skolor. 
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● Satsa på kollektivtrafiken. 

● Anställa fler inom bl.a. skola, vård och omsorg. 

● Fortsätta utveckla “en-väg in” till kommunen för företagen. 

● Stimulera för småföretag att lägga anbud när kommunen 

upphandlar. 

● Förbättra kommunikationer och bygga ut bredband. 

● Öka kommunens köp av närproducerade varor. 

● Undersöka behovet av en särskild landsbygdssamordnare. 

● Garantera korta handläggningstider för företagare. 

● Ha ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet 

för att genom kommunens utbildningsinsatser hjälpa till att 

bättre matcha tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

● Stärka studie- och yrkesvägledning. 

● Samarbeta med MDH och YH för att stärka yrkesutbildningar. 

● Garantera arbetslösa ungdomar arbete eller utbildning inom 90 

dagar. 

● Erbjuda relevanta åtgärder i ett tidigt skede till de som riskerar 

långvarig arbetslöshet. 

● Stötta och stärka vår kommuns arbetsmarknadsenhet, AMA, så 

att de kan se till individens egna förutsättningar och styrkor så 

långt som det går. 

● Ta tillvara på alla nya västeråsares kunskaper genom en 

kompetensmatris, för att sedan kunna rikta insatserna tydligare i 

syfte att kunna börja arbeta eller studera. 

● Att medborgare inte ska kallas för kunder i offentlig 

verksamhet. 
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Meningsfull fritid och levande föreningsliv 
 

De växande klyftorna ökar polariseringen i samhället och därigenom 

skapas ett otryggare samhälle för oss alla. Det är inte ett samhälle som 

Vänsterpartiet vill se. En viktig motkraft till detta är kultur och idrott. 

Där kan människor mötas på lika villkor, lära känna varandra och 

utbyta erfarenheter. Det skapar ett rikare samhälle för alla och ökar 

välbefinnandet och tryggheten. Därför är det viktigt att inga utestängs 

från föreningslivet och kulturen. Inga barn eller unga ska behöva avstå 

från sina fritidsintressen på grund av sina föräldrars ekonomi. Kulturen 

är till för alla, inte bara några få. 

 

Kulturen är nyckeln till utveckling av såväl vårt samhälle som oss 

själva som individer och den bidrar till ökad livskvalitet. Kultur är 

också en förutsättning för demokratisk medvetenhet och kritisk 

tänkande. Kulturen stärker dessutom folkhälsan genom upplevelser, 

insikter och delaktighet. Därför är ideella kulturföreningar, 

kulturskolan, kulturinstitutioner och fria kulturskapare viktiga aktörer 

för att säkerställa västeråsarnas möjligheter att skapa och utöva kultur. 

  

Därför vill vi: 

  

Idrott och fritid 
● Att kommun och föreningsliv samarbetar för att kunna erbjuda 

alla västeråsare en aktiv fritid. Tillgång till billiga lokaler och 

generösa bidrag kan hålla avgifterna nere. 

● Möta människor i hela kommunen och bjuda in till delaktighet 

på många olika platser och arenor 

● Få till en jämställd fördelning av resurserna inom 

fritidsverksamheten. 

● Satsa på baden. Vi vill återuppbygga Fredrikbergsbadet, se 

utomhusbassänger vid Lögarängsbadet, se fler plaskdammar 

och fortsätta satsa på kommunens kommunala bad. 

● Införa gratis simskola under sommaren för alla barn i 

kommunen. 
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● Satsa på spontanidrotten genom att rusta upp aktivitetsplaner, 

bygga hinderbanor och utegym ute i stadsdelarna och 

serviceorterna. 

● Arbeta för att en ny friidrottsarena byggs. 

● Att våra friluftsanläggningar ska vara fria från reklam. 

● Att det vid de större lekplatserna ska finnas tillgång till toaletter 

och skötbord. 

● Bygga en Roller Derby-bana. 

● Att det ska finnas idrottshallar i våra stadsdelar och serviceorter. 

● Skapa en aktiv fritid för nyanlända tjejer. 

● Öka förutsättningarna för att alla med funktionsnedsättning ska 

få möjlighet att idrotta på samma villkor som andra. 

  

Kultur 
● Öka tillgängligheten för alla barn och unga till kulturskolan 

genom att säkra låga avgifter. 

● Att barn och unga ska kunna låna instrument på en 

instrumentbank. 

● Säkerställa barns och ungas rätt till kultur. 

● Satsa på läsfrämjande verksamhet som mobila enheter, 

exempelvis Bokbussen och bokholkar 

● Ge möjligheter till en central öppen graffitivägg. 

● Öka antalet allmänna anslagstavlor i kommunen. 

● Stimulera gräns- och genreöverskridande arbete. 

● Arbeta med interkulturella perspektiv. 

● Ge ateljéstöd till konstnärer, gärna centralt och synligt för att 

göra konsten mer närvarande. 

● Möjliggöra för att barn och unga tillsammans med konstnärer 

får möjlighet att utsmycka gång- och cykeltunnlar, för att öka 

trygghetskänslan och delaktigheten. 

● Lyfta fram mångfalden och vårt mångfacetterade kulturarv. 

● Möjliggöra för fler att realisera sina kulturdrömmar genom att 

ha ett kulturcentrum.    

● Verka för fler musikscener och replokaler i kommunen. 

● Jobba för bra villkor för Konserthuset, Teatern, Culturen och 

Växthuset, för ett levande kulturliv. 

● Stimulera våra studieförbund och ha generösa anslag. 


