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Ny start för Eskilstuna 
 

 

Vi har stora utmaningar i Eskilstuna och i Sverige.  En ny underklass av lågutbildade 

utrikesfödda har växt fram. Kunskapsskolan behöver mer av reformer för att ge alla 

barn samma chans i livet. Vi återhämtar oss efter pandemin. Ett krig har blossat 

upp i Europa. Av alla de skälen är en liberal reformagenda nödvändig för att Sverige 

och Eskilstuna inte ska slitas isär. För Eskilstunas del handlar det i grund och botten 

om att ge människor mer pengar kvar i plånboken, satsa på utbildning och skapa 

en trygg stad där vi ska kunna röra oss fritt. Vi ska underlätta för näringsliv, företag 

och organisationer som vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen för att skapa 

fler jobb.  

      

SVENSK EKONOMI 
En ny konjunkturprognos visar på en avtagande 

tillväxt, kraftiga utbudsstörningar och en fortsatt 

tudelad arbetsmarknad. Sverige är i behov av stora 

reformer. Prognosen framöver är mycket oviss där vi 

ser en ökande inflation till följd av kriget om pågår i 

Ukraina. 

 

På medellång sikt utgör bostadsprisernas utveckling 

och hushållens skuldsättning en risk. Bostadspriserna 

och hushållens skuldsättning har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är nu 

på mycket höga nivåer. Efter att ha haft höga bostadspriser under en lång tid har 

priserna under våren 2022 sakta stannat av och i vissa fall börjat att sjunka. Om det 

blir ett kraftigt prisfall kan hushållen tvingas amortera på sina lån i snabbare takt, 

med negativa konsekvenser för konsumtion, tillväxt och sysselsättning som följd. 

      

EN OROLIG OMVÄRLD 
Världsekonomin har på kort tid drabbats av 

två utbudschocker. Först kom pandemin 

med störningar i produktion och 

leveranskedjor och sedan Rysslands 

anfallskrig mot Ukraina som ytterligare 

minskar utbudet av energi, metaller och 

spannmål. Detta pressar upp priser varför 

inflationen i världsekonomin stigit kraftigt. 

 

Den svenska ekonomin är mycket omvärldsberoende och prognoser visar på att 

den svenska ekonomin kommer gå in i en mild högkonjunktur i slutet av 2022, 

trots hög inflation och kriget i Ukraina. Svängningar i ekonomin påverkar Sverige 

och inte minst Eskilstuna med dess industri. För att vi ska klara utvecklingen 

framöver krävs därför nya strukturreformer. 
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MÄLARDALSREGIONEN 
Mälardalsregionen är en fungerande arbetsmarknadsregion med Stockholm som 

nav. Många eskilstunabor pendlar dagligen inom regionen och våra företag är 

beroende av varandra som kunder och leverantörer. För att skapa tillväxt i regionen 

måste vi och våra grannkommuner därför vårda och stärka våra relationer med 

huvudstaden och gemensamt verka för bättre infrastruktur för kommunikationer, 

utbildning och näringsliv. Samarbetet inom 4 Mälarstäder ger möjligheter att 

samarbeta med kommuner i vårt närområde runt viktiga frågor om infrastruktur 

och kompetensutveckling. 

 

KOMMUNENS EKONOMI 
Eskilstunas ekonomiska förutsättningar bestäms av flera 

olika faktorer, bland annat av statliga medel, 

befolkningens utveckling och skatteunderlaget. Dessa 

påverkas i sin tur av olika regionala, nationella och 

internationella faktorer.  

   

Eskilstuna står inför en svår och utmanande ekonomisk 

situation. Vi har en av Sveriges högsta arbetslöshet där 

många av de arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden. Färre i arbete innebär 

minskade skatteintäkter vilket betyder mindre pengar till välfärden. Fokus för 

Liberalerna ligger därför i att trygga kommunens kärnuppdrag och det är vård, skola 

och omsorg. Vi satsar samtidigt på att få fler i arbete genom yrkesutbildning vilket 

är en nödvändig åtgärd med tanke på vår höga arbetslöshet. 

 

Eskilstuna kommun står inför en demografisk utmaning med ökande andel 

vårdbehövande äldre och barn i förskole- och skolålder i jämförelse med den 

arbetsföra befolkningen. Det innebär att färre måste försörja fler och glappet mellan 

intäkter och kostnader skapar sparkrav på kommunens verksamheter. 

 

Snabbt genomförda förändringar av det kommunala utjämningssystemet skapar 

stress och ökat tryck på kommunens ekonomi. Det lyfter behovet av att staten ökar 

sitt stöd till kommunerna. För att ge kommunerna större långsiktighet är det 

nödvändigt att växla riktade statsbidrag mot mer generella statsbidrag. 

      

De kommande åren står Eskilstuna kommun inför enorma investeringar, 

sammantaget handlar det om miljardbelopp för kommunkoncernen. Dessa 

investeringar påverkar kommunens driftbudget och det är viktigt att investeringarna 

sker med en ansvarsfull finansiering i form av egna medel i stället för lån.  

 

Liberalerna är starkt kritiska till att många investeringar inom välfärden har strukits 

helt eller skjuts upp på framtiden. Liberalerna har därför valt att tidigarelägga vissa 

investeringar samt införa flera nya investeringar som styrande majoriteten valt att ta 

bort eller inte har med alls i sin budget. Vi i Liberalerna anser att välfärden inte 

klarar av fler fulla klassrum, stora barngrupper och brist på omsorgsplatser.  
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SLUTORD 
Eskilstuna är en fantastisk stad. Det finns mycket att vara stolt över och det är 

mycket som blivit bättre jämfört med förut. Där friheten växer, där kan människor 

växa och drömmar kan bli till verklighet. Det handlar om att gå i en bra skola med 

duktiga lärare som hjälper elever att nå sin fulla potential. En del elever vill bli 

arkitekter, vissa vill bli byggarbetare och andra vill jobba i skolan. I vårt Eskilstuna 

får alla plats i vårt framtida samhällsbygge. Eskilstuna ska ge alla barn möjlighet att 

kunna forma sina liv, få möjlighet till en trygg uppväxt och en trygg framtid.  Ingen 

ska lämnas utanför eller hållas tillbaka. 

 

När var och en känner att det lönar sig bättre att arbeta, studera, ta ansvar och pröva 

sina vingar i Eskilstuna, så utvecklas vår stad och välståndet ökar. Klyftorna i 

Eskilstuna ska inte minska genom att människor hålls tillbaka, utan genom att 

människor får fler chanser.  

 

Liberaler är framtidsoptimister. Vi blundar inte för dagens problem. Vi vet att de 

går att lösa. Med liberal politik skapar vi en starkare stad där barn går i bra skolor 

med duktiga lärare, där människor går till arbetet och känner framtidstro. Vi ska 

skapa en stad där vi känner oss trygga på gator och torg och där valfriheten präglar 

äldreomsorgen. Aldrig någonsin har Liberalerna behövts mer än nu i Eskilstuna. 

Sverige ska vara möjligheternas land och Eskilstuna ska vara möjligheternas stad. 

För alla. 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Krstic   Erika Rydja Sandvik 

Gruppledare    Vice gruppledare 
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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. 

 



   

 

Sida 9 

Ny start för Eskilstuna 

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 
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Liberalernas 
ekonomiska 
prioriteringar 
 

Liberalernas ambition är att kommunens ekonomi ska vara stark och uthållig för 

att värna viktiga välfärdsverksamheter. Det är av yttersta vikt att kommunens 

verksamheter iakttar budgetdisciplin och att budgetramarna ligger fast för de olika 

nämnderna.  Det är enligt Liberalernas mening inte ansvarsfullt att föreslå stora 

permanenta utgiftsökningar som inte kan finansieras långsiktigt. Kommunens 

ekonomi måste visa ett gott resultat för att kunna finansiera de stora investeringar 

som vi har framför oss. Genom att befolkningen växer och blir demografiskt 

utmanande i Eskilstuna så krävs investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor och 

äldreboenden. Ett överskott i kommunens kassa är nödvändigt för att inte tvingas 

till allt för stora lån och möta välfärdsinvesteringar de kommande åren. 

 

Kostnaderna för den kommunala verksamheten ligger i flera fall 

fortfarande högre i Eskilstuna än i jämförbara kommuner. 

Politiken måste prioritera. Vi har därför valt att prioritera 

trygghet, skola, vård och omsorg, medan vi sparar mer på andra 

områden. 

     

Vi föreslår att kommunens åtaganden i form av projekt, 

samarbeten, beredningar, utskott och annat utvecklingsarbete 

som inte direkt är kopplat till kärnverksamheten ses över och minskas. 

Utvecklingspengar under kommunstyrelsen ska inte användas till ordinarie 

verksamhet i nämnderna. Vi anser att nämnderna ska hantera detta inom ram. 

      

Liberalerna anser att Eskilstuna även i fortsättningen ska ge bidrag till 

studieverksamhet, men vi anser inte att det är nödvändigt att ge mest pengar per 

innevånare i hela landet. 

 

Eskilstuna kommun har varit dåliga på att söka medel 

från EU:s struktur-, regional-, och socialfond och i 

stället finansierat projekt helt själva. Detta vill vi ändra 

på och vill se en förändring i rutinerna kring att söka 

medel från EU:s strukturfonder och att fondmedel 

söks i högre utsträckning än idag. 
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INVESTERINGAR 
Sammantaget har Eskilstuna ett stort behov av 

investeringar framöver och det är därför viktigt att 

kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar 

utan satsar på de mest samhällsviktiga 

investeringsbehoven. På sikt krävs dock en lägre 

investeringstakt för att detta ska vara långsiktigt hållbart. 

    

Behovet av anpassade boendeformer för bland annat 

de äldre och människor med funktionsnedsättning ökar vilket kräver 

nyinvesteringar för att tillfredsställa behovet av god vård och omsorg och att 

människor kan leva ett tryggt liv. Den ökade demografin innebär att framtidens 

vård- och omsorg kommer kosta närmare en halv miljard mer i kostnader. Detta 

gör att vi måste satsa på goda och långsiktiga investeringar inom välfärden samtidigt 

som nya arbetssätt behövs tas fram för att möta framtidens behov. 

 

De stora barngrupperna på förskolorna gör att nya förskolor behöver byggas. 

Grundskolor behöver byggas ut och byggas nytt. Särskolan är trångbodd och 

rekommenderas få fler klassrum och ny skolbyggnad   

 

Eskilstuna har även behov av att förnya och utöka de lokaler och funktioner som 

används för idrott och fritid. 

      

Det är av yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla ansvaret för de 

driftskostnader som investeringen medför. Liberalerna anser att detta leder till en 

bättre kostnadsbild samt visar på ett ansvarstagande för kommunens ekonomi. Vi 

ska dessutom eftersträva att fler aktörer är med och finansierar de nödvändiga 

investeringarna och tillhörande driftskostnader. 

    

De investeringsramar för nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige ska 

hållas. Nödvändiga förändringar i investeringsbudget under löpande budgetår ska 

beslutas av kommunstyrelsen innan åtgärder vidtas. 

 

KOMMUNENS ÖVERSKOTT 
Liberalernas ingång i finanspolitiken är att Eskilstuna ska kunna klara av framtida 

kriser och att det finansiella sparandet ska vara tillräckligt för nödvändiga 

strukturreformer i framtiden, utan att trycket på välfärden ökas. Finanspolitik 

behöver vara både väl avvägd och långsiktigt hållbar. Konsekvensen av att inte ha 

ett högt överskott blir att framtida generationer skuldsätts och att vi riskerar att inte 

ha de marginaler som krävs nästa gång ekonomin hamnar i kris. 

 

Kommunens ekonomi måste visa ett gott resultat för att kunna finansiera de stora 

investeringar som vi har framför oss. Genom att befolkningen växer i Eskilstuna 

och demografin är en stor utmaning så krävs investeringar i infrastruktur, förskolor, 

skolor och äldreboenden. Ett överskott i kommunens kassa är nödvändigt för att 

inte tvingas till allt för stora lån.  

 

 

FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR 
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Liberalerna i Eskilstuna ser att det finns stora behov av att fortsätta bygga 

boendeplatser inom omsorgen, minska barngruppernas storlekar genom fler 

förskoleavdelningar och att den idag trångbodda grundskolan får fler lokaler. Vi 

föreslår därför att Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Logistik och 

Etablering AB avyttrar fastigheter till ett värde av 1 200 miljoner kronor. Hälften 

av vinsten ska gå tillbaka till de respektive bolagen och hälften tillfaller Eskilstuna 

kommun i extrautdelning för att investera i välfärden. Vinsterna hos Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB ska gå till fortsatt bostadsbyggande med ansvarsfull 

finansiering och med särskilt uppdrag att bygga LSS-bostäder och tillgängliggöra 

skyddande boenden för utsatta kvinnor och barn. 

 

EKONOMISKA PROGNOSER 

Prognos över utdelning från bolagskoncernen under en fyraårsperiod  

 
 

Liberalernas genomsnittliga överskott för kommunen under tre rullande år i 

jämförelse med den socialdemokratiska majoriteten 

Genom Liberalernas ekonomiska prioriteringar beräknas det ekonomiska 

resultatet för kommunen enligt prognos landa på 348 miljoner kronor årligen 

eller 4,7 procent i av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag under 

tre rullande år. Det ska jämföras med den socialdemokratiska majoritetens 

överskott på 148 miljoner kronor årligen. Genom Liberalernas prioriteringar 

säkrar vi kommunens långsiktiga ekonomi och välfärdsinvesteringar. 
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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. 

 



Bilaga

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2023-2027 (mnkr)

Belopp i miljoner kronor
Kommunstyrelsen 

Typ Benämning Budget-id Status
Projektb

udget
Prognos tom 
2022-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

Fastigheter förskoleverksamhet
F Hällberga ny, ersätter två, inkl kök Plan S X X X
F Nougaten (beställs 2022), varav kök 3 mnkr Leasing S X X

Skogstorp Östra (Backa 2:1), inkl. kök 8 mnkr X X
Hällby, ny förskola X X
Kjula förskola, utbyggnad X

Pågående investeringar
F Staren, leasing, varav kök 9 mnkr Leasing U X X
F Eskilshem, leasing, varav kök 3mnkr Leasing U X X

F Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr 183202 U X X X
Summa Investering 113 130 150 0 0
- varav kök 17 13 6 0 0

Fastigheter grundskoleverksamhet 2023 2024 2025 2026 2027
F Kjula, utbyggnad 183204 S X X X
F Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr io gy Plan S X X X X X
F idrottshall centralt Plan S X X X
F Mesta  Ny 4-9 ink kök 23 mnkr Plan S X X X
F Nyforsskolan leasing Plan X

Djurgårdsskolan, utbyggnad och upprustning X X
Hällby skola, upprustning och utbyggnad X X
Skogstorpsskolan, upprustning och utbyggnad X X
Grundläggning, tillfälliga lokaler Mesta F-3 X
Upprustning skolmiljöer X

Pågående investeringar
F Skogsängsskolan 183203 U X X X
F Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 ink kök 5 mnkr 203203 U X X X

Summa Investering 151 108 343 218 30
- varav kök 6 10 19 13



Fastigheter gymnasieverksamhet 2023 2024 2025 2026 2027
F Idrottshall framtiden 1 F X X X
F Rekarne ombyggnation 213202 F X X X

Pågående investeringar
F St eskil elevcafeteria 203206 U X X

Summa Investering 58 0 0 0 0

Fastigheter skolverksamhet, gemensamt 2023 2024 2025 2026 2027
F Tegelviken ny förskola inkl kök 20 mnkr 203208 S X X X X
F Tegelviken grundskola, matsal med entre + angöring med buss S X X X
F Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö Ram X X X X X
Pågående investeringar
F Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation U X X X X

Summa Investering 142 138 60 35 35
- varav kök 10 10



Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet 2023 2024 2025 2026 2027
F Kälby (planeras ersätta Snäckberget) Plan S X X X
F Samsjuklighet 213401 F X X X
F Korttids barn LSS (5 platser) Plan S X X
F Kogne (f d Hökaren eller motsvarande) 173401 U X X
F Djursta Plan S X X
F Nytt gruppboende Plan S X X
F Voob 2024 nr 2, egen regi men byggnationen leasas 223403 S X X
F Nytt boende Skogstorp 223404 S X X
F Lagersberg Plan S X X
F Verksamhetsanpassningar Ram X X X X X

Nytt gruppboende, LSS X
Upprustning utemiljöer vård- och omsorgsboenden X

Pågående investeringar
F Olofslund, Slagsta 2:1 (5 platser ersätter Domaregatan) 183406 U X X
F Nytt ÄBO Trummis (Odlarbäcken), ersätter Djurgården plus att byggnaden planeras rymma 20 korttidsplatser183402 U X X
F Nytt Boende E-tuna (Vågen, Skiftinge) 183403 U X X
F Spångagården, leasing samtliga etapper 193406 U X X
F Skogstorp, Backa 2:1 193402 U X X
F Vävle (Jäder-Sundby 2:33) 193401 U X X X
F Ekeby 223402 U X X X
F Stenbystigen (tillbyggnation) 223401 U X X

Summa Investering 302 262 252 35 257
- varav kök



Övriga fastigheter och lokaler Status
Projektb

udget
Prognos tom 
2022-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

F Mindre ombyggnader Ram X X X X X
F Säkerhet Ram X X X X X
F Tillgänglighet Ram X X X X X
F Solel Ram X X X X X
F Storkök Ram X X X X X
F Energi- och miljöåtgårder Ram X X X X X
F Komponentutbyte Ram X X X X X
F Laddstolpar Ram X X X X X
F Brandstation, syd, räddningstjänsten Plan F X X X X
F Reservaggregat 214301 F X X X
F Slagstaskolan, kök Plan F X
F Gökstensskolan Plan F X
F Slottskolan Plan F X
F Lundbyskolan, kök (renovering) Plan F X
F Rekarne, kök (projekt kyld matlåda) Plan F
F Hällby kök Plan F X
F Lås och larm i Värjan Plan F X X
F Verksamhetsanpassning socialförvaltningen Ram X X X X X
F Verksamhetsanpassning kök Ram X X X X X

Seniorboende, 50 platser X X

Pågående investeringar
F Brandstation Ärla 211902 U X X

F Talangen 1 204301 U X X X
F UPMEF II U X X X X X X

Summa investering 319 131 120 150 73

- varav kök 98 39 7 7 7

Summa fastighets- och exploateringsenheten 1 085 769 925 438 395



Kultur- och fritidsnämnden

Typ av investeringBenämning Budget-id StatusProjektbudget
Prognos tom 
2022-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

Ö Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner" 233501 S X X
Ö Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde 233502 S X X
Ö Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK 233503 S X X
Ö Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning 233504 S X X X
Ö Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs 233505 S X X X
Ö Mindre raminvesteringar Ram X X X X X X
Ö Ekängens idrottsområde etapp 1 213503 S X X
Ö Ekängens idrottsområde etapp 2 223503 S X X X
Ö Tunavallens utvecklingsplan 203505 S X X
Ö Förstudie Sundbyholm 203504 S X X
Ö Ekängens utvecklingsplan 203507 S X X
Ö Konstgräs Hållsta 173501 S X X
Ö Skatepark 193502 S X X X
Ö Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR Plan S X X
Ö Utveckling kulturlokaler Plan S X
Ö Ridhusanläggningar Plan S X
Ö Eskilstuna motorsportcenter Plan S X
Ö Allaktivitetsplats Plan S X

Pågående investeringar
Ö Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan 223501 U X X X
Ö Fortsatt utveckling Vilsta 223502 U X X
Ö Sorteringsmaskin biblioteket 223504 U X X
Ö Idrottens infrastruktur 213501 U X X X

Summa Investering 58 78 53 6 6



Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ Benämning Budget-id Status
Projekt-
budget

Prognos t o m 
2021-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

Ö Brandfordon 231901 F X X
Ö Övningsanordningar 231902 S X X
Ö Brandstation syd , inventarier Plan S X X
Ö Brandfordon Plan S X X
Ö Brandfordon Plan S X X
Ö Brandfordon Plan S X X
Ö Brandfordon Plan S X X

Summa Investering 7 6 5 5 8



Stadsbyggnadsnämnden

Typ Benämning Budget-id Status
Projekt-
budget

Prognos t o m 
2021-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

S Mindre raminvesteringar Ram X X X X X
S Beläggningsarbeten Ram X X X X X
S Utbyte belysning Ram X X X X X
S Mindre projektinvesteringar Ram Ram X X X X
S Vilsta friluftsområde, entrétorg mm. X X
S Stadsparken, bryggor västra delen X X
S Stenby, lekpark + cykelväg X X
S Gjuteritorget X X
S Tullgatan, cirkulationsplats mm X X
S Våtmark Klippberget X X
S Invallning Eskilstunaån X X
s Utbyte belysning, Fristadstorget X X
S Kungsplan X X X X
S Stadsparken, bryggor östra delen X X
S Strömsholmen X X
S Vilsta friluftsområde, belysning, lekplats mm. X X
S Kloster kyrkopark X X
S Sturegatan X X
S Nygatan, shared space X
S Stadsdelspark, FLR X X
S Vilsta friluftsområde, vilstastigen, samlingsplatser mm X X
S Måttjohanssons väg - Gapsundins väg X X
S Skiftinge stadsdelspark X X X
S Gc Folkesta - Dalby X X
S Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen X X
S Gc Brunnsta, bro över ån X X

Ökad framkomlighet i trafiken X X
Laga potthål X X
Ökad belysning på otrygga platser X
Utredning, utomhusbad X
Hundrastgård X

Pågående investeringar
S Hamngatan X X X
S Belysning banvallen X X X
S Cykelvägar genom X X X
S Renovering kaj, Köpmangatan X X X

Summa Investering 220 168 86 133 85
M Väg 53 X X X
M Gc Hällby-Kvicksund X X X X

Summa medfinansiering statlig infrastruktur 8 10 25 0 0
Summa total 228 179 111 133 85



Torshälla stads nämnd

Typ Benämning Budget-id Status
Projekt-
budget

Prognos tom 
2022-12-31 2023 2024 2025 2026 2027

S Mindre raminvesteringar Ram X X X X X
S Mindre projektinvesteringar Ram X X X X X
S GC och belysning Bjällerstavägen Plan X
S Bro, Gästhamn, båtplatser (Behöver delas upp), 700-årspresent Plan X
S Bad, Krusgårdsparken, 700-årspresent Plan X
S Östra torget Plan X

Pågående investeringar
Ö Bryggor Mälarbaden 202101 U X X X
Ö Torshargs IP 212102 U X X X
Ö Ombyggnation bryggor öster om kanalen 212103 U X X X
Ö Septitank och bryggor Mälarbaden 182103 U X X X

Summa Investering 39 20 45 34 50

Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar
E Exploatering Ram X X X X X X
E Mindre mark- och fastighetsköp Ram X X X X X X X
E Dagvattenprojekt 234601 X X

Pågående investeringar
E Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen Plan X X X X X X X

Summa investering 137 188 116 75 75

Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur 1 417 1 051 1 138 615 543
Summa Exploaterings- och markinvesteringar 137 188 116 75 75
Summa total 1 554 1 239 1 254 690 618

- varav kök 131 62 23 26 20



2023 2024 2025
Stadsbyggnadsnämnden

Investering
Vilsta friluftsområde, entrétorg mm. 8 0,40
Stadsparken, bryggor västra delen 6 0,42
Stenby, lekpark + cykelväg 5 0,25
Gjuteritorget 6 0,30
Tullgatan, cirkulationsplats mm 15 0,75
Våtmark Klippberget 9 0,63
Invallning Eskilstunaån 5,5 0,39
Utbyte belysning, Fristadstorget 6,1 0,43

3,57
Pågående
Hamngatan 5 0,25
Belysning banvallen 7 0,49
Cykelvägar genom 5,8 0,29
Renovering kaj, Köpmangatan 5 0,20

1,23
Summa stadsbyggnadsnämnden 4,81 0,00 0,00

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Brandfordon 5 0,59
Övningsanordningar 2 0,37
Brandstation syd (kommunens del) 71,1 3,7
Brandstation syd , inventarier 2,8 0,2
Brandstation syd, bemanning 5,4
Summa Miljö- och räddning 0,97 0,00 9,20

Kultur- och fritidsnämnden
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner" 4 0,48
Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde 10 1,2
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK 1,1 0,13
Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning 19 1,32
Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs 45
Ekängens idrottsområde etapp 1 5 0,4
Ekängens idrottsområde etapp 2 10 0,8
Konstgräs Hållsta 3 0,4
Skatepark 15 1,8

2,81 2,92 0,8
Pågående
Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan 3 0,9
Fortsatt utveckling Vilsta 2 0,2
Sorteringsmaskin biblioteket 4 0,3
Idrottens infrastruktur 20 1,4

1,4 1,4 0
Summa kultur- och fritidsnämnden 4,21 4,32 0,8

Torshälla stads nämnd
Mindre projektinvesteringar 15 0,9

0,9
Pågående
Bryggor Mälarbaden 0,5 0,61
Torshargs IP 23,8 0,72
Ombyggnation bryggor öster om kanalen 2 0,44
Septitank och bryggor Mälarbaden 2 0,48

2,25
Summa Torshälla stads nämnd 3,15 0 0

Kommunledningskontoret FOEX
Verksamhetsfastigheter 5
Exploatering och markköp 4
Summa Kommunledningskontoret FOEX 9 0 0

Summa 22,1 4,3 10,0

Grundskola, nya lokalkostnader 8 10 7,7
Förskola, okompenserade gamla lokalkostnader 3
Grundskola, okompenserade gamla lokalkostnader 46
Grundsär, okompenserade gamla lokalkostnader 2,5
Gymnasiet. Okompenserade gamla lokalkostnader 12



2023 2024 2025 Summa
Stadsbyggnadsnämnden, nya 3,6 3,6
Stadsbyggnadsnämnden, pågående 1,2 1,2

Räddningstjänsten, nya 1,0 9,2 10,2

Kultur- och fritidsnämnden, nya 2,8 6,6 0,8 10,2
Kultur- och fritidsnämnden, pågående 1,4 1,4 0,0 2,8

Torshälla stads nämnd, nya 0,9 0,9
Torshälla stads nämnd, pågående 2,3 2,3
Summa komp. nya investeringar 8,3 6,6 10,0 24,9
Summa komp.pågående investeringar 4,9 1,4 0,0 6,3

Kommunledningskontoret, Verksamhetsfastigheter 5,0
Kommunledningskontor, Markköp 4,0

9,0



www.eskilstuna.liberalerna.se
eskilstuna@liberalerna.se


