
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra 

samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med 

folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde. 

Vi vill göra Eslövs kommun ännu tryggare och ge våra medborgare 

möjligheter att utvecklas. Vi vill göra Eslöv mer solidariskt.  

För oss socialdemokrater hör frihet, trygghet och solidaritet ihop. Bara 

genom att vara solidariska med varandra kan vi öka vår gemensamma 

frihet och trygghet. 

För att skapa det samhälle vi vill se krävs insatser. Våra prioriteringar 

är därför: 

• Fokus på kunskap och jobb.  

Att ha en egen försörjning är grunden för frihet. Välutbildade 

medborgare stärker det demokratiska samhället. 

 

• Välfärd genom livet.  

Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika 

skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen. 

 

• Ett tryggt och hållbart Eslöv.  

Att vara solidariska med vår omvärld, framtida generationer och 

med varandra stärker oss alla. Eslöv ska vara en hållbar 

kommun, såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Tillsammans ska vi göra Eslövs kommun bättre. 

 

  



  

 



Det livslånga lärandet börjar i en förskola med god pedagogisk 

verksamhet. Utbyggnaden av förskolan är en av socialdemokratins 

stora välfärdssatsningar de senaste 20 åren. I Eslöv har vi utökat 

möjligheten för fler barn att få 25 timmars förskola. Vi ska fortsätta 

satsa på förskolan med bra pedagogik och vi ska möta 

befolkningsutvecklingen med nya moderna förskolor väl anpassade 

för barnens behov. 

En bra och jämlik skola är en förutsättning för ett fritt samhälle. 

Demokratin blir stärkt av utbildade medborgare. Skolan är också en 

mötesplats för unga med olika bakgrund. Med vår kommunala skola 

ska vi motverka segregation och ge eleverna respekt för sina 

medmänniskor. 

För många är skolan det första steget mot bättre levnadsförhållanden. 

I Eslöv blir fler och fler behöriga till gymnasiet. Den positiva trenden 

för Eslövs skolor ska fortsätta och ännu fler ska klara sin skolgång. För 

att nå dit måste fokus vara tidiga åtgärder. Barn utvecklas olika därför 

ska stöd ges efter behov. Vi ska utveckla samarbetet mellan skola, 

elevhälsa och socialtjänst.  

Utbildning är en nyckel för att ta sig in på arbetsmarknaden. En 

fullgjord gymnasieutbildning är ett krav för de flesta jobb. I Eslöv ska 

vi ha ett gymnasium både för de som vill läsa vidare och de som vill 

lära sig ett yrke. För vuxna som vill vidareutbilda sig eller byta bana 

ska vi satsa på yrkeshögskolan och på vuxenutbildningen. Det samlade 

och nybyggda lärcentrat för gymnasie- och vuxenutbildning ger goda 

förutsättningar för verksamheten. 

Eslövs arbetsmarknadsområde växer i och med bra kommunikationer, 

men jobben ska finnas även i Eslöv. För det krävs ett aktivt 

näringslivsarbete så att fler företag etablerar sig eller expanderar i 

kommunen. För de som står längst ifrån arbetsmarknaden krävs ett 

fördjupat samarbete mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv. 

  



  

 

 

 

• En grund- och gymnasieskola med stärkta studieresultat 
• Möta befolkningsutvecklingen med nya moderna skolor och förskolor, 

väl anpassade för den pedagogiska verksamheten 
• Erbjuda utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov och 

genomföra aktiva insatser mot arbetslöshet 
 

 



Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd genom livet. I Sverige 

har vi en välfärd vi kan vara stolta över och vi socialdemokrater vill 

fortsätta utveckla den. 

Fler är friska långt upp i åldrarna men många behöver ändå stöd när 

de blir äldre. Fler äldre bor dessutom hemma allt längre. Det kräver att 

kommunen har fokus på att ge mer stöd i hemmet. 

Samtidigt finns ett utökat behov av flera olika typer av boende. Därför 

ska vi ge möjlighet till trygghetsboende för äldre och vi ska planera för 

ett demenscenter. 

En av våra utmaningar framöver är personalförsörjningen. Det är tack 

vare engagerade och kunniga medarbetare vi kan utveckla välfärden. 

För att kunna rekrytera och behålla personal behöver vi vara en 

attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. En viktig faktor för att 

klara personalförsörjningen är att få fler att jobba heltid. Att arbeta 

heltid innebär också att pensionen förbättras för den anställde. Därför 

vill vi att heltid ska vara norm. Kommunen måste möta upp med en 

arbetsmiljö där personalen klarar av att jobba heltid hela sitt 

yrkesverksamma liv. 

Kultur och föreningsliv är en viktig del av välfärden. Genom kulturen 

och föreningslivet bygger vi gemensamt de värderingar som samhället 

vilar på. Vi ska fortsätta ha ett rikt kultur- och föreningsliv i hela 

kommunen och vi ska bygga en ny kulturskola där vi kan utveckla 

verksamheten. 

Eslöv har en stolt folkbildningstradition med väl utbyggd 

biblioteksverksamhet, flera olika studieförbund och en aktiv 

folkhögskola. Vi ska utveckla våra bibliotek och fortsätta stödja 

studieförbundens viktiga arbete. Vi ska utveckla samarbetet med 

folkhögskolan. 

Den ideella sektorn är en förutsättning för att kultur och idrott ska nå 

ut till alla, inte minst våra ungdomar. I föreningslivet tränas vi 

dessutom i demokrati. Vi vill satsa på ökat föreningsstöd till 

ungdomsverksamhet. 



  

 

• Planera för ett demenscenter och aktivt arbeta för att det byggs 

trygghetsboenden i kommunen 

• En arbetsmiljö där personalen klarar av att jobba heltid under hela sitt 

yrkesverksamma liv 

• Satsning på föreningar och ungdomsverksamhet 

 



Vi socialdemokrater vill att Eslövs kommun ska vara en hållbar 

kommun ekonomiskt, ekologisk och socialt. På så sätt visar vi 

solidaritet med vår omvärld, med framtida generationer och med 

varandra. 

Vi har hållit ordning på kommunens ekonomi sedan 1994. Det ska vi 

fortsätta göra. En god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna 

bedriva verksamheten utan att kostnaderna får bäras av framtida 

generationer. 

Vi ska fortsätta satsa på ekologisk hållbarhet. Andelen ekologisk mat 

har ökat och kommunen köper bara in kött från djur som fötts upp 

enligt svenska lagstiftningskrav. Vi ska fortsätta med omställningen till 

fossilfritt och vi ska bedriva vår verksamhet utan onödiga kemikalier. 

Våra naturområden ger rekreation till våra invånare och gynnar vår 

turism. Vi ska därför satsa på våra natur- och rekreationsområden. 

Kommunen ska arbeta mot övergödning och för friska vattendrag. 

Möjligheten att tryggt och säkert kunna röra sig utomhus är viktigt 

både för miljön och för folkhälsan. Därför ska kommunen vara gång- 

och cykelvänlig. 

För de som är mest utsatta ska kommunen ta sitt sociala ansvar. 

Hemmet ska vara en trygg plats för alla och vi ska arbeta mot våld och 

hot inom familjen. Vår socialtjänst ska vara effektiv och vår 

myndighetsutövning rättssäker. 

Ska Eslöv vara en socialt hållbar kommun måste vi minska 

bostadsbristen och aktivt motverka segregationen när vi planerar nya 

bostäder. Vi ska därför satsa på en blandad bebyggelse, både i staden 

och i byarna. När vi bygger ut kommunen ska vi ta hänsyn till vår 

värdefulla åkermark. 

Kommunens invånare ska känna sig stolta över sin kommun. Vi tror 

det är en förutsättning för att människor ska vara beredda att bidra till 

det gemensamma och hjälpa till att bygga samhället. Därför vill vi satsa 

på en välkomnande offentlig miljö med spännande gestaltning och god 

skötsel. Våra utemiljöer ska vara attraktiva och trygga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Satsning på blandat bostadsbyggande i staden och i byarna 
• En gång- och cykelvänlig kommun 
• Trevliga, välskötta offentliga platser 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

Vi socialdemokrater tror på 

politikens möjligheter att bygga ett 

bättre samhälle. Genom demokratin 

ska vi gemensamt ta ansvar för ett 

fritt, solidariskt och tryggt samhälle. 

Därför vill vi satsa på kunskap, 

välfärd och hållbarhet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


