
  



Liberala reformer 
 

EN TRYGG FÖRSKOLA OCH SKOLA. 
 Totalt 197 milj. kronor i drift och 420 milj. kronor i ytterligare utbyggnad 

En bra skola är biljetten till framtiden för alla barn, oavsett vilka förutsättningar man har med sig 

hemifrån. Det ska finnas tid för lärare och personal att se varje elev. Det ska vara attraktivt att 

arbeta på skolor i Eskilstuna och därför vill vi ge lärare och personal på förskolor och skolor 

bättre arbetsvillkor. Vi vet att alla barn är olika och därför måste skolan anpassas bättre och elever 

i behov av särskilt stöd och elever som nyligen kommit till Sverige. Vi måste även satsa på 

elevhälsan för att möta utmaningen med ungas psykiska hälsa. Rätt stöd i skolan är en 

rättvisefråga- inte en kostnadsfråga.  
 

Förskolan                          Totalt 121 miljoner kronor 

• Mindre barngrupper i förskolan                      100 milj. kronor 

• Assistenter på alla förskolor för att avlasta förskollärarna och                     13,5 milj. kronor 

barnskötarna    

• Lässatsning i förskolan                     7,4 milj. kronor 

• Influensavaccin för medarbetare i förskolan                    0,4 milj. kronor 

 
Investeringar                       Totalt 255 miljoner kronor i investeringar 

• Ny- och utbyggnad av förskolor   
 

Grundskolan       Totalt 55 miljoner kronor 

• Höjd skolpeng                       37 milj. kronor 

• 30 lärarassistenter för att avlasta lärarna i grundskolan                   6,3 milj. kronor 

(inkl. statsbidrag) 

• 20 socialpedagoger (inkl. statsbidrag)                    4,2 milj. kronor 

• Förstärkning tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd                      7 milj. kronor 

• Tidigare uppföljning 

• Införande av ordningsbetyg 

• Införande av betyg från årskurs fyra 

 

Investeringar                       Totalt 165 miljoner kronor i investeringar 

• Utbyggnad och tidigareläggning av grundskolor 

 
Gymnasieskolan       Totalt 21 miljoner kronor 

• Höjd skolpeng                       18 milj. kronor 

• 15 lärarassistenter för att avlasta lärarna i gymnasieskolan                   3,2 milj. kronor 

(inkl. statsbidrag) 

• Införande av ordningsbetyg 

 

 

 

 



TRYGGHET ÄR FRIHET 
Totalt 51 milj. kronor 

Otryggheten är frihetens största fiende. Därför lanserar Liberalerna ett trygghetspaket med 

tidiga insatser i form av en trygg skolgång, fältarbetande socialsekreterare med 

myndighetsutövning, drogförebyggande arbete på skolor, satsning på att fler ska våga vittna och 

en ökad samverkan med polis. Vi föreslår även en EXIT-verksamhet som kan hjälpa 

människor ur gängkriminalitet oavsett ålder. Brottsligheten är en maktfaktor i våra utsatta 

områden och den makten måste kommunen och invånarna ta tillbaka.  

• Återinförande av fältarbetande socialsekreterare                      3 milj. kronor 

• EXIT-verksamhet för de som vill lämna det kriminella livet                   1,5 milj. kronor 

• Fler trygghetsvakter                         5 milj. kronor 

• Mobila trygghetsteam                      20 milj. kronor 

• Ökad belysning på otrygga platser utomhus                     20 milj. kronor 

• Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck                    1,5 milj. kronor 

• Utökad kameraövervakning på brottsutsatta platser 

• Drogförebyggande arbete på skolor 

• Fördjupad samverkan med polis 

 

EN TRYGG ÄLDREOMSORG        
Totalt 96 milj. kronor 

Alla förtjänar en fin ålderdom där man får bo på en plats man valt själv och tillsammans med den 

man älskar. Eskilstunas äldre medborgare ska ges möjlighet att äta nylagad mat och delta i sociala 

sammanhang för att minska ensamhet och isolering.  I vårt Eskilstuna ska man våga bli gammal 

utan att det ska innebära en försämrad livskvalité.   

• Färska matlådor i hemtjänsten                        6 milj. kronor 

• Aktiviteter i äldreomsorgen för ökad livskvalité                       8 milj. kronor 

• Äldreombudsman                      0,3 milj. kronor 

• Förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen                    15 milj. kronor 

• Språktest och språklyft för omsorgspersonal                        2 milj. kronor 

• Äldreomsorgssatsning (statsbidrag)                     41 milj. kronor 

• Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (statsbidrag)                       4 milj. kronor 

• Upprustning utemiljöer på kommunens vård- och omsorgsboenden            20 milj. kronor 
  



 


