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Vi bygger Eslöv 
 

Inledning  
 

Vi socialdemokrater vill fortsätta ta ansvar och utveckla 

Eslövs kommun. Vi vill bygga ett starkt och hållbart Eslöv med 

bra bostäder, fler arbetstillfällen och bättre möjligheter till en 

aktiv fritid. 

Vi vill bygga vårt samhälle på demokratins grund och öka 

människors frihet. Genom att erbjuda utbildning och 

folkbildning genom hela livet främjar vi ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. 

För oss socialdemokrater hör frihet, trygghet och solidaritet 

ihop. Bara genom att vara solidariska med varandra kan vi 

bygga vår gemensamma frihet och trygghet. Inget samhälle är 

demokratiskt utan jämlikhet och jämställdhet. 

Så bygger vi Eslöv. 

  



Vi bygger Eslöv starkt och hållbart  

  

Under de senaste åren har Eslövs kommun haft en positiv utveckling. 

Det är attraktivt att bo i kommunen och det sker en inflyttning till 

såväl staden som till många av byarna. Fler företag väljer att etablera 

sig i kommunen. Utvecklingen är till stor del ett resultat av våra 

politiska satsningar och vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med 

att göra Eslöv attraktivt. 

 

Vi vill bygga vidare på staden Eslöv med en tydlig stadskärna och med 

fler bostadsrätter och hyreslägenheter. Vi vill också se fler områden 

med villor och lägenheter med trädgårdstäppa. Östra Eslöv skall 

byggas ut med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.  

 

Både Kanalgatan och Storgatan behöver rustas upp och ett 

parkeringshus ska byggas i Badhusparken.  

 

Eslövs centrum har byggts om och nu behövs det en mer levande 

stadskärna. Det är därför viktigt med ett gott samarbete mellan 

kommunen och olika aktörer som fastighetsägare, näringsidkare, 

föreningsliv och kulturutövare. En god service, ett levande centrum 

och trevliga mötesplatser ska finnas i staden såväl som i byarna. 

 

Vi vill fortsätta bygga ut gång- och cykelstråken så det blir lätt att ta sig 

fram som oskyddad trafikant året om. För de som behöver bilen ska 

det vara lätt att nå butiker och restauranger.  

 

För att öka trivseln ska hela kommunen upplevas snygg och prydlig 

med trevliga planteringar. Det ska finnas möjlighet till olika 

boendeformer i såväl staden som byarna, men det ska också finnas 

gröna områden för rekreation liksom moderna och spännande 

lekplatser. Kulturen och konsten skall finnas med i planeringen. 



 

 

i vill ta tillvara varje bys unika kvaliteter. På så vis attraheras 

människor att bo kvar och nya att flytta in. Som en del i det arbetet ska 

kommunen investera i belysning både i byarna och på landsbygden. 

 

 

Planteringen mellan Kanalgatan och Västergatan. Foto: Amila Pasic 

 



Vi vill ta tillvara varje bys unika kvaliteter. På så vis attraheras 

människor att bo kvar och nya att flytta in. Som en del i det arbetet ska 

kommunen investera i belysning både i byarna och på landsbygden. 
 

2020 infördes Landsbygdspengar för att låta invånarna bli mer 

delaktiga och skapa förutsättningar i närområdet. Vi vill fortsätta och 

utöka konceptet under nästa mandatperiod. Vi vill också testa 

modellen inom Eslövs stads olika bostadsområden för att engagera fler 

medborgare. 
 

Idag använder vi mer och mer digitala tjänster i arbetet, i skolor och i 

hemtjänsten men också för handel. Bredband måste därför finnas även 

på landsbygden. Kommunen ska arbeta aktivt med 

bredbandsoperatörerna kring de områden som ännu inte blivit 

erbjudna uppkoppling. 
 

Det ska vara tryggt att bo i vår kommun oberoende av boendeform, 

livsvillkor och ålder och alla skall kunna röra sig fritt i staden. Därför 

ska det trygghetsskapande arbetet fortsätta genom ett nära samarbete 

med polisen och andra aktörer, genom ett förebyggande arbete. En 

stark samverkan mellan olika organisationer och yrkesgrupper inom 

trygghetsfrågor är av stor vikt. 
 

Klimat- och miljöfrågorna är våra viktigaste framtidsfrågor. Genom 

ägandet av Kraftringen kan vi vara med att göra stora klimatinsatser. 

Det är viktigt att bolaget inte säljs ut på marknaden utan att 

kommunerna håller kvar infrastrukturen i sitt ägande. Även vårt 

kommunala bostadsbolag ska arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, 

bland annat genom att bygga och renovera klimatsmart. 
 

Vi kommer fortsätta att aktivt driva på Region Skåne och 

Trafikverket i frågor kring kollektivtrafik och övriga infrastruktur. 
Vårt mål är att fler ska kunna välja kollektiva transporter och att 

kommunens verksamheter ska minska sin påverkan på miljö och 

klimat. 



 

 

 

  

 

Löften: 

• Ett offensivt arbete för att minska kommunens klimatpåverkan. 

• En utökning av landsbygdspengen. 

• Hållbar utbyggnad av Östra Eslöv. 
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Vi bygger Eslöv med kunskap 

 

En bra och jämlik skola ska rusta eleverna för att klara sig på en 

arbetsmarknad som ständigt ställer nya krav på utbildning och 

kunskaper. Samtidigt ska skolan även stärka bildningen, lusten att lära 

och stötta elevernas möjlighet att delta i vårt demokratiska samhälle. 

 

Redan i förskolan får barnen kunskaper och färdigheter som de bär 

med sig genom livet. Detta lägger grunden till ett lärande som 

förhoppningsvis ska vara livet ut. Eslöv ska därför fortsätta 

utbyggnaden av en modern förskola med god pedagogisk verksamhet i 

hela kommunen. 

 

I grundskolan måste kunskapskraven vara i fokus. Andelen som blir 

behöriga till gymnasiet ska öka och för att nå dit är det viktigt att fånga 

upp elever med svårigheter i ett så tidigt skede som möjligt. Elever är 

olika och insatser ska därför anpassas efter den enskilde så att alla kan 

nå sin högsta potential.   

 

Eslövs kommun har satsat stort på en ny och modern gymnasieskola. 

Den har bidragit till att fler vill studera på gymnasiet i Eslöv. 

Kursutbudet kommer att behöva anpassas efter gymnasielevernas 

intressen och arbetsmarknadens behov. Det ska erbjudas både 

yrkesprogram och högskoleförberedande program.  
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För att klara sig på svensk arbetsmarknad krävs det idag hög 

kompetens. Fler och fler kommer också behöva omskola sig. 

Vuxenutbildningen i Eslöv ska därför vara väl utbyggd och ge kunskap 

som motsvarar företagens behov. Samtidigt som det ställs krav på den 

enskilde ska kommunen erbjuda riktade arbetsmarknadsinsatser till 

dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

Biblioteken har en viktig roll att fylla i bildningens tjänst. Vi vill se en 

välutbyggd biblioteksverksamhet för alla åldrar i hela kommunen. Ett 

arbete pågår med att stärka upp skolbibliotekens roll i undervisningen 

på Eslövs skolor och förskolor. Studieförbunden och folkhögskolorna 

spelar en viktig roll för bildningen liksom för en välfungerande 

demokrati. Folkbildningen ska värnas och utvecklas. 

 

Eslövs kommun ska erbjuda goda möjligheter till idrott och rekreation 

med barn- och ungdomsverksamhet i hela kommunen. 

Idrottsföreningarna fyller en stor social funktion och de ska ges bättre 

förutsättningar att verka i kommunen. Bättre idrottsmöjligheter ska 

skapas på Husarängen och vid utbyggnaden av Östra Eslöv. 
 

  



  

 

Löften: 

• Utbyggd förskola med goda förutsättningar för både lek och lärande.  

• En grundskola och gymnasieskola med högre betygsresultat. 

• Höjda bidrag till föreningarna.  
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Vi bygger Eslöv tryggt genom livet 
 

Vi lever allt längre och framöver kommer andelen äldre att öka 

markant. Att vi lever längre är en framgång för samhället. Det betyder 

inte alltid ett behov av stöd och hjälp, men för de som behöver ska 

tryggheten finnas. Man ska få vård och omsorg med god kvalitet 

oberoende av var man bor i kommunen. För att kommunen ska kunna 

ta fullt ansvar för vården bör den utföras i egen regi. 

Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma. Vi vill erbjuda de äldre 

varierande boendeformer som är anpassade efter behoven, bland 

annat med fler trygghetsboenden. Detta ökar äldres självbestämmande 

och möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag. Men när man inte 

längre kan klara sig själv, ska rätt alternativ finnas. Därför ska vi bygga 

ett demenscenter i Eslöv. 

Anhöriga som vårdar sina närstående gör ett fantastiskt arbete. 

Avlastning och olika stödfunktioner för denna grupp ska vara väl 

fungerande.  

Matglädje och aptit ska råda inom vård och omsorg. Måltiderna ska 

därför utformas efter de äldres behov. 

För att motverka ensamhet och öka tryggheten vill vi satsa på 

aktiviteter för äldres sociala samvaro genom att skapa fler 

mötesplatser och ha ett fördjupat samarbete med 

frivilligorganisationer och den ideella sektorn. 

Vi ser att en utbyggnad av välfärdstekniken kan medverka till ökad 

livskvalitet och trygghet för äldre och för de med 

funktionsnedsättning. Välfärdstekniken ska utvecklas. 

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska ha den 

kunskap och kompetens som behövs för att utföra sina 

arbetsuppgifter. Alla anställda ska ha möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. 

  



 

 

 

 

 

  

 

Löften: 

• Skapa fler trygghetsboenden i kommunen. 

• Öppna ytterligare en mötesplats för äldre i Eslöv. 

• Kommunen ska ha goda och hållbara arbetsvillkor. 

 

Foto: Pexels.com 

 



 

  

 

 Foto: Amila Pasic 

 



 

 

 

 

Avslutning  
 

Vi socialdemokrater tror på politikens möjligheter att bygga 

ett bättre samhälle. Genom demokratin vill vi gemensamt ta 

ansvar för att bygga ett fritt, solidariskt och tryggt Eslöv. 

Därför vill vi satsa på kunskap, välfärd och hållbarhet. 
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