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Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2020 – 2023 överlämnas härmed till 
kommunstyrelsen för behandling. 
 
 
 
 
 
 

Stefan Krstic (L)    Erika Rydja Sandvik 
Gruppledare    Vice gruppledare 
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RIVA HINDER OCH SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Liberalerna är Eskilstunas liberala parti. Det 
liberala uppdraget är att öka den enskilda 
människans frihet, mest för dem som har 
minst. Med friheten kommer ett stort 
personligt ansvar. De enda politiska och 
ekonomiska system som är förenliga med den 
enskilda människans frihet är demokratin och 
marknadsekonomin. Det är därför 
Liberalernas uppgift att värna, försvara och 
förstärka dem. 
 
För att alla människor ska få större 
möjligheter att använda sin frihet och 
bestämma över sina egna liv krävs en 
välfärdsstat som upprätthåller människors 
rättigheter och ger dem lika förutsättningar. 
Skolan har här en nyckeluppgift – att ge alla 
barn de kunskaper de behöver för att med 
egna ansträngningar fullborda sin potential 
och leva fria och självständiga liv. 
 
Politiken ska riva hinder och skapa 
förutsättningar – inte bestämma hur vi ska 

leva våra liv. Politiska beslut ska bara omfatta 
det som är vårt gemensamma ansvar.  
 
All politik måste utformas så att vi som lever 
idag inte inkräktar på framtida generationers 
livschanser. Ingen generation har rätt att 
förstöra oersättliga kulturvärden, tillfoga 
miljön obotliga skador, förslösa ekonomiskt 
eller socialt kapital. Varje människa ska ges 
möjlighet att ta ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt ansvar för sin egen livsstil. Politiken 
ska bidra till att ge varje människa de redskap 
som behövs för att ta makten över sitt eget 
liv.  
 
Liberalismen ser inte som sin uppgift att 
företräda vissa grupper. I stället är vår 
uppgift att företräda den enskilda 
medborgaren till skillnad från dem som i 
första hand ser sig som företrädare för en viss 
samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning 
om hur livet ska levas. För att hävda detta 
medborgarintresse fordras personlig idealism 
och ibland mod för att gå emot makteliter, 
särintressen och fördomar. 
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Ett tryggare Eskilstuna 
 
Frihet är också att kunna känna sig trygg i sin 
stadsdel, utanför sin bostad, på 
busshållplatsen, i motionsspåret eller efter 
krogbesöket. Otryggheten är frihetens största 
fiende. De som känner rädsla när de går på 
stan, som inte vågar parkera bilen i vissa 
områden eller i värsta fall överhuvudtaget inte 
vågar gå ut från sin bostad har fråntagits sin 
mest grundläggande frihet.  
 
Forskning visar att kriminaliteten växer i 
områden med utanförskap, arbetslöshet och 
drogberoende. Det finns alltid en risk att den 
som hamnat i långvarigt utanförskap vänder 
sig emot samhället. Det är därför extremt 
viktigt att samhället inte ger upp i våra 
utanförskapsområden utan förblir synligt. 
 
Den som är rädd är inte fri. Det vet alla som 
skyndat hem från sista bussen med 
nyckelknippan mellan fingrarna och andan i 
halsen eller som har väntat på en polis som 
inte kunde komma just dit, just då. Ingen ska 
behöva se sin trygghet försvinna för att 
kriminaliteten tar över där de bor. 
 
Det måste finnas ett ömsesidigt förtroende 
mellan allmänheten och polisen. Kommunen 
har ett ansvar för trygghetsfrämjande insatser 
och bör verka för en lokalt närvarande 
kvarters- eller områdespolis, och då särskilt i 
utsatta områden. Skolorna bör bjuda in och 
samarbeta med polisen för att skapa goda 
relationer och därmed underlätta för polisen 
att få veta vad som händer i området. 
 
Polisens trygghetsskapande arbete kan 
kompletteras med kommunala 
trygghetsvakter. Dessa är utbildade 
ordningsvakter med fulla befogenheter men 
har ett mjukare, mer förebyggande arbetssätt 
med diplomati för att skapa förtroende. 
 

Fler övervakningskameror behövs i utsatta 
områden. Kameror har en påtaglig 
brottsförebyggande effekt på strategiska 
platser i kommunen. Det finns en 
brottsavskräckande effekt och det blir mycket 
lättare att identifiera förövare med 
kameraövervakning. 
 
Trygghet är också en fråga om jämställdhet. 
Alltför många kvinnor drabbas av våld i nära 
relation eller av hedersförtryck. Kommunens 
medarbetare behöver ständigt utbildas och 
ökad samverkan med andra aktörer är viktigt 
för att fler tjejer och kvinnor ska känna sig 
trygga både utanför och i hemmet. 
 
Bättre uppväxtvillkor för utsatta barn och en 
väl fungerande skola är viktiga beståndsdelar 
för ett tryggare Eskilstuna. Alla som bor här 
måste känna sig säkra på att de verkligen får 
stöd och hjälp när de behöver. Det får inte 
råda några tveksamheter om att farmor får 
hjälp av hemtjänst när hon inte klarar sig själv. 
Likaså ska föräldrarna till barn med 
funktionsnedsättningar få leva i trygg 
förvissning att deras barn får personlig 
assistans för att få leva istället för att bara 
överleva. Vård, skola och omsorg är viktiga 
delar i samhällskontraktet vi alla utgår från ska 
gälla för att ge oss trygghet och frihet. 
 

Mål: 
 

• Andelen invånare som upplever 
trygghet ska vara 75 år 2023. 
 

• Utifrån en femgradig skala ska 4.5 
föräldrar uppleva att barnet är tryggt 
i förskolan senast 2023. 
 

• Trygghetsindex för stadsdelar ska 
uppgå till 75 procent år 2023 och 
beräknas utifrån de tre stadsdelar 
med lägst index.
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FRIHET FÖR FLER 
 
Kommunen ska skapa möjligheter för 
enskilda människors kreativitet och initiativ. 
Det krävs mycket goda skäl för att med 
regleringar begränsa människors frihet, 
särskilt då det gäller deras egen egendom. 
Sådana skäl ska vara tungt vägande 
allmänintressen, som exempelvis att skydda 
viktiga miljövärden. 
 
Den enskilda människan ska också ha större 
möjligheter att bestämma över sitt eget liv 
även när det gäller verksamhet som är 
kommunal och skattefinansierad. Ingenstans 
är detta så tydligt som inom äldreomsorgen 
och omsorgen om människor med 
funktionsnedsättningar. Människor ska få 
större möjligheter att välja mellan olika 
alternativ och bestämma mer om 
utformningen av boende, mat och service 
genom olika valfrihetssystem. 
 
Skatt är en begränsning av den enskilda 
människans ekonomiska frihet. För att 
finansiera den gemensamma välfärden är det 

nödvändigt att ta ut skatt. Det ska dock alltid 
göras i vetskapen om att pengarna är 
medborgarnas. Skatten ska därför sänkas och 
hållas nere på en nivå där kommunen inte tar 
ut mer än nödvändigt. 
 
Varje människa förväntas också ta ansvar för 
sig själv och andra människor. Den som 
berövas sitt ansvar upplever sig 
omyndigförklarad av samhället. Vår 
möjlighet att ta ansvar varierar över livet och 
från person till person. Kommunen ska 
sträva efter att ge människor så stort eget 
ansvar som är möjligt efter deras förmåga 
och inte ta över uppgifter som människor 
enskilt eller tillsammans kan sköta själva. 
 

Mål: 
 

• Valfrihetssystem inom äldreomsorgen 
ska vara på plats senast 2023. 
 

• Den kommunala skattesatsen ska 
sänkas med 50 öre från 2019 års nivå 
till 2023. 
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ALLA SOM KAN JOBBA SKA 
JOBBA 
 
Att många arbetar och betalar skatt är en 
förutsättning för att vi ska kunna stödja de 
personer som inte själva kan försörja sig. 
Arbetslösheten i Eskilstuna är betydligt högre 
än riksgenomsnittet. Det behövs ett bättre 
företagsklimat för att det är där jobben 
skapas. Liberalerna vill förkorta 
handläggningstiderna för kommunala 
tillstånd, och konkurrensutsätta mer 
kommunal verksamhet. 
 
Den kanske viktigaste delen av att ha makten 
över sitt eget liv är att kunna försörja sig själv. 
Liberalerna vill föra en politik som innebär 
att fler arbeten skapas, men ställer också krav 
på att den som kan arbeta verkligen gör det. 
 
Industri och logistik är viktigt, men 
näringspolitiken måste vara bredare än så. 
Entreprenörer ska på olika sätt få möjlighet 
att driva verksamhet som idag är kommunal. 
Detta ska även kopplas ihop med den högre 
utbildning som sker inom vård och omsorg 
för att skapa ett kluster för tillväxtföretag 
inom den mjuka sektorn.  
 
Eskilstuna behöver mer handel. Kommunen 
har för närvarande ett lokalt 
handelsunderskott, ett tecken på att vi ännu 
inte är en regional huvudort. Handeln bidrar 
med arbetstillfällen för ungdomar och 
människor med kort utbildning. De politiska 
riktlinjerna bör därför fokusera på hur vi kan 
få handeln att öka totalt sett. 
 
Ingen ska behöva gå passivt på bidrag. 
Verksamheten på jobbcentrum behöver 
renodlas och skärpas. Arbetslinjen ska gälla 
inte bara i teorin utan också i praktiken. På 

den som är arbetsför ska vi ställa rimliga krav 
för att hon eller han ska få ut sitt bidrag. Ett 
aktivt förebyggande arbete genom en social 
investeringsfond och hög tillgänglighet inom 
missbrukarvården gör att färre behöver 
bidragsförsörjning. Den enskilde ska få stöd 
och regelbunden uppföljning av handläggare.  
 
 

Mål: 
 

• Förvärvsfrekvensen ska vara lägst 80 
% för män och kvinnor 2023.  

 
• Kostnaderna för försörjningsstöd ska 

2019 vara högst hälften mot 2018 års 
utfall, med justering för 
penningvärde. 
 

• Eskilstunas placering på en femgradig 
skala i Svenskt Näringslivs 
undersökning kring företagsklimat ska 
ligga på 4.0. 
 

• Företagares nöjdhet med kommunens 
service (SBA-undersökning) ska uppgå 
till 90. 
 

• Andelen bidragshushåll per 1 000 
invånare ska minska till 20 år 2023. 
 

• Andelen som har jobb sex månader 
efter avslutad yrkesutbildning ska 
uppgå till 97 procent år 2023. 
 

• Andelen barn i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd ska 
minska till 3,5 procent år 2023. 

 
• Andelen arbetslösa utrikesfödda ska 

halveras till 15 procent senast 2023.
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KLASSRESAN BÖRJAR I 
KLASSRUMMET 
 
Kunskap och bildning har en avgörande 
betydelse för såväl den enskilda individens 
utveckling som samhällets framåtskridande. 
Klassresan börjar i klassrummet – skolan ska 
utjämna socioekonomiska skillnader, främja 
social rörlighet och bryta segregation. 
Liberalerna vill se en skola som har höga 
förväntningar på eleverna. Vi vill se en större 
mångfald av skolor - det stimulerar kvalitet 
och ökar valfriheten. Skolorna ska ges stor 
frihet att bestämma över sig själva. 
 
Det ska råda ordning och reda i våra skolor för 
att eleverna ska kunna få arbetsro och uppnå 
bättre resultat. Sen ankomst och olovlig 
frånvaro är ett viktigt skäl till att eleverna inte 
uppnår målen. Samarbetet med 
socialnämnden för att minska elevers ogiltiga 
frånvaro ska stärkas.  
 
Barngrupperna i förskolan behöver minskas 
för att pedagogisk verksamhet ska kunna 
bedrivas enligt läroplanen. Utbyggnaden ska 
inte ske på bekostnad av personalens 
pedagogiska kompetens. Legitimerade 
förskollärare ska ansvara för förskolans 
pedagogiska uppgifter. Förskollärarnas och 
barnskötarnas respektive arbetsuppgifter ska 
vara tydliga. Ett tak ska sättas på 
barngruppernas storlek för att bli av med de 
allra största grupperna.  
 
Grundskolan ska arbeta för att alla elever 
sporras till att förbättra sina resultat. Skolan 
ska anpassas till den enskilde elevens förmåga 
och ingen får bli bortglömd. Målet är att se 
eleven i tid och kunna förstärka i tid med den 
hjälp som krävs för att nå målen.  
Undervisningen i svenska och matematik 
behöver stärkas. Elever med svårigheter måste 
få mer hjälp. Ingen ska lämna lågstadiet utan 
att kunna läsa, skriva och räkna.  

 
Gymnasieskolan ska bli mer specialiserad. 
Den akademiska kvaliteten på teoretiska 
gymnasieutbildningar ska höjas och fler 
motiveras att studera vidare genom att 
lektorstjänster införs. Liberalerna anser att vi 
behöver fler yrkesförberedande utbildningar 
som leder till arbete och att dessa ska 
prioriteras högre. Lärlingsutbildningen ska 
vidareutvecklas.  
 
Kultur och ideellt engagemang är oerhört 
viktigt för hälsa och sammanhållning i 
samhället. Inte minst för barn och ungdomar 
betyder en levande kultur i olika former 
mycket för bildning och personlig utveckling. 
Ett rikt kulturliv bidrar till att locka människor 
och företag till Eskilstuna, både tillfälligt och 
permanent. Liberalerna strävar efter att 
bildning och kultur ska hålla hög kvalitet.  
 
 

Mål: 
 

• Andelen elever som lämnar 
grundskolan med godkända betyg i 
alla ämnen ska uppgå till minst 95 
procent år 2023. 
 

• Andelen 20-åringar med 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola ska vara 
högre än rikssnittet år 2023. 
 

• Antal barn per personal ska vara färre 
än jämförbara kommuner (barn per 
personal) år 2023. 
 

• Genomsnittlig betygspoäng på de 
nationella gymnasieprogrammen ska 
vara högre än rikssnittet 2023. 
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SMALARE, VASSARE OCH 
BÄTTRE 
 
Liberalerna anser att Eskilstuna kommun ska 
bli smalare och vassare. Kommunens pengar 
är inte den egna plånboken, utan allas 
gemensamma. Därför krävs ett extra stort 
ansvar att varje krona används på rätt sätt. 
Beslut måste vara långsiktiga och ta hänsyn till 
befolkningsutvecklingen. 
 
Kommunen ska göra det den är bra på – som 
skola, vård och omsorg. Kommunen ska inte 
göra det den inte är bra på – som att driva 
detaljhandel och marknadsföringsbolag. Det 
ska finnas stort utrymme för företagsamhet 
och alternativ. Valfrihet och mångfald måste 
känneteckna vår kommun. 
 
Liberalerna vill ha ett styrsystem som är enkelt 
och lättbegripligt. Målen ska därför vara få, 
tydliga, mätbara, relevanta och avspegla 
Liberalernas politiska prioriteringar.  All 
kommunal verksamhet ska sträva efter att 
uppfylla målen under följande förutsättningar: 
 
• All verksamhet måste följa de lagar som 

gäller 
• All verksamhet måste hålla sin budget 
• All verksamhet ska bedrivas på ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
långsiktigt hållbart sätt 

 
Eskilstuna kommuns verksamhet ska präglas 
av respekt för den enskilda människan. 
Likabehandling ska råda och alla former av 
diskriminering, främlingsfientlighet eller 
kränkande särbehandling ska bekämpas. 
Kommunen ska aktivt arbeta för jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Barnperspektivet 
ska finnas med i alla ärenden som rör barn. 

 
Det är viktigt att den kommunala 
organisationen är effektiv och producerar de 
tjänster som kommunens invånare efterfrågar. 
De tjänster som produceras ska vara av hög 
kvalitet, det vill säga uppfylla de förväntningar 
som eskilstunaborna har. Det förutsätter att 
organisationens arbetssätt är väl definierade 
och utprövade så att önskat resultat uppnås i 
alla delar.  
 
Kommunens verksamheter måste ständigt 
ifrågasätta befintliga arbetssätt och metoder. 
Liberalerna anser att kommunens verksamhet 
ständigt ska effektiviseras. Detta innebär att 
genom ständiga förbättringar av all 
verksamhet leverera samma eller bättre 
kvalitet till lägre kostnad.  
 
 

Mål: 
 

• Kommunens resultat ska varje år till 
och med 2023 överstiga snittet i 
kommunsektorn som helhet. 
 

• Kommunens verksamhet ska varje år 
effektiviseras med minst en 
procentenhet. 
 

• Total sjukfrånvaro hos medarbetarna 
ska minska till 5 procent år 2023. 
 

• Alla nämnder och bolag ska varje år 
ha en ekonomi i balans. 
 

• Andel ärenden som kommer in via e-
tjänst ska uppgå till 80 procent år 
2023. 
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