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Framåt Västerås!
Vi socialdemokrater vill bygga framtidens stad. Västerås är redan idag en vacker, välplanerad och
attraktiv stad att bo och arbeta i. Här finns bra bostäder, goda utbildningsmöjligheter, social
omsorg och ett ekologiskt ansvarstagande.
Barnen och ungdomarna är vår framtid. Vår politik ska därför ta sin utgångspunkt i barnens och
ungas villkor.
Jobben är vår viktigaste fråga. Ett livslångt lärande är grunden för att klara jobben. Det är när
barn, unga och äldre ges rätt förutsättningar som jobben växer. I dagens Västerås har inte alla
samma möjligheter. Vi vill bekämpa barnfattigdom och andra skillnader som har sin
utgångspunkt i ekonomiska, könsmässiga och andra strukturella över- och underordningar. Vi vill
kort sagt bygga ett Västerås för alla, där vi i samarbete löser utmaningar och skapar en positiv
utveckling.
Därför har vi tagit fram detta framtidskontrakt i samtal och samarbete med er västeråsare. Vi har
träffat er på gator och torg, vid era dörrar, i rundabordssamtal och genom att ni har kunnat lämna
synpunkter på olika föreningsmöten.
Det vi har mött är västeråsare som är stolta över sin stad och människor i alla våra
bostadsområden som trivs där de bor i sina stadsdelar.
Utgångspunkten för vår politik är att alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro.
Därför måste vår kraft vara inriktad på att möta ett växande Västerås där fler är i arbete, där vår
gemensamma kunskap växer genom ett bättre lärande och där vi gemensamt utvecklar vår
välfärd.
Vi vill stärka attraktiviteten i vår stad. Eget kulturutövande tillsammans med starka
kulturupplevelser stärker oss som individer och ökar välbefinnandet. Motion och att idrotta själv
är lika viktigt som att Västerås blir en ledande idrottsstad. En av Västerås stora tillgångar är
närheten till naturen. Oavsett var du befinner dig är du nära en naturupplevelse. Ett stärkt
friluftsliv lyfter staden och dess invånare.
Vi vill bygga den trygga staden där ingen ska känna sig osäker på om man vågar gå ut eller vara på
olika platser runt om i staden. Därför är allt förebyggande arbete viktigt men också den
brottsbekämpande verksamheten.
Vi vill bygga den tillgängliga staden. Personer med funktionsnedsättningar ska inte mötas av
hinder när de ska ta sig till platser, besöka attraktioner eller utveckla sina liv.
Vi vill bygga staden tät och inåt. Det innebär att utveckling ska ske utifrån kollektivtrafikstråken i
våra bostadsområden, i city och i serviceorterna. Vi prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik.
Bilen kommer även i framtiden ha en viktig plats i vårt samhälle. Vi vill se en utveckling med fler
miljöbilar och bilpooler som gör att man inte behöver äga bilen. Vi vill bygga bort barriärer,
öppna staden mot Mälaren, bygga ett nytt attraktivt resecentrum och utveckla en ny stadsdel i
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anslutning till stationsområdet. Närheten till Mälaren är en kvalitet som är unik och värd att ta
vara på. Men det får inte vara en tillgång bara för några utan en tillgång för alla.
Vi vill att Västerås utvecklar sin roll som regionalt centrum för tillväxt, forskning och utveckling.
Vi vill bygga den hållbara staden där inkomstskillnaderna minskar, ekologiskt tänkande står i
fokus och där staden har en stabil ekonomi. God ekonomisk hushållning är grunden för
utvecklingen av vår stad. Västerås har en tradition av att ta ansvar för ekonomin. Att kunna göra
årliga avsättningar till fysiska och sociala investeringar är att ta ansvar. Detta är ett ambitiöst
program som vi Socialdemokrater vill genomföra. Vi är beredda att skapa det ekonomiska
utrymmet som behövs för att genomföra hela programmet
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Ett växande Västerås – vår
utmaning.
Vi blir fler och fler västeråsare. Det innebär fler och större utmaningar, men också möjligheter.
Det råder brist på hyresrätter i Västerås och efterfrågan är stor. Byggandet av fler bostäder är en
central del i socialdemokratisk politik. Vi vill göra det enklare att bygga nytt. Brist på bostäder
riskerar framtidens tillväxt i staden, minskar rörligheten och försvårar matchningen på
arbetsmarknaden. Vårt allmännyttiga bostadsföretag Mimer är ett våra viktigaste verktyg för att
bygga fler bostäder, hålla nere bostadskostnaderna och motverka bostadssegregation. Men vi ska
inte bara bygga nytt. Det gäller att vi även tar hand om det som redan är byggt. Att prioritera
energieffektivisering och klimat- och miljösäkra hus och byggnader är att ta ansvar både nu och
för framtiden. Det främjar också de gröna jobben.
Hela Västerås måste fortsätta att utvecklas. Vi måste klara av att fokusera på flera
bostadsområden åt gången. Vi vill fortsätta göra centrum och citykärnan öppnare, vänligare och
uppmuntra till boende, handel, umgänge och rekreation. Vi vill ha ett city med tydlig miljöprofil
och att staden ska växa ihop med vattnet. Därför är det prioriterat att bygga bort gamla barriärer
som delar staden från vattnet. Det ska kännas att Västerås är en mälarstad.
Mälaren är en unik sjö med Sveriges största insjöhamn. Mälaren är viktig transportled och
samtidigt en livsviktig vattentäkt för två miljoner människor. Det vill vi att den ska fortsätta att
vara. Våra naturskyddsområden ska skötas med omtanke om både naturen, den biologiska
mångfalden och människors tillgång till friluftsliv.
I det hållbara Västerås ska det vara enkelt att resa klimatsmart.
Västerås har fått en ny, smartare kollektivtrafik. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den.
Att resa kollektivt ska vara enkelt, snabbt och effektivt. Vi vill också fortsätta att utveckla gångoch cykelstaden Västerås.

Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande
mandatperioden är därför:








Kraftsamla kring bostadsbyggande. Staden måste ta ett stort ansvar för att säkerställa att alla
invånare har rätt till en egen bostad.
Skapa en byggpakt. Vi vill samla de lokala aktörerna på bostadsmarknaden i Västerås.
Bygg 4000 bostäder. Vi vill skapa förutsättningar för att den totala byggnationen ska uppgå
till 4000 bostäder under perioden 2015-2019.
Ge Mimer ett mål för bostadsbyggande. Vi vill skapa förutsättningar för Mimer att ha som mål
att bygga 1000 lägenheter på fem år.
Säkerställ hyresrätten. Vi vill att det byggs fler mindre bostäder, särskilt för ungas behov.
Prioritera hyresrätter i tilldelningsprocessen. Tiden det tar från tilldelning av mark till
färdiga bostäder måste kortas och hyresrätter bör speciellt prioriteras. Det behövs också
fler trygghetsboenden och andra bostäder som passar äldre.
Satsa på stadsdelar och serviceorter. Staden ska ha fokus på mer än en stadsdel åt gången. Med
ett stadsdelsutvecklingsprogram framtaget i nära dialog med stadsdelsinvånarna kan hela
staden växa.
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Bygg staden inåt. Värna grönytor, stadsdelsskogar och naturområden för fritid och
rekreation.
Bygg bort barriärer. Vi vill att Västerås ska vara en tydlig Mälarstad med en front mot
Mälaren. Det nya resecentrumet behöver vara funktionellt och ta bort hindret mellan sjön
och staden.
Fortsätta utveckla Lögarängsparken. 2014 får Lögarängen en ny fin sandstrand och
tillgänglighetsanpassade bryggor och hopptorn. Vi vill fortsätta utveckla parken med en
betongpark för skejtare, en rollerderbybana, och fina ytor där västeråsarna kan umgås
över generationsgränser och en scen.
Utveckla Västerås hamn. Sjöfarten är en viktig transportnäring för kommunen.
Fasa ut kol, olja och torv i kraftvärmeproduktionen. Mälarenergi som är stadens kommunala
energibolag ska prioritera klimat- och miljöarbetet därför vill vi fortsätta fasa ut kol, olja
och torv i kraftvärmeproduktionen och fortsätta satsningen på solenergi.
Förbättra Mälarens kvalité och biologiska mångfald. Vi vill att Västerås ska ta ledningen i arbetet
med att förbättra vattenkvalitén i Mälaren och dess avrinningsområden.
Mer vatten. Det ska märkas att Västerås är en Mälarstad. Därför vill vi se fler inslag av
vattenspel- och vattenspeglar i city och våra stadsdelar.
Bygg ut kollektivtrafiken. Fortsätt satsa på en smart kollektivtrafik. Vi vill i första hand
prioritera att servicelinjerna ska gå fram till 20:00 på kvällen och öka turtätheten. Vi vill
också komplettera trafiken med arbetslinjer så fler kan ta bussen till och från jobbet.
Utveckla Gång- och cykelstaden Västerås. Vi vill bygga fler säkra gång- och cykelbanor,
förbättra belysning och ett öka underhållet. Det ska vara självklart att kunna parkera sin
cykel tryggt och säkert vid populära målpunkter.
Uppmuntra klimatsmarta transporter. Fler laddplatser för bilar i takt med att efterfrågan ökar.
Vi ska också stimulera biogasproduktion.
Stimulera stadsodling. Att odla skapar känsla av samhörighet och ansvarstagande för sin
stadsdel. Vi vill se fler inslag av stadsodling både i centrum och i stadsdelarna.
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Jobba i Västerås
Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst,
gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd
av högsta kvalitet som skapar ett samhälle som håller ihop och ger ökad jämlikhet. Vi vill att
Västerås ska växa och utvecklas genom att skapa en attraktiv arbetsmarknad och bra livsmiljö.
Alla västeråsares kompetens måste tas tillvara på arbetsmarknaden. Då duger det inte att unga
människor hamnar utanför. Kampen för att bekämpa ungdomsarbetslösheten måste fortsätta.
Västerås är en teknikstad med mångårigt fokus på metall och energi. På senare år har staden
utvecklats mot IT- och tjänsteföretag och nu går den in i ytterligare en fas med kreativa företag
och ökat småföretagande. Med företag kommer arbete. Vi vill främja entreprenörskap och
underlätta för mindre företag att etablera sig. För att växa behöver de nya företagen säkerställa att
rätt kompetens finns tillgänglig. Utan en aktiv näringspolitik riskerar förutsättningarna för en
fortsatt positiv utveckling av staden att försämras.
I ett hållbart Västerås är företag som har drivkraft i miljöarbetet avgörande för utveckling. Många
Västeråsföretag ligger i framkant. Inom Västerås Climate Challenge är staden med och driver på
utvecklingen.
Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Det krävs en politik för att
skapa jobb eller utbildning också för personer som behöver stärka sin ställning på
arbetsmarknaden. För att uppnå jämlikhet behöver alla inkluderas. Att möjliggöra detta kräver
mycket mer av individuellt utformade insatser. Till exempel kan det vara relevanta och anpassade
hjälpmedel. Det görs redan idag stora satsningar inom Västerås stad för personer med nedsatt
arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar. De nya insatserna Resursjobb och Samjobb
som ger dessa personer arbete i våra förvaltningar ska fortsätta och utvecklas ytterligare.
Mångfald och delaktighet måste prägla sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det är
resursslöseri att inte ta tillvara på kompetensen de människor som har annan språklig bakgrund.
Social ekonomi och sociala företag är med sin utgångspunkt i demokrati och välfärd en viktig del
i arbetet med att bland annat människor som står långt från arbetsmarknaden. Här finns kraften
och förmågan att samla medborgarna kring gemensamma intressen för allmännyttan och
medlemsnyttan, utan vinstintresset som främsta drivkraft.
Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd och här måste det offentliga gå före och visa vägen.
Sysselsättningsgraden bland kvinnor är betydligt lägre än bland män och kvinnor har väsentligt
lägre löner. Kvinnor har också sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. Medan
ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera
ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Heltid ska vara norm på hela
arbetsmarknaden och därför vill vi socialdemokrater fortsätta arbetet med att införa rätten till
heltid i alla stadens verksamheter.
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Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande
mandatperioden är därför:

















Fokusera på kompetensförsörjning. Västerås stad ska vara en drivande kraft för att klara
kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Det gäller både i den egna verksamheten
och i företagen. Det sker bland annat genom att stödja branschkluster och andra initiativ.
Utveckla högskolan. Vi vill förstärka samarbetet mellan staden och högskolan för att
säkerställa att vi lokalt kan erbjuda den utbildningsnivå, kompetens och forskningsmiljöer
som framtidens arbets- och boendemarknad kräver i en stad som växer.
Ökad samproduktion mellan högskolan och staden. Vi vill jobba för att stärka forskningen och
teknikutbildningen i Västerås.
Utveckla teknikstaden genom Expectrum. Genom Expectrum, vårt nya teknikcentrum för alla
generationer, väcks det tekniska och naturvetenskapliga intresset tidigt hos barnen.
Expectrum ska utvecklas till centrum för innovation, utbildning och affärsverksamhet.
Förstärk stadens näringslivsarbete. Vi vill utveckla stadens arbete med näringslivskontakter
och göra det enklare för företagen i Västerås. Det gäller entreprenörskap inom privat
sektor likväl som kooperativa företag.
Mer infrastruktur för tillväxt. Vi vill satsa på kommunikationerna både inom länet och
utanför länet. Vid sidan om kompetensförsörjning är möjligheten att ta arbete i ett större
område den viktigaste komponenten för att utveckla arbetsmarknaden och skapa
rörlighet.
Ungdomskontrakt för alla mellan 16 och 25. Ungdomsarbetslösheten är en stor och växande
samhällsutmaning som vi Socialdemokrater bestämt oss för att lösa. Vi har under
föregående mandatperiod byggt upp en fungerande modell för att få unga i arbete, vi
kallar det Ungdomskontrakt. Det ger unga arbetslösa en individuell utbildningsplan
kombinerat med arbete eller praktik. Detta vill vi fortsätta satsa på och utveckla. Vi vet att
vi kan göra ännu mer tillsammans med samtliga aktörer på arbetsmarknaden;
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter, folkbildningsorganisationerna med flera. Vi
Socialdemokrater tror på samarbete. Vi är övertygade om att när vi är flera som hjälps åt
så når vi våra mål.
Skapa en sommarjobbsgaranti. Att kunna erbjuda unga en första kontakt med arbetslivet är
viktigt för framtiden.
Heltid ska vara en rättighet. Vi vill att alla anställda inom hela staden omfattas av en rätt till
heltid. Det erbjudande de anställda får för att gå upp till heltid ska vara tillräckligt
attraktivt så att många gör det. Varje ny tjänst ska vara en heltidstjänst.
Mångfald bland Västerås stads anställda. De anställda i samtliga förvaltningar ska spegla
Västerås befolkning.
Krav i upphandlad verksamhet. Självklart ska Västerås stad ställa krav i upphandlingar på
löner och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal. Men också att utförarna ska ta
emot praktikanter och personer i arbetsmarknadspolitiska program på samma sätt som
verksamheterna i egen regi.
Förbättra integrationen i arbetsmarknaden. Att behärska språket är en viktig del för att kunna
ta plats på arbetsmarknaden. Alla får idag ta del av SFI. Vi vill ytterligare utveckla och
förbättra svenskundervisningen för invandrare. Inriktningen ska vara att komma i arbete
så fort som möjlig. Ett arbete är bästa sättet att lära känna det nya hemlandet.
Etableringen för nyanlända måste bli bättre, bland annat genom ökad samverkan mellan
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offentliga organ och näringslivet. Nyanlända bör få en tydlig handlingsplan som syftar till
eget arbete.
Pröva möjligheten till en samlad informationsplats för nyanlända. Idag är informationsuppdraget
till nyanlända splittrat mellan olika aktörer. Vi vill pröva om det är möjligt att staden kan
ta ett samlat ansvar för nyanländas etablering.
Utred aktiva insatser för jämställda löner. Vi vill att staden gör aktiva åtgärder för en utjämning
av de strukturella löneskillnaderna som finns mellan kvinnodominerade respektive
mansdominerade arbetsplatser och branscher.
Socialt företagande. Stimulera fler till att starta och utveckla sociala företag genom stadens
arbetsmarknadsverksamhet.
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Västeråsarna växer med kunskap
Alla barn har rätt till lärande, kunskap och bildning, Skolans centrala uppgift är att ge alla elever
gedigna kunskaper och lust att vilja lära mer. Vi vill att Västerås ska vara en ledande skolstad som
Sverige talar om i positiva ordalag. Vi ska ha välutbildad personal som får möjlighet att utvecklas i
sitt viktiga arbete och få kontinuerlig fortbildning. Västerås ska ha som mål att bli en ledande
skolstad. Det innebär att alla elever ska lämna skolan med de kunskaper och färdigheter de
behöver för att vidareutbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden. Vår skola ska vara en
modern kunskapsskola med lärande, kvalitet och kreativitet i centrum
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. Mobbning,
diskriminering och kränkande behandling är oacceptabelt.
Lärare och rektorer är skolans viktigaste resurs. Rektorns ledarskap avgör hur framgångsrik en
skola är och en duktig lärare är avgörande för eleverna att skaffa sig ny kunskap. Skolan ska vara
en lärande organisation.
Vi föds till lärande, alltså börjar det livslånga lärandet vid födseln, Men det är i förskolan starten
på det pedagogiska lärandet börjar. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och pedagogik.
De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara och främjas.
I grundskolan ska kvaliteten vara så hög att man aldrig behöver välja bort den närmaste
grundskolan av kvalitetsskäl. Vi tror på närområdesprincipen vilket betyder att man ska kunna gå
i den geografiskt närmaste skolan. Det är trygghet för både elever och föräldrar och medverkar
till levande stadsdelar.
Den kommunala gymnasieskolan ska vara kvalitetsledande. Vi vill fortsätta gå från stora enheter
till mindre där kvalitetsutvecklingen är i centrum som sätter ribban för alla gymnasieskolor i
Västerås.
Idag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext
och kunskapsintensivt samhälle. Vi vill att fler som går ut gymnasiet ska ha möjlighet att studera
vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola.
Västeråsarna ska växa med kunskap under hela livet och därför vill vi öka satsningen på olika
former av vuxenutbildning.
Folkbildningen med sin särskilda pedagogik blir allt viktigare för vuxnas lärande. Västerås ska
därför på en strategisk och praktisk nivå jobba med folkbildningen tillsammans med
studieförbund och folkhögskolor för att stärka de som står utanför arbetsmarknaden.
Det är en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Om jämställdhetsarbetet i skolan och
i utbildningssystemet i övrigt ska bli effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om
jämställdhetsintegrering och genuspedagogik. Vi vill också aktivt verka för fler män i pedagogiska
yrken i förskolan och grundskolans tidiga år. Skolan behöver också ha en bättre kunskap om och
förståelse för hbtq-ungdomars särskilda situation och villkor.
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Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande
mandatperioden är därför:




















Alla elever ska nå målen i grundskolan. Som ett delmål vill vi till år 2020 halvera andelen
elever som inte är behöriga att gå något av gymnasieskolans nationella program.
Prioritera grundskolan. De resurser vi kan tillföra ska tillföras grundskolan. Men den ska
också prioriteras genom de utvecklingsinsatser vi gör.
Minskade klasstorlekar. Vi vill minska klasstorlekarna i förskoleklass och år 1-3 för att ge
mer tid för lärarna med varje enskild elev. Mindre klasser ger en högre kvalitet på
undervisningen och att varje elev ges stöd i sin utveckling.
Stärk förskoleklasserna. När barnen lämnar förskolan måste grundskolan möta de
färdigheter och kunskaper barnen har med sig. Förskolan måste förbereda för inträdet i
grundskolan. Förskoleklass bör fullt ut bli en del av grundskolan och därmed vara en
brygga mellan förskolan och årskurs 1.
Ge tidigt stöd. Elever som har svårigheter i skolan ska tidigt och kraftfullt ges stöd. Alla
barn har rätt att få stöd i skolan utifrån sina behov. Stödet ska organiseras så att det är
inkluderande och kommer de som behöver det till del.
Utveckla fritidshemmen. Fritids kallas ofta för den glömda pedagogiska verksamheten. För
oss är fritids till för alla barn oavsett om föräldrarna arbetar, är arbetssökande eller
föräldralediga. Därför ska begränsningarna i vistelsetider succesivt tas bort. Vi vill också
höja kvaliteten.
Bygga ut förskolan. Förskolan ska vara öppen för alla barn, även om föräldrarna är
arbetssökande, föräldralediga eller studenter. Därför vill vi successivt öka vistelsetiderna i
förskolan.
Stärk lärare och rektorer. Vi vill ytterligare utveckla evidensbaserade undervisningsmetoder
till exempel kollegialt lärande. En utmaning är att få fler studerande på lärare- och
rektorsutbildningarna.
Satsa på olika kompetenser i för- och grundskolan. Förskollärare och lärare är skolans viktigaste
resurser. Vid sidan av dem kommer även barnskötare att ha plats i både förskolan, fritids,
och i grundskolan i framtiden. Vi vill därför satsa på att få fler elever som går barn- och
fritidsprogrammet på gymnasiet för att klara kompetensförsörjningen.
Satsa på elevhälsan. En bra elevhälsa är viktig för goda resultat i skolan. Vi vill fortsätta
satsa på elevhälsan. För att öka det sociala stödet till barn och ungdomar ska alla barn ha
tillgång till en egen kurator i grundskolan i Västerås. All personal inom elevhälsan ska ha
hbtq-kompetens.
Utveckla lovskola. Vi vill skapa möjligheter för elever i skolan att under loven erbjuda
lovskola där man kan tillsammans med pedagoger läsa upp ämnen man behöver bli
bättre i.
Satsa på läxhjälp för alla barn. Hjälp att klara hemuppgifter håller på att bli en klassfråga.
Inget barn ska komma efter i skolan för att man inte kan få hjälp med läxorna.
Utveckla Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). MKL inrättades under
mandatperioden tillsamman med högskolan och ska vara ett pedagogiskt
utvecklingscenter och stöd. Mattesatsningen ”Räkna med Västerås” kompletteras med en
liknande satsning på läs- och skrivfärdigheter.
Minska lärarnas administrativa börda. Vi vill så långt det går minska lärarnas onödiga
administration. Allt dokumentationsarbete måste därför vara till i första hand för att
utveckla undervisningen och barnens lärande.
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Satsa på maten. Vi ska fortsätta satsningen ”Framtidens mat” tills den omfattar alla
stadens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Det innebär ökad andel ekologiskt,
att maten lagas från grunden, mer närproducerat och att kosten är ett naturligt
pedagogiskt inslag i undervisningen.
Satsa på vuxnas lärande. Alla som vill vuxenstudera ska kunna göra det. Västerås ska ha ett
rikt utbud av gymnasial vuxenutbildning, såväl teoretisk som yrkesvux. Men vi vill också
utveckla Yrkeshögskolan så att fler kan utbilda sig till fler olika yrken.

12

En välfärd för alla i Västerås
I Västerås ska välfärden vara sammanhållande. Alla bidrar och alla får del. Arbete är grunden för
välfärden och människors personliga utveckling och därför är full sysselsättning
socialdemokratins slutgiltiga mål. En hög och stabil tillväxt ger ökade skatteinkomster till den
gemensamma välfärden och resurser att satsa på till exempel vård och omsorg.
Vi vill att kvaliteten i Västerås omsorg ska höjas samtidigt som vi möter ett ökat behov av vård,
omsorg och personal. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir
beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa
sina föräldrar. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som alla andra att
påverka sitt liv och sin vardag. Att få komma ut och ta del av samhället är lika viktigt oavsett
ålder, fysisk eller psykisk status.
Vi vill att möjligheten att välja hemtjänst och möjligheten att välja mellan olika utförare ska finnas
kvar. Men valfrihet är mer än att välja utförare. Valfriheten ska handla om innehållet. Därför vill
vi se tydligare kvalitetsredovisningar relaterat till stadens politiska mål och anpassat efter äldre
och personer med funktionsnedsättningars behov. Vår inställning är att gemensamma resurser för
välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i
välfärden. Därför vill vi se en utveckling där non-profit organisationer och sociala företag tar en
större roll och där full insyn finns hur skattemedel används. Den främsta kvalitetsfaktorn i
välfärden är personalen och dess kompetens. Därför vill Socialdemokraterna ställa krav på
kvalitet, anställningsförhållanden, bemanning och meddelarfrihet.
Västerås som en internationell stad måste på ett framgångsrikt sätt arbeta för att välkomna nya
medborgare på bästa sätt och förhindra utanförskap.
Västerås ska vara en trygg stad fri från våld och missbruk. För att säkerställa Västerås utveckling
är det viktigt att vi sätter fokus på de problem som finns.

Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande
mandatperioden är därför:







Ökad utevistelse för äldre och personer med funktionsnedsättning. Alla människor har rätt att få
komma ut när de så önskar. Vi vill också satsa på trädgårdar vid våra vård- och
omsorgsboenden.
Bygg fler äldreboenden. Västerås växer, behovet av vård och omsorg växer. Vi behöver ligga i
framkant och hela tiden anpassa utbudet av boenden.
Skapa generationsöverskridande mötesplatser. Vi tror på mötet mellan gammal och ung. Därför
vill vi utveckla fler generationsöverskridande mötesplatser.
Fortsätt matsatsningen. Vi vill fortsätta satsa på matens kvalitet för äldre. Maten ska vara
god, lagad från grunden och ekologisk.
Samla stadens resurser för att skapa ett demenscentrum. För att kunna ge den bästa möjliga
omvårdnaden för personer med demenssjukdom vill vi utveckla Gryta korttidsenhet till
ett demenscentrum där resurser och kunskap samlas.
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Utveckla Värna Västerås. Vi vill se en fortsatt utveckling av trygghetsskapande grupper i
samverkan inom respektive bostadsområde som arbetar nära och tillsammans med skola,
socialtjänst, föreningar och polis.
Förstärk familjerådgivningen. Vi ser ett behov av att förstärka familjerådgivningen för att
kunna hjälpa fler familjer i kris.
Barns uppväxtvillkor i familjehem ska stärkas. Förstärkning av familjehemsrekrytering och
barnuppföljning ska säkerställa kvalitén för barn i behov av familjehemsplacering.
Fortsätt bygga nya boenden för personer med funktionsnedsättning. Både gruppboenden och
servicelägenheter behöver prioriteras.
Teknik för bättre omsorg. Fortsätt tekniksatsningen för äldre och personer med
funktionsnedsättningar där Västerås ligger i framkant.
Öka samverkan mellan landstinget och staden. Vi vill att staden och landstinget utvecklar
samarbetet i missbruksfrågor, inom psykiatrin och för de mest sjuka äldre.
Öka HBTQ-kunskaperna. All personal som möter äldre, unga, personer med
funktionsnedsättning och alla andra i våra välfärdsverksamheter ska ha kunskaper om
hbtq-personers villkor och rättigheter.

14

Västerås växer med kultur, idrott
och fritid
Vi socialdemokrater vill göra Västerås till en kommun där kulturen är en tydlig del av vardagen
och skapar livskvalitet. Det börjar med de små barnens möjlighet att pröva på kulturella inslag.
Folkbildning och amatörkultur ger staden ett rikare kulturliv.
Västerås är rikt på kulturföreningar och det är många som sjunger i kör, idrottar, dansar eller
deltar i annan folkbildning. Vi anser att det kreativa skapandet har stor betydelse för den egna
utvecklingen och ger även möjligheten för nya näringar att växa fram. Erfarenheterna visar också
att många människor som är aktiva i förenings- och kulturlivet bidrar till både demokrati och
tillväxt.
Vi är stolta över vår kulturskola och ser den hellre utvecklad än raserad i någon privatiseringsvåg.
Bibliotekslånen ska vara gratis på bibliotek eller vid ”utlåningsplatser” på lämpliga ställen.
Västerås ska ha ett bra och funktionellt bibliotek i centrum.
Det arbete vi socialdemokrater påbörjat för att ge alla anställda, även på våra kulturinstitutioner
rätt till heltid, kommer att fortsätta under mandatperioden.
Västerås ska bli en ledande idrottsstad. Det finns flera framgångsrika idrottare och idrottslag i
staden. Men vi vill mer. Därför ska vi satsa både på ungdoms- och elitidrott. Satsningarna ska ske
i skolan genom att starta tidigt. Det är också viktigt att vi utvecklar Widenska gymnasiet som är
vårt idrottscollege med nationella idrottsutbildningar (NIU). Vi vill också utveckla arbetet med
marknadsföringsavtal tillsammans med idrottsföreningarna.
Vi har investerat mycket för att få goda arenor, men simningen har släpat efter. Vi anser därför
att Västerås behöver utveckla baden med utgångspunkt från den badutredning som presenterades
vintern 2013.
Vi vill utveckla friluftslivet med bland annat fiske, båtliv, fågelskådning, friluftsliv i skog och mark
i stadens närhet. Stadsnära camping är också ett område vi vill utveckla.
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Socialdemokraterna i Västerås viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:




















Fortsatt fritt inträde på stadens museer. Vi vill inte utestänga någon från att uppleva stadens
museer.
Gör kulturskolan tillgänglig för fler. Vi vill utveckla kulturskolans verksamhet i stadsdelarna så
att kulturskolan når fler.
Mer offentlig konst. Vi vill öka antalet offentliga utsmyckningar och införa konstutställningar
i offentliga miljöer.
Samproducera musik och teater. Vi vill se ett ökat samarbete mellan Västmanlandsmusiken
och Västmanlands teater och att dessa regelbundet anordnar fria produktioner utomhus
på torg och parker.
Bättre bad. Vi vill ersätta det nuvarande Lögarängsbadet med en ny modern anläggning
och samtidigt utreda möjligheten att i anslutning till detta bygga ett kallbadhus.
Skapa förutsättning för idrotten i Västerås. Västerås är en idrottsstad men vissa idrotter saknar
arenor. Vi vill undersöka möjligheterna för att fler idrotter ska kunna få funktionsdugliga
anläggningar, som till exempel innebandyn.
Bygg en central lekpark i Västerås. De centrala delarna i Västerås runt stadshuset saknar en
ordentlig lekpark för barn i alla åldrar. Vi anser att det bör byggas en centralt belägen
lekplats i närheten eller i anslutning till Vasaparken.
Verka för ett skidcenter på Rocklunda. Vi vill arbeta för att ett skidcenter öppnas på
Rocklunda med en skidtunnel.
Utveckla stadens arbete med marknadsföringsavtal. De idrottsföreningar som uppnår vissa
kriterier och är beredda att marknadsföra staden ska kunna få ett stöd för att utveckla sin
elitverksamhet.
Utveckla och marknadsför ställplatser för husbilar i centralt mälarläge. De som campar med husbil
har andra behov än husvagnscampare. De stannar kort tid och vill bo nära centrum och
aktiviteter. De platser vi har idag nära Mälaren är inte tillräckliga och de bör bli fler för att
kunna marknadsföras så att det blir en del av Västerås stads satsning på besöksnäringen.
Stärkt HBTQ-kunskap. Alla föreningar som vänder sig till ungdomar och unga vuxna ska
ha kunskap i hbtq-frågor och verka för ett bra bemötande oavsett vad man har för sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Lika villkor. Vi vill verka för fler könsneutrala omklädningsrum vid offentliga bad- och
idrottsanläggningar och fler könsneutrala offentliga toaletter.
Utveckla konserthuset och teaterhuset. Vi vill att våra kulturhus ska vara öppna mötesplatser
fyllda med en mångfald av verksamhet.
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