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Prioriterad inriktning 
2023 

 

KOMMUNGEMENSAMT 
• Dra lärdomar av pandemins och Ukrainakrigets påverkan på 

kommunkoncernens verksamheter i syfte att i framtiden bygga en stabilare 

driftsäkerhet och krisberedskap för kommunens verksamheter.   

 

EN SKOLA DÄR INGEN LÄMNAS EFTER 
• Skolan ska aktivt arbeta för att säkerställa ordning och studiero och ska 

tillsammans med polis arbeta kraftfullt för att göra Eskilstunas skolor till en 

drogfri miljö. Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö fri från mobbing och 

störande mobiltelefoner. Genom förväntansdokument säkerställs elevers, 

föräldrars och lärares förväntningar under skolgången. Skolan är en plats för 

lärande. 

• Vi ska trygga elevernas fortsatta möjligheter att nå kunskapsmålen. För elever 

som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska särskilda insatser göras i form av 

extra läxhjälp, lovskola, särskilda undervisningsgrupper och tidiga stödinsatser. 

Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka och vi vill därför att Eskilstuna 

kommun inför en handlingsplan för särbegåvade elever och även tillsätter en 

spetsklass för högpresterande elever.  

• Kommunen ska avlasta lärarnas tunga arbetsmiljö genom att inrätta särskilda 

tjänster, såsom lärarassistenter som ska avlasta undervisande personal i alla 

våra skolformer. Genomlysning ska göras över lärarnas arbetsuppgifter i syfte 

att avlasta personal och frigöra tid till det pedagogiska arbetet. I förskolan 

inrättas förskoleassistenter för att avlasta förskollärarna och barnskötarnas 

tunga arbetsmiljö. 

 

TRYGGHET FRÅN BROTT 
• För att skapa ett tryggare Eskilstuna behöver vi kraftsamla och arbeta mot den 

gängkriminalitet som breder ut sig i en skrämmande hastighet. Antalet 

skjutningar ökar och de kriminella räds inte längre att skjuta mitt på dagen, i 

bostadsområden, bland lekande barn, i närheten av skolor och förskolor. För 

att förhindra nyrekryteringen behöver polis, skola och socialtjänst skapa ett 

tydligare samarbete och arbetet måste börja lägre ner åldrarna. Unga som 

begår sitt första brott ska därför genomgå ett allvarssamtal med polis och 

socialtjänst i anslutning till begånget brott i syfte att informera om 

konsekvenser av sitt handlande och förhindra fortsatta kriminella handlingar.  

• Vi vill införa fler väktare i områden som upplevs otrygga. Vi behöver även 

sätta upp fler kameror, vilket är en nödvändighet då många inte längre vågar 

vittna. 

• Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation behöver 

trappas upp. Vi vill kartlägga hur utbrett det hedersrelaterade våldet är på våra 

skolor, vi vill att det ställs krav på föreningar som mottar föreningsbidrag så att 
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de tydligt tagit avstånd mot hedersförtryck, vi behöver upprätta en jourtelefon 

för att snabbt kunna hjälpa de som behöver snabb hjälp och vi måste öka 

kunskapen kring hur de som inte uppfyller heteronormen i hederskulturer 

utsätts. Vi måste även säkerställa så att fler lägenheter finns tillgängliga för de 

som söker skydd och flyr en relation präglad av våld. Där har KFAST ett 

extra stort ansvar att tillhandahålla lägenheter snabbt och utan inkomstkrav. 

 

EN BÄTTRE OMSORG FÖR ÄLDRE OCH 
FUNKTIONSNEDSATTA 
• Förbered omstrukturering av äldreomsorgen och LSS-verksamheterna i syfte 

att skapa förutsättningar för kontinuitet, stabilitet, mer valfrihet och trygghet 

för vårdtagare och anhöriga. Kommunen ska aktivt arbeta för att öka statusen 

på vårdyrket och därigenom öka attraktiviteten inom dess yrkesområde. 

Kommunen ska bli mer lyhörd och fatta beslut utefter de funktionsnedsattas 

och äldre medborgares behov. Ett mer aktivt arbete behöver genomföras i 

arbetet med en resursförstärkning i de kommunala verksamheterna och det 

måste satsas mer på Anhörigcentrum och deras viktiga arbete.  

• Vård- och omsorg ska präglas av valfrihet för de som får insatser och vi ska 

därför aktivt arbeta för att införa Lagen om valfrihetssystem inom omsorg och 

hemtjänst. 

 

FLER JOBB OCH ETT BÄTTRE 
NÄRINGSLIVSKLIMAT  
• Särskilt stor satsning på yrkes- och vuxenutbildning genomförs för att få 

människor i jobb. 

• Fler av kommunens verksamheter ska upphandlas till externa aktörer som 

idag drivs i kommunal regi i enlighet med Liberalernas förslag om att 

kommunen ska införa utmaningsrätt. 

• För att få fler eskilstunabor i arbete, skapa fler jobb och ett bättre 

näringslivsklimat ska Eskilstuna kommun inrätta branschråd i samarbete med 

näringslivet. Syftet är att öka dialogen, samarbetet och förståelsen mellan 

politiken, tjänstemannaorganisationen och olika branschers behov och 

utmaningar. Den kommunala organisationen ska omstruktureras för att 

uppfylla ändamålet och arbetet med Affärsplan Eskilstuna görs om från 

grunden. 

 

EFFEKTIVISERINGAR 
• Inriktningen med effektiviseringar på administration, kommunikation, 

samarbeten, konsulter, utskott och utvecklare utifrån Liberalernas tidigare 

årsplan ligger fast. Digitaliseringens möjligheter tas till vara för att frigöra 

ytterligare resurser. Effektivisering av den politiska organisationen förbereds 

för den nya mandatperioden.  

• Ekonomisk återhållsamhet gäller i samtliga av kommunkoncernens 

verksamheter med undantag för verksamheter som sysslar med vård, skola 

och omsorg och som möjliggör för fler jobb utanför kommunkoncernen. 
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INVESTERINGAR 
• Fortsatt utbyggnad av vård, skola och omsorg samt tidigareläggning av 

planerade ny- och utbyggnationer. Detta innebär i sin tur att andra objekt som 

inte är kärnverksamhet kan behöva skjutas upp till senare år. 

• Investeringar för att öka framkomligheten i trafiken och minska bilköerna 

startas upp med start från årsskiftet. Kommunens vägar rustas upp och där det 

finns skador, såsom ”potthål”, måste det snarast åtgärdas i stället för att 

glömmas bort.  
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Liberalernas 
investeringar  
sammanfattat 

 

FÖRSKOLA                  INVESTERINGSKOSTNAD 

• Ny förskola med kök byggs i östra Skogstorp och står färdig 2024        73 mnkr 

• Ny förskola med kök byggs i Hällby och står färdig 2025        70 mnkr 

• Kjula förskola med kök byggs ut och färdig 2024         45 mnkr 

                     Totalt 188 mnkr ytterligare 

 

GRUNDSKOLA 

• Utbyggnad av Mesta skola med kök tidigareläggs och står färdig  

2026 i stället för 2028. Lågstadiet tas bort från det nya  

investeringsobjektet för att i stället behålla den nuvarande  

lågstadieskolan.  

• Tillfälliga lokaler upprättas på nuvarande Mesta skola för att skapa     12 mnkr 
ett mellanstadium 

• Utbyggnad och upprustning av Skogstorpsskolan         48 mnkr 

• Utbyggnad och upprustning av Djurgårdsskolan         55 mnkr 

• Utbyggnad och upprustning av Hällby skola         50 mnkr 

• Hällby skolas matsal står färdigt 2023 i stället för 2024 

• Upprustning skolmiljöer          50 mnkr 

                     Totalt 215 mnkr ytterligare 

 

ÄLDREOMSORG OCH LSS 

• Nytt gruppboende (LSS)                 20 mnkr 

• Seniorboende, 50 platser        100 mnkr 

• Upprustning av utemiljöer på vård- och omsorgsboenden        20 mnkr 
                     Totalt 140 mnkr ytterligare 

 

TRYGGHET   

• Ökad belysning på otrygga platser           20 mnkr 

Totalt 20 mnkr ytterligare 

 

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR    

• Åtgärder för ökad framkomlighet i trafiken       100 mnkr 

• Lagning av ”potthål”           12 mnkr 

• Fyrdubbling av satsningen på laddstolpar         15 mnkr 

• Fördubbling av satsningen på solel          10 mnkr 

               Totalt 137 mnkr ytterligare 

 

 

  



   

 

Sida 7 

Ny start för Eskilstuna 

1-åriga åtaganden till 
förvaltningarna 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Övergripande 

• Att strategiskt höja lönerna för lärare, förskollärare och personal inom 

elevhälsa 

• Utveckla tilläggsbeloppet så att barn med särskilda behov får det stöd de har 

rätt till och att även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska 

ges rätt stöd.   

• Se över behovet av särskilt stöd i tidigare ålder. 

• Fortsätt förlängningen av skolåret. 

• Förstärk elevhälsan med fler skolsköterskor och kuratorer. 

• Tydliggöra och permanenta förstelärartjänsterna. 

• Arbeta drogförebyggande i högstadiet och gymnasiet. 

• Utred möjligheten att kombinera lovskola i nian med lovjobb för 

gymnasieelever  

• En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas 

upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas. 

• Införa spetsklasser för högpresterande barn med särskild begåvning 

• Införa särskilda undervisningsgrupper för elever som riskerar att inte klara 

att få godkända betyg. 

 

Förskolan 

• Inrätta assistenttjänster i förskolan 

• Inför ett tak för barngruppernas storlek i förskolan  

• Se över vikariepoolen 

• Erbjuda personalen i förskolan influensavaccin kostnadsfritt för att minska 

sjukfrånvaron 

 

Grundskolan 

• Söka statsbidragen för lärarassistenter i grundskolan. 

• Utveckla mentorsprojekt inom grundskolan 

• Inför aktivt skolval 

• Uppmuntra till införandet av betyg från årskurs fyra 

• Premiera goda studieresultat på högstadiet genom stipendium 

• Erbjuda elever som inte når kunskapsmålen sommarskola för att öka 

andelen som är behöriga till gymnasiet 

• Införa Eskilstunamästerskap i våra kärnämnen 

• Uppföra skolpaviljong på Mesta skola så att årskurs 4–6 kan vara kvar på 

skolan till dess att den nya F-9 skolan är färdigbyggd. 

 

Gymnasieskolan 

• Söka statsbidragen för lärarassistenter i gymnasiet. 
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• Utveckla mentorsprojekt inom gymnasieskolan 

 

Särskolan 

• Samla särskolans lokaler på samma plats för en mer sammanhållen 

undervisningsdag för eleverna, till exempel fritidsverksamhet. 

• Säkerställ den specialpedagogiska kompetensen på våra särskolor. 

 

ARBETSMARKNAD- OCH 
VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN: 

• Möjliggör för SFI-elever att varva sin praktik med teoretisk undervisning 

under heldagar, såväl som halvdagar 

• SFI-utbildningen bör ha ett företagarspår (SFF) 

• Omvandla traineetjänster till permanenta jobb inom ramen av enkla jobb. 

• Införa en nolltolerans mot barnvräkningar 

• Utveckla och erbjuda yrkesutbildning, bland annat riktad mot de gröna 

näringarna och tillsammans med Eskilstunas näringsliv. 

• Fortsätta expandera yrkesutbildningen 

• Genomföra satsningar på ökad verksamhet inom 

arbetsmarknadsavdelningen 

• En utvärdering av nämndes projekt ska genomföras och tas upp i nämnden 

för beslut om projekten, beroende på effektivitetsnivå, avslutas, pausas eller 

ges fler satsningar 

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN: 
  

Övergripande 

• En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas 

upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas. 

 

Stadsmiljö och miljö 

• Ta fram planer för att utveckla ett mer levande å-stråk. 

• Öka säkerheten runt ån genom belysning, staket och andra åtgärder. 

 

 Byggande 

• Snabba upp processen för att bygga ut Mesta skola och upprätta tillfälliga 

lokaler på den nuvarande skolan. 

• Projektera och bygga fler hundrastgårdar. 

 

 Kollektivtrafik 

• Påbörja planeringen av ny knutpunkt för busstrafiken. 

 

 Parkering 

• Inför parkering med p-skiva i centrum under sommarmånaderna. 

• Utreda förutsättningarna för att införa parkering med p-skiva i centrum året 

runt. 

• Hitta lösningar för att ersätta de parkeringsplatser som tas bort och ersätts 

av bostadshus och andra byggnader. 
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 Trafik 

• Planera för en ny ringled inklusive planskild korsning mellan väg och tåg 

vid Stålforsbron. 

• Planera och genomföra åtgärder för ökad framkomlighet i trafiken. 

• Se över ekonomin för att kunna använda sopsaltning för en säkrare gång 

och trafiksituation vintertid 

• Arbeta mer aktivt med att få ett bättre trafikflöde på Västerleden och 

området kring Tuna Park.  

• Öppna upp Drottninggatan för all trafik.  

 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 

Övergripande 

• Nyttja frivilligorganisationer för att skapa en bättre livskvalité för vårdtagarna 

under nämndens ansvarsområde 

• Inför obligatorisk bakgrundskontroll vid anställning inom vård, omsorg och 

LSS. 

• Inför språkkrav vid anställning inom vård- och omsorg samt LSS 

• Förstärk och utveckla anhörigstödet. Anhörigvårdare är en stor och viktig 

grupp i samhället.  

• Arbeta strategiskt för långsiktig personal- och kompetensförsörjning inom 

vården. Sjukskrivningarna måste minska drastiskt.  

• En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas 

upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas 

 

 Äldreomsorg och hemtjänst 

• Behåll färska matlådor inom hemtjänsten. 

• Återinför önskeboendet. 

• Bygg fler lägenheter för parboendegaranti så att människor som älskar 

varandra kan fortsätta leva tillsammans. 

• Inrätta en ombudsman för äldre. 

• Skapa aktiviteter i äldreomsorgen som ökar livskvalitén för alla vårdtagare, 

genom exempelvis inom- och utomhusaktiviteter 

• Inför ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i kommunen 

• Inför ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden i kommunen 

• Medverka vid framtagande av nya trygghetsboenden i Eskilstuna 

• Utöka antalet omsorgsplatser. 

• Återinföra vårdhundar för att öka trivseln och tryggheten för äldre. 

• Stärk äldres rättigheter genom värdighetsgaranti för äldreomsorgen i 

Eskilstuna. 

 

 LSS och funktionsnedsättning 

• Stärka resurserna inom LSS-området. 

• Samverka med region Sörmland för att erbjuda utbildning till anhöriga och 

personliga assistenter till unga med funktionsnedsättning i hur viktiga 

hjälpmedel hanteras säkert. 
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• Gör satsningar inom Anhörigcentrum LSS med inriktning mot 

barnfamiljer. 

• Inrätta en ombudsman för personer med funktionsnedsättning. 

• Införa Kompiskortet för barn och unga alternativt utveckla det befintliga 

PLUS-kortet. 

• Utveckla nya mötesplatser för funktionshindrade i kommunen för ökad 

delaktighet i samhället.  

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN: 
 

Övergripande 

• Se över el- och värmeförbrukningen i samtliga kultur- och 

idrottsanläggningar. 

 

 Kultur 

• Utreda skapandet av en ateljéverkstad för konstnärer i kommunen. 

• Skapa finansieringslösningar som enskilda konstnärer kan söka. 

• Skapa ett system med en kulturpeng för barn och unga i grundskolan. 

 

Fritid 

• Utred behovet av antalet fritidsgårdar i kommunen och upphandla dem av 

externa aktörer. 

• Säkerställ att lovaktiviteter som anordnas även utformas så att personer med 

funktionsnedsättningar kan delta 

 

 Idrott 

• Inför en idrottspeng så att fler idrottsföreningar kan besöka skolor och locka 

elever till idrott. 

• Utred lokalförsörjningen för idrotten och presentera lösningar på 

lokalproblemen. 

• Inför social omsorgspeng för lokala föreningar 

 

MILJÖ- OCH 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN 

• Fakturera förvaltningar den tid som ligger utanför det lagstadgade uppdraget  

• Initiera kontakter med berörda parter för att förbättra insatstiden vid 

hjärtstopp 

• Erbjuda äldre anpassad utbildning i hjärt- och lungräddning 

• En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas 

upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas 

• Certifiera Eskilstuna som en vattensäker kommun 

• Inrätta en nödvattenplan. 

• Inrätta en plan för att räddningstjänstens personal ska kunna hantera hot 

och våld som kan uppstå under utryckning. 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN: 
• Utveckla formella nätverk för familjehem  
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• Utred möjligheten för fler platser åt kvinnor som lever i en missbrukstillvaro 

• Införa en nolltolerans mot barnvräkningar 

• Aktivt arbeta tillsammans med skola och polis för att snabbt kunna ingripa 

mot de barn som snabbt rekryteras in i kriminalitet. 

• I större utsträckning använda myndighetsutövning och ingripa direkt mot 

barn och unga på plats när behovet finns. 

• En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas 

upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas. 

• Införa EXIT-verksamhet för de som inte kan få hjälp via ”Vägvalet” och ge 

alla som är yrkeskriminella chansen att ändra på livet. 

• Inför allvarssamtal med unga när de begår sitt första brott. 

• Göra en kartläggning över hur utbrett det hedersrelaterade förtrycket är på 

våra grundskolor, förslagsvis tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen 

• Säkerställa att det finns lägenheter tillgängliga för de som söker hjälp efter 

att ha blivit utsatta för våld. Ställ särskilt krav mot KFAST att tillhandahålla 

lägenheter utan inkomstkrav för denna utsatta grupp. 

 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
• Prioritera serviceuppdrag som leder till kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar för kommunen 

• Utreda och genomföra besparingar inom kommunikation. 

• Identifiera och föreslå kostnadsreducerande prioriteringar i sina 

serviceuppdrag som bedöms generera kostnadsbesparingar och 

hemtagning hos kommunen eller enskild förvaltning 

• Nå ekonomisk balans 2023 

 

TORSHÄLLA STAD (kommunledningskontoret, 
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen) 

• Värna Torshälla stads karaktär 

• Ta vara på ån som flödar genom Torshälla och vattenmiljöerna som finns i 

staden 

• Utveckla båthamnen 

• En framtida utveckling av Torshälla ska ta hänsyn till stadens 

småstadskvalitéer 

• Samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet måste 

stärkas för att öka besöksnäringen i Torshälla. 

  



   

 

Sida 12 

Ny start för Eskilstuna 

 


