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Västerås är en fantastisk stad att leva och bo i. Men det återstår fortarande väldigt mycket att göra
innan Västerås är en jämlik stad där fria människor lever i solidaritet med varandra.
Här i den medeltida metropolen med både kloster, stiftsbibliotek och domkyrka formades Sverige
som nationalstat i början av 1500-talet. Det var också här den moderna industrialismen
utvecklades i slutet på 1800-talet med ASEAs etablering och så småningom Svenska
Metallverken. Här startade entreprenörerna både ICA och H&M under 1900-talet.
Västerås är en modern industristad med hög teknikhöjd i företagen. Stark ingejörstradition
präglar vår stad. Våra styrkeområden finns inom energi, automation, järnväg och
välfärdsteknologi.
Västerås är också en stor handelsstad vilket stärker den växande besöksnäringen.
Vi står inför en expansion av vår stad som vi inte sett sedan 1960-talet. Det gör att vi måste bygga
bostäder för alla. Bostadsbyggande på den nivån vi nått upp till nu, med över 1 000 bostäder
färdigställda varje år, kommer att behövas under överskådlig tid. Men vi behöver också bygga
olika typer av bostäder så att alla kan få möjlighet till en bostad.
Den investeringsnivån i den kommunala verksamheten och i våra bolag vi ser framför oss har vi
inte haft på mycket länge. Det handlar om förskolor och skolor, äldreboenden och boenden för
andra sociala ändamål, vägar, broar, cykelvägar, idrottsanläggningar, nya bostadsområden,
resecentrum och vår hamnanläggning.
Genom alla investeringar bygger vi en ny stad och Västerås kliver ur den medelstora stadens
begränsningar och blir en mindre storstad med över 200 000 innevånare inom en inte alltför
avlägsen framtid. Den utvecklingen ska vi bejaka. Vi ska inte vara rädda för att satsa framåt.
En växande stad ska också vara en smart stad. Digitaliseringens kraft är lika omvälvande som
industrialismens genombrott. Genom att ligga i framkant i digitalisering i våra verksamheter som
skola, vård och omsorg och samhällsplanering skapar vi förutsättningar att bygga den smarta
staden. Vi har förutsättningar med världsledande automationsindustri samt- robotteknik och
välfärdsteknologi i framkant.
Västerås är en inflyttningsstad och har varit det sedan efterkrigstiden. Det är en stor tillgång men
också en utmaning. Vi har ett ansvar att skapa en interkulturell stad. Vi är inte där ännu.
Segregationen måste motverkas och jämlikheten utvecklas.
Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet. Vi accepterar inte
diskriminering på grund av kön, könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell
läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i
skolan eller i hemmet. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa
har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. Detta synsätt ska prägla hela
vårt arbete.
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Det är här framtiden startar.
Det finns ingen gräns för vad vi gemensamt kan uppnå om vi bestämmer oss för det.
Vi Socialdemokrater har bestämt oss och har format fyra områden som vi nu presenterar i våra
politiska riktlinjer 2018 – 2022.





Stärk den sociala sammanhållningen
Utveckla den fysiska livmiljön
Höj kunskapen och kompetensen
Minska miljö- och klimatpåverkan

Vi ska bidra till att fler kan försörja sig själva och att öka inkluderingen och den sociala
sammanhållningen mellan grupper och individer i Västerås
Under de kommande åren kommer våra stora utmaningar att vara att skapa en jämlik skola där
eleverna lär sig det de behöver för att klara vuxenlivet, vi ska ha en vård och omsorg som gör att
du och dina anhöriga kan känna er trygga för din välfärd under hela livet och skapa ett Västerås
som håller ihop där du kan känna både trygghet i din vardag och tillit till dina medmänniskor.
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor
framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Socialdemokraterna
vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om
deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Den grundläggande
kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att
närstående går ner i arbetstid för att vårda sina anhöriga. Vi är övertygade om att det ger bäst
förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.










Höga kvalitetskrav ska ställas all verksamhet kommunen beställer. Genom höga
kvalitetskrav och en kontinuerlig uppföljning att kraven uppfylls ser vi att vi får det vi
beställer och alla får den vård och omsorg de behöver
Öka resurserna till boenden och hemtjänst. Det behövs ökade resurser för att
upprätthålla och utveckla kvaliteten.
Avveckla beställar-/utförarmodellen och skapa en sammanhållen vård- och
omsorgsförvaltning.
Skärp de sociala kraven i upphandlingar. Det gäller att alla leverantörer ska erbjuda villkor
i nivå med kollektivavtal inom alla viktiga områden – från lön till försäkringsskydd. Det
gäller också arbetsrättsliga villkor. Detta ska även gälla alla underleverantörer.
Socialdemokraternas mål är att kunna ställa krav på kollektivavtal.
Genomför heltid som norm i hela kommunen. Ställ motsvarande krav på alla privata
utförare inom vård och omsorg.
Avveckla de delade turerna inom vård och omsorg. Ställ motsvarande krav på alla privata
utförare inom vård och omsorg.
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Stärk autonomin för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Satsningar på
digitaliseringen och ny teknik ska fortsätta och effektivare arbetsmetoder utvecklas.
Stärk hemtjänstens rehabiliteringsuppdrag.
HBTQ-certifiera ett särskilt boende. För att på så sätt stimulera HBTQ arbetet inom hela
verksamheten
Öka tillitsstyrningen. Bort med den detaljerade tidssättningen inom vård och omsorg. Lita
på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Ge nya riktlinjer till
biståndshandläggarna.
Genomför kvalitetsupphandlingar. Lägsta pris bidrar inte att utveckla vården och
omsorgen, tvärtom. Alla upphandlingar inom vård och omsorg ska utvärderas på kvalitet
med fast pris.

Kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en
viktig del av välfärden.
Kulturen är en drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal och
debatt. Genom kulturen uttrycker vi åsikter och upptäcker nya tankar, idéer och perspektiv.
Kulturen granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och strukturer. En blomstrande
kultur är ett resultat av och en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle.













Genomför ett kulurlyft. En stor och bred satsning på framförallt barn- och
ungdomskulturen där nya resurser satsas.
Utveckla kulturskolan så att fler får möjlighet att ta del av verksamheten, också ute i
stadsdelarna.
Stärk biblioteksverksamheten. Biblioteken är ryggraden för människors språkutveckling
förståelse av samtiden. Biblioteksverksamheten ska finnas nära människorna i deras
vardag.
Garantera avgiftsfria museer. Samtliga museer i stadens regi skall vara avgiftsfria som en
del av kulturarvet.
Fortsätt utveckla våra kulturinstitutioner Västmanlands teater och Västmanlandsmusiken.
Vi vill se fler konstnärliga samarbeten mellan musiken och teatern.
Värna och utveckla Västerås sinfonietta. Orkestern är en ryggrad i Västerås kulturliv, en
viktig del av Västmanladsmusiken och ska bedriva sin verksamhet i hela kommunen.
Bibehåll en särskild kulturnämnd. Kulturen behöver en särskild nämnd för att fokusera på
utveckling.
Fortsätt satsa på den fria folkbildningen.
Öka fokus på det fria kulturlivet såsom fria kulturaktörer.
Utveckla föreningsstödet så att det når fler grupper som idag inte har organiserat sig.
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Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. Socialdemokraterna vill att alla ska ha
möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller
friluftslivsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga insatser. Aktiva barn och vuxna inom
idrottsrörelsen leder till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker sammanhållningen i samhället.
Idrottsrörelsens medlemmar lär sig föreningskunskap och hur demokrati fungerar.
Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst.
Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Det ska
inte heller finnas några barriärer, alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vår ståndpunkt är ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och unga kan växa
och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Där det är roligt
att träna, tävla och röra på sig - idrotten ska få oss att må bra. Ur den breda idrottsrörelsen växer
morgondagens elitidrottare fram.


















Fortsätt satsa på att Västerås ska vara en ledande stad när det gäller ungdoms- och
breddidrott. Det kräver ändamålsenliga anläggningar och stöd ifrån staden.
Utveckla nya idrottsanläggningar efter de behov som finns.
Stärk Rocklundaområdet utifrån den plan som är framtagen. Elitidrottsanläggningarna ska
huvudsakligen lokaliseras till Rocklunda samtidigt som området stärks för breddidrott och
friluftsliv.
Positionera Västerås som en stark elitidrottsstad. Elitidrotten behövs för att inspirera
ungdomar till att idrotta men också som del av stadens attraktionskraft.
Bryt idrottens traditionella könsmönster för att motverka ungdomarnas könsstereotypa
val vid idrottsutövande.
Säkerställ att resursfördelningen, så som tillgång till tränare, träningstider och ekonomiska
förutsättningar är jämställd mellan kvinnor och män.
Utveckla föreningsstödet så att det når fler grupper som idag inte har organiserat sig.
Erkänn idrottslivets starka roll för integration. Skapa nya mötesplatser där vi kan utveckla
idrottens kraft.
Skapa fler möjligheter till spontanidrott med ett tydligt jämställdhetsfokus för att
uppmuntra ungdomar, oavsett kön, till rörelse.
Bibehåll Nämnden för idrott och friluftsliv. Stärk utvecklingskraften i idrotten och
friluftslivet.
Utveckla våra natur- och friluftsområden. Våra unika rekreationsområden är avgörande
för människors välbefinnande.
Satsa på bad med hög kvalitet. Det nya Lögarängsbadet kommer att vara färdigt under
2019. Vilket ger nya kvaliteter både för motionsbadar och tävlingssimmare. Det ger också
möjligheten till nationella simtävlingar. Genom utveckling i Kristiansborgsområdet
garanteras också motionsbad i Kristiansborgsbadet.
Verka för att bygga ett kallbadhus, helst i anslutning till det nya Lögarängsbadet.
Utveckla gästhamnen och öka antalet husbilsplatser. På det sättet ökar antalet besökande
och attraktiviteten av Lögarängsområdet stärks.

6(15)

Ett starkt samhälle kräver också ett starkt skyddsnät. Det innebär att människor som lever i
missbruk, är hemlösa eller är våldsutsatta samt barn och unga som lever i utsatta situationer ska
erbjudas rätt hjälp och stöd.














Stärk och utveckla kvalitén inom socialtjänsten.
Bekämpa hemlösheten. Ingen i Västerås ska behöva vara hemlös. Hemmet är en
förutsättning för att kunna leva ett gott liv där man kan efterfråga arbete och genomgå en
utbildning.
Alla ska ha tillgång till en trygg bostad.
Utveckla samverkansavtalet mellan fastighetsägare och kommunens socialtjänst via
Bostad Västerås, så fler kan få ett eget bostadskontrakt.
Prioritera socialtjänstens förebyggande arbete med fältverksamhet och sociala
insatsgrupper.
Skapa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sin helhet.
Vi måste jobba både förbyggande och reaktivt på det våldsutövande som sker.
Samverka mellan kommun, region, polis och ideella organisationer, såsom kvinnojourer,
för att tillsammans hitta barn och vuxna som utsätts för våld. Säkerställ att det finns
bostäder för dem som vill lämna en våldsam relation.
Motverka sexköp genom förstärkt samverkan mellan kommun, länsstyrelsen, polisen och
andra samhällsinsatser. Erbjud hjälp till dem som lämnar prostitution.
Samverka med civilsamhället i idéburet offentligt partnerskap, så kallat IOP.
Utveckla föreningsbidragen till ideella föreningar. Till exempel sådana föreningar som
bidrar till förstärkt integration.

Tillit och trygghet är förutsättningar för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med
skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska
klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela
kommunen. Det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället ska stärkas. Det effektivaste sättet
att hindra unga människor att hamna i kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra
utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta
hemifrån.





Prioritera det förebyggande arbetet exempelvis på fritidsgårdar, klubbar samt
verksamheter inom förebyggarcentrum.
Stärk jämställdhetsarbetet och värderingsarbetet på fritidsklubbar och fritidsgårdar
Utveckla det samarbete vi har med civilsamhällets organisationer till exempel inom lokal
överenskommelse (LÖK).
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Bygg i hela staden. Att bygga bostäder strategiskt i områden som har stora utmaningar är
att bygga sammanhållning inför framtiden.
Stärk områdesanknuten offentlig verksamhet.
Bejaka kameraövervakning och andra tekniska lösningar när det stärker tryggheten och
tilliten där man använder det.
Utveckla samarbete med den lokala polisen ytterligare. Vi vill se fler poliser i Västerås.
Men också att våra förebyggande och tillitskapande åtgårder samordnas. Vi vill medverka
till att ytterligare öka polisens legitimitet.
Intensifiera arbetet med att minska brottsligheten tillsammans med polisen. Målet är att
all brottslighet ska minska.
Erbjud stöd till unga att bryta destruktiva beteenden.
Verka för ett Rättscenter med tillhörande häkte i Västerås.

Västerås främsta framgångsfaktor är framför allt läget. Västerås är en av de få svenska städer som
har så nära kontakt med en sjös stränder, nämligen Mälarens och samtidigt ligger i en dynamisk
region som Stockholm Mälarregionen. Det är många som vill bo i Västerås. En attraktiv stad och
kommun och en stark arbetsmarknad gör att vår stad även framåt kommer att vara en växande
stad. Därför ska vi ge förutsättningar för Västerås att växa med mellan 2 000 – 2 500 personer
per år fram till år 2050. Vi bygger hem åt människor. Vi bygger stadsdelar. Vi bygger en hel stad.
Vi bygger i hela kommunen.
Västeråsarna blir fler och med det behöver även staden växa. Detta innebär att vi behöver göra
plats för inflyttade och nyfödda invånare, men också att vi behöver bygga för ökande krav och
viljor hos oss som redan bor här.
Man kan sammanfatta det med att det ska vara lätt att ta sig dit man behöver och vill. En effektiv
markanvändning och en transporteffektiv struktur i kommunen helt enkelt.











Planera för att kommunen de närmaste åren ska kommunen i första hand växa inom
tätorten men också i serviceorter och på landsbygden.
Bygg med balanserad komplettering både i tätorten och i serviceorterna. Det innebär att
hänsyn ska tas till grönstruktur och att nya gröna och blåa värden kan växa fram. Vi vill
bygga mer i nya områden.
Utveckla den framgångsrika kollektivtrafiken till nya stadsdelar, serviceorter och
arbetsplatser och med komplettering i befintliga stadsdelar, serviceorter och arbetsplatser.
Utveckla ett system med elbussar i tätortstrafiken.
Utveckla nya citynära områden. Projekt Mälarporten med Resecentrum och stadsdelen
Kungsängen ska påbörjas. Områdena Ängsgärdet och Kopparlunden är andra områden
som kommer att utvecklas. Det ger möjlighet för minst 10 000 nya hem.
Utveckla alla stadsdelar utifrån sina förutsättningar. Det ska vara möjligt att leva ett gott
liv med trygghet, nära till service, upplevelser och olika aktiviteter i hela staden.
Säkerställ att alla bostadsområden har lek- och idrottsytor.
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Låt staden växa med flera andrum, att mötesplatserna ökar, att parkområdena blir
tydligare och att vi bygger om befintliga och bygger nya lekplatser för barnen.
Ta fram en utvecklingsplan för city där de fysiska investeringar som behöver göras, till
exempel Stora torget, Bondtorget, Viktor Larssons plats, Stora gatan och Vasaparken,
tidssätts och sätts in i ett sammanhang som syftar till att stärka citys attraktionskraft.

Västerås ska ha en infrastruktur som både går att lita på och som ligger i framkant när det
kommer till innovativa och effektiva lösningar. För att Västerås ska stå starkt i framtiden och vi
ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur
som fungerar. Mälarenergi investerar i ny biopanna för att fasa ut kol och olja och utvecklas till
en strategisk del av staden för att leverera infraservice till alla de hushåll som vill ansluta sig till
fjärvärme, elnät och bredband.











Fullfölj den handlingsplan som gäller flygplatsen som staden fastslagit. Inga
skattesubventioner ska gå till linje- eller charterflyg.
Fullfölj vår del av Mälarprojektet som innebär att vi får en hamn där vi kan ta in
Mälarmax-båtar. Västerås hamn är viktig för vårt näringsliv och vår näringslivsutveckling.
Underlätta för människor att leva hållbart. Satsa på kollektivtrafiken och underlätta för
människor att gå och cykla. Bilen är en viktig del av många människors sätt att kunna
förflytta sig men stora förändringar kommer att ske i vårt sätt att transportera oss. Vi
måste ta höjd för den utvecklingen.
Fortsätt satsningen på underhåll av vägar, broar, cykelvägar och andra anläggningar som
inletts.
Bygg ut bredband i hela kommunen. Vårt stadsnätsbolag Fibra är ett viktigt verktyg för
utvecklingen.
Medverka i projektet järnvägsprojektet Stockholm – Oslo 2.55 vilket är en
snabbtågsjärnväg mellan Stockholm och Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad.
Förbättra kommunikationerna mellan Fyra mälarstäder (Västerås, Strängnäs, Enköping
och Eskilstuna).
Bygg stadens kontrollrum och en kommunal samordningscentral där Mälarenergi
tillsammans med staden kan styra de olika flödena i staden med modern digital
samordnad teknik.

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av
välfärdspolitiken. Tillgången på bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och
tillväxt. Vi bygger hem åt människor och en stad som hänger ihop. Därför måste
bostadsproduktionen vara balanserad och sammanhållen.



Färdigställ 5 000 bostäder i Västerås under de kommande fyra åren (2019-2022). I
genomsnitt 1 250 bostäder per år.
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Verka för att det ska finnas prisvärda bostäder för människor i alla inkomstklasser från
unga och studenter till äldre.
Bygg fler hyresrätter. Under de senaste åren har det byggts många hyrerätter i Västerås,
men det behövs fler.
Värna allmännyttan. Vårt kommunala bostadsbolag Mimer är ett viktigt bostadspolitiskt
verktyg.
Bygg med blandande upplåtelseformer. Det är i en stad med balans mellan olika
upplåtelseformer ända ner på kvartersnivå vi kan skapa social hållbarhet.

En växande stad behöver kompetenta medarbetare till våra företag och till stadens verksamheter.
Utmaningen blir att se till att hela utbildningsväsendet håller måttet från förskola till
vuxentutbildning, yrkeshögskolan och högskolan. Vi måste också arbeta aktivt med att vara en
attraktiv stad som gör att vi kan dra till oss arbetskraft men också jobba smart med hur vi
använder kompetensen.
Vi ska skapa en bättre matchning och samklang mellan arbetsliv och utbildning i Västerås med
hjälp av höjd kunskaps- och kompetensnivå. Elevernas lärande i skolan är ett ansvar för hela
staden; förvaltningar och bolag men också det privata näringslivet
Det livslånga lärandet startar när man föds men det är i förskolan som det pedagogiska lärandet
startar. Socialdemokraterna arbetar för en förskola med lärandet i fokus och som är stimulerande
för alla barn, barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se
varje barn.













Bygg ut förskolan i en takt som matchar befolkningsutvecklingen och med full
behovstäckning.
Öka personaltätheten. Det är så vi kan utveckla kvaliteten i verksamheten.
Säkerställ att förskolans personal har relevant utbildning. Det behöver finnas både
förskollärare och barnskötare.
Se till att lärandet i förskolan utgår ifrån den digitala värld som vi är mitt i. Digitala
verktyg och arbetsmetoder är en självklarhet.
Stimulera olika pedagogiska förhållningssätt inom förskolan.
Verka för att genustänk ska finnas med i all verksamhet i förskolan. Det är i
förskoleåldern som könsrollerna grundas.
Se till att alla behandlas lika oavsett könsidentitet.
Jobba förebyggande mot sexuella trakasserier genom att stärka den kroppsliga
integriteten.
Ge alla barn rätt till minst fem timmar om dagen i förskolan.
Säkerställ att förskolan finns för barn oavstt föräldrarnas arbetstider.
HBTQ-certifiera en förskola. För att på så sätt stimulera HBTQ arbetet inom hela
verksamheten.
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Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd.
Socialdemokraterna fortsätter utveckla den svenska modellen. Vi ska konkurrera med kunskap,
inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Därför ska skolresultaten vändas. Alla elever ska nå
skolans mål och kunna utveckla sin fulla potential. Alla elever ska mötas med höga förväntningar
och kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Lärandet ska vara i fokus.














Öka resurserna till grundskola. En större andel av de tillkommande resurserna ska läggas
på grundskolan.
Fortsätt satsningen på utveckling av skolans personal. Lärarna är skolans viktigaste resurs
och ska koncentrera sig på elevernas lärande i klassrummet. Därför krävs också andra
personalkategorier, till exempel lärarassistenter, för att förstärka lärarnas roll.
Säkerställ att skolans undervisning sker med evidensbaserade metoder. Därför krävs ett
pedagogiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Stärk ledarskapet. Skolans ledning har tillsammans med lärarnas ledarskap i klassrummet
en avgörande betydelse för elevernas lärande, vi vill se en utveckling av rektorns roll.
Ge alla elever möjligheten att gå ut grundskolan med betyg så de kan komma in på ett
nationellt gymnasieprogram.
Lägg resurser så att varje elev i grundskolan blir sedd och får en personlig
utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter.
Etablera nolltolerans mot sexuella trakasserier, mobbning och kränkande behandling.
Barnen ska känna sig trygga i skolan. Åtgärder ska vidtas direkt om det förekommer.
Satsa på studie- yrkesvägledning tidigt på högstadiet för att få ungdomar att göra
medvetna val.
Minska den psykiska ohälsan genom en förstärkning av elevhälsan. Fler skolsköterskor,
kuratorer och psykologer behövs.
Bryt traditionella könsmönster för att motverka elevers könsstereotypa gymnasieval.
HBTQ-certifiera en grundskola. För att på så sätt stimulera HBTQ arbetet inom hela
verksamheten.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Risken att någon
gång i livet hamna i långtidsarbetslöshet ökar dramatiskt om man inte har en gymnasieexamen.
Gymnasieskolan ska bygga vidare på den trygghet vi skapat för eleverna på grundskolan. Vi
socialdemokrater anser att den kommunala gymnasieskolan måste vara kvalitetsledande.



Verka för att alla gymnasieelever ska lämna gymnasieskolan med fullgjord
gymnasieexamen.
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Etablera nolltolerans mot sexuella trakasserier, mobbing och kränkande
behandling. Ungdomar ska känna sig trygga i skolan. Åtgärder ska vidtas direkt om det
förkommer.
Ge yrkesprogrammen högskolebehörighet! Att gå ett yrkesprogram leder till att dina
möjligheter att få jobb efter gymnasiet ökar och att du kan studera vidare senare i livet om
du vill det.
Utveckla det bra och väletablerade samarbetet vi har mellan branscherna och de
kommunala yrkesprogramen.
Satsa resurser så att varje elev i den kommunala gymnasieskolan ska bli sedd och få en
personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter.
Fortsätta utveckla våra kommunala gymnasieskolor med modernare lokaler och en
undervisning som ligger i framkant.
Minska den psykiska ohälsan genom en förstärkning på elevhälsan. Fler skolsköterskor,
kuratorer och psykologer behövs.
HBTQ-certifiera ytterligare en gymnasieskola. För att på så sätt stimulera HBTQ arbetet
inom hela verksamheten.

När kunskapskraven höjs på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att fler
människor kan ta de jobb som växer fram. Högskoleutbildning bidrar till såväl tillväxt som
människors utveckling, bildning, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Det är viktigt att alla
människor ges likvärdiga möjligheter att gå vidare till eftergymnasial utbildning, oavsett bakgrund.
Vi vill att fler ska söka sig till en yrkeshögskoleutbildning så att Sverige kan klara
kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Västerås kräver skickliga
yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkeshögskoleutbildningar.









Driv frågan om att utveckla Mälardalens högskola till universitet. MDH är idag den
största högskolan i Sverige som inte är universitet. Med ett universitet kommer kraftigt
ökade forskningsanslag och en möjlighet att utöka utbildningsplatserna.
Verka för att Mälardalens högskola ska ha värdsledande utbildningar inom de
teknikområden som är av avgörande betydelse för näringslivet i Västerås.
Vidareutveckla samarbetet mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och högskolan ska
inom ramen för Samhällskontraktet.
Utveckla yrkeshögskolan genom olika samarbeten, till exempel YH-Mälardalen
tillsammans med Handelskammaren.
Stärk Västerås yrkeshögskola där Västerås stad som utbildningsanordnade kan utveckla
utbildningar som fyller behov som finns i näringslivet.
Utveckla studentbostadsgarantin till att även omfatta dem som går på yrkeshögskola.
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Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler
valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den
svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet
att forma sina egna liv. Men utbildning är inte längre något man får en gång som ung. I dagens
samhälle och arbetsliv krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Fler kommer sadla om och byta
yrkesbana mitt i livet.
Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors
drömmar. Vuxenutbildningen är också en viktig del av det livslånga lärandet. Folkhögskolan har
också en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare
till jobb eller studier.









Utveckla yrkesvux. Att kombinera vuxenutbildning med arbetsinriktad praktik är ett
framgångsrikt koncept som vi vill fortsätta satsa på.
Utveckla utbudet av kommunal vuxenutbildning som gör att människor får en personlig
utveckling och kan ta de jobb som finns.
Utöka möjligheterna att byta inriktning i arbetslivet.
Säkerställ kvaliteten på undervisningen inom de rättighetsstyrda kurserna på gymnasieoch grundskolenivå.
Stärk Svenska för invandrare så att det håller en hög kvalitet så att nyanlända inom sin
etableringsperiod är redo för att gå vidare till arbete, utbildning eller entreprenörskap.
Verka för att det ska gå att kombinera SFI och yrkessvenska med praktik som utvecklar
svenskinlärningen.
Öka samverkan mellan vuxenutbildningen och introduktionsprogram på gymnasiet.
Bättre övergångar måste till mellan gymnasiet och vuxenutbildning för de som inte
kan/hinner ta sin examen i ungdomsgymnasiet.

Jobbet är en positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap, utveckling
och en känsla av sammanhang. Att alla människor som kan arbetar och försörjer sig är enligt oss
socialdemokrater viktigt för att trygga vår gemensamma välfärd och för att håll ihop samhället
och därigenom ökar jämlikheten. Mångfald och delaktighet måste prägla sysselsättnings- och
arbetsmarknadspolitiken. Det är resursslöseri att inte ta tillvara på kompetensen som människor
med annan språklig bakgrund eller som personer med funktionsnedsättningar har.



Stärk Västerås Stad som arbetsgivare. För att klara kompetensförsörjningen inom alla
områden i staden krävs det att vi är en attraktiv arbetsgivare.
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Utveckla våra insatser för unga arbetslösa. Västeråsmodellen Ung resurs ledde till det
statliga Utbildningskontraktet. Vi behöver fortsätta att utveckla detta i Västerås så att man
kan göra sin praktikdel inom fler yrken.
Stärk samarbetet med Arbetsförmedlingen ytterligare. Ingen ung ska gå utan arbete eller
utbildning i mer än 90 dagar.
Rikta huvudfokus i de kommunala arbetsmarknadsinsatserna på personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Vi vill skapa en modell, Resursjobb, så att de stöd som
arbetsförmedlingen kan ge för dessa individer används på ett systematiskt sätt.
Verka för att alla arbetslösa får en individuell plan som leder till en varaktig plats på
arbetsmarknaden. Vi ska ha arbetsmarknadsinsatser som leder framåt.
Utveckla Etableringsresurs, en insats för de personer som finns i etableringen som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Rikta kontrakt i upphandlingar till sociala företag.
Erbjud fler gymnasieungdomar sommarjobb.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste
ges goda förutsättningar att växa och utvecklas, även lokalt. Vi vill öka möjligheterna för
företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster. Det
handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv
och akademi.









Utveckla arbetet med att få fler företag att etablera sig i Västerås. Etableringarna av
Amazon Web Services och Northvolt visar att Västerås är en stark etableringsort, inte
minst inom områden som digitalisering och energiomställning.
Fortsätt utveckla Västerås som en stark besöksort för olika möten, affärsturism och
turism. Fler starka destinationer ska utvecklas, gärna med historisk prägel.
Utveckla stadens bemötande av företag. Det ska vara enkelt att nå våra myndigheter och
få snabba besked och beslut i myndighetsärenden.
Förstärk myndighetsutövningen inom staden. Den ska vara serviceinriktad och
professionell.
Utveckla de insatser som görs för ökat nyföretagande, till exempel Nyföretagarcentrum,
Create och Companion.
Stärk insatserna för entrepenörskap bland unga. Ung företagsamhet är idag en viktig del
för utveckling av entrepenörskap och innovation.
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Vi ska genomföra vårt klimatprogram som beskriver mål och åtgärder för att begränsa
klimatutsläppen från Västerås både som geografiskt område och som organisation.
Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg
inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga
villkor. Energipolitiken ska också underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle så
att god ekonomisk och social utveckling främjas i hela kommunen.
Farliga ämnen sprids i miljön och i produkter som vi och våra barn kommer i kontakt med. Att
minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och miljö en prioriterad miljöfråga för oss
socialdemokrater.
Mälaren ska klaras från förorening och den biologiska mångfalden måste värnas. Gifter och plast
ska inte spridas i sjön och fiskbestånden vara hållbara. Mälaren är en unik sjö med Sveriges
största insjöhamn. Mälaren är en viktig transportled och samtidigt en livsviktig vattentäkt för två
miljoner människor.










Stimulera utbyggnaden av solenergi.
Prioritera Mälarens vatten genom åtgärder för öka reningen av läkemedelsrester,
microfiber samt hantering av stadens dagvatten.
Prioritera att alla fastigheter är anslutna till kommunalt VA eller moderna system för
lokalt kretslopp.
Kräv klimatsmarta transporter i samband med kommunens verksamhet.
Skapa fler laddplatser för bilar i takt med att efterfrågan ökar.
Arbeta utifrån ett hållbart miljöperspektiv vid upphandlingar.
Ta fram ett heltäckande program för ekologisk hållbarhet som ska ersätta
miljöprogrammet från 2005.
Genomför Klimatprogrammet från 2017 och andra aktuella program som syftar till att
förbättra miljön.
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