
Ett Eslöv för alla! 
Ett Eslöv  som verkar för jämlikhet och inte gör  
   skillnad på kön, ålder, ursprung eller  
   religion och bekämpar all form av   
   diskriminering. 

Ett Eslöv  som vill satsa på 6-timmars arbetsdag   
   inom kommunala förvaltningar och    
   bolag. 

Ett Eslöv  som vill se till att förskola, skola och  
   äldreomsorg har en välbemannad och    
   god organisation i offentlig regi. 

Ett Eslöv  som satsar på kvalitet i skolan. 

Ett Eslöv  som tar hand om äldre på ett värdigt  
   sätt utifrån deras behov. 

Ett Eslöv  som vill satsa på att bekämpa    
   ungdomsarbetslösheten. 

Ett Eslöv  som är en kommun som satsar på miljön. 

Inte bara för de rikaste 

   Vänsterpartiet  



Vad vill V? 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti. Vårt mål är ett jämlikt, 

solidariskt samhälle som vilar på ekologisk grund, byggt av människor för människor. 

Utbildning och jobb för unga 
• Unga ska inte behöva starta sitt vuxenliv med arbetslöshet. Unga ska kunna finna en plats i samhället, 

kunna skaffa bostad och familj utan hindrande faktorer.

• Arbetslösa i åldern 18-24 år ska erbjudas utbildning eller arbete med avtalsenlig lön inom 90 dagar efter 

anmälan till Arbetsförmedlingen.

Skattefinansierad verksamhet ska drivas utan vinstintressen 
• Varje skattekrona avsedd för skola, vård och omsorg ska användas till verksamheterna och inte gå till 

privata vinster. Vinster ska återinvesteras i den aktuella verksamheten. 

• Avtal med privata aktörer med vinstintressen ska inte förnyas.

Avgiftsfri kollektivtrafik inom Eslövs kommun för alla 
• Kollektivtrafiken ska på sikt ska vara avgiftsfri för alla med en början för 70+.

• Bättre kommunikationer från byarna till Eslövs tätort. Hela Eslöv måste leva!

Fler vuxna i förskola, skola och fritidshem 
• Fler vuxna i verksamheterna med en särskild satsning på elever i de lägre åldrarna.

• Lärare ska kunna fokusera på lärandet och få möjligheter till kompetensutveckling.

Äldre i Eslöv ska må bra 
• Gratis friskvård för äldre i preventivt syfte. 
• Fler träffpunkter liknande Karidal med sociala och andra aktiviteter.
• Regelbundna besök av distriktsköterska till alla som fyllt 80 år, för att få kunskap om hur de gamla har det 

och vad de behöver. 
• Framförhållning till omsorgsboende. Alla som vill ha ett omsorgsboende ska få det snabbt om man är 80+.
• Mellanboendeformer måste byggas/skapas, till exempel trygghetsboende eller serviceboende.
Fler yrkesutbildningar i Eslöv 
• Fler yrkesutbildningar som ger jobb.

Ekologisk och närproducerad kost inom skola, vård och omsorg 
• All mat till kommunens verksamheter - i skola, i barnomsorg och för äldre oavsett boende - ska tillagas i 

kommunens regi. Maten som serveras ska vara ekologisk, närodlad och näringsriktig.
Trygga anställningar och god arbetsmiljö inom skola, vård och omsorg 
• Anställda inom skola, vård och omsorg ska ha rätt till önskad sysselsättningsgrad.

• 6 timmars arbetsdag bör införas i kommunal verksamhet.

• Slopa delade turer.

• Lönen ska avspegla arbetets innehåll och ansvar. 

Bostäder 
• Prioritera hyresrätter, framför allt mindre hyresrätter, i centrala lägen i tätorten och i byarna.

Föreningsliv för alla 
• Engagemang i föreningar, till exempel inom idrotten och kulturen, ska inte vara en ekonomisk fråga. Alla 

ska kunna vara med!

Trafik

• Utreda en ny förbifart söder om centrum och bygga nya cirkulationsplatser på länsväg 113 för att avlasta 

trafiken förbi Stora torg. Samtidigt göra gångfartsområde förbi torget.

• Inventera och åtgärda cykelmiljöer i kommunen. Bygga säkra cykelparkeringar för pendlare.

• Ersätta dagens bussar med elbussar.

• Utvärdera införandet av parkeringsavgifter 2018.

Flyktingpolitik och främlingsfientlighet 
• Bekämpa segregation, rasism och diskriminering.

• Människors olika ursprung och kultur ska ses som en tillgång, där alla behandlas jämlikt och får samma 

möjlighet att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar.

• Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande 

mänskliga rättigheter. Flyktingpolitiken ska vara rättvis, solidarisk och human. Vårt sätt att bemöta 
asylsökande människor är ett mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter


Ett Eslöv för alla - inte bara för de rikaste! 
Följ Vänsterpartiet i Eslöv på eslov.vansterpartiet.se och på facebook

http://www.eslov.vansterpartiet.se

