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Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Även om det är högst oklart vem som först 

yttrade dessa ord så ska ingen behöva tvivla på att Liberalerna alltid prioriterar vård, skola och 

omsorg först i kommunens budget. Om vi ska klara av att ha välfärd av hög kvalitet även i 

framtiden krävs att vi blir fler skattebetalare i Eskilstuna.  

 

Liberalerna föreslår att skatten i ett första steg sänks med 15 öre per intjänad hundralapp, vilket 

skulle ge en barnfamilj där båda föräldarna har en genomsnittsinkomst 100 kronor mer i månaden. 

Mer pengar i plånboken innebär större utrymme för konsumtion som gynnar våra lokala företag i 

Eskilstuna. Vi vet ju att effekterna av Coronakrisen kommer påverka oss även efter att 

smittspridningen är under kontroll. Rädslan för att bli arbetslös påverkar människors benägenhet att 

konsumera och gör att de blir mer försiktiga med sin privatekonomi. Detta riskerar då att sänka 

också de företag som lyckas överleva den akuta delen av Coronapandemin och bli en till en ond 

spiral av ökad arbetslöshet. 

 

En av få positiva effekter av Corona är att allt fler på allvar lär sig hur de på bästa sätt kan arbeta 

effektiv också på distans. Många vänjer sig vid distansmöten och skaffar sig ordentliga arbetsplatser 

hemma. I kombination med snabbare och mer pålitliga tågförbindelser har vi chansen att locka fler 

att vilja bo i Eskilstuna men arbeta i Stockholm som lider allt mer av växtvärk och höga 

bostadspriser. Eskilstuna kan bli ett mycket attraktivt alternativ om vi kan erbjuda tillgång till 

förskolor, bostäder och närhet till naturen. För att lyckas krävs dock att vi inte har mycket högre 

skatt än i Stockholm. Liberalerna vill att det alltid ska löna sig att arbeta och anstränga sig. Det 

gäller förstås också i Eskilstuna. 

 

För att sänka skatten med 15 öre krävs omprioriteringar på 32 miljoner kronor i Eskilstuna 

kommuns budget på totalt över 6.800 miljoner. Vi i Liberalerna vet att det går att göra tydligare 

prioriteringar och smartare besparingar. I vår budget för 2020 halverade vi till exempel kostnaden 

för kommunikatörer som har till uppdrag att ”sätta Eskilstuna på kartan” och vi minskar på antalet 

administratörer tillsammans med en rad andra besparingar och effektiviseringar. Det finns utrymme 

för en skattesänkning – så länge man vill. 
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