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Det liberala
uppdraget
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 de enskilda medborgarna 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.

Smalare och
vassare kommun
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.

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.

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
djurpark, 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.
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Kommunövergripande
politisk inriktning
500 ENKLA JOBB
Jobben är vår största utmaning i Eskilstuna.
Nästan 7000 eskilstunabor är arbetslösa och
arbetslösheten på 14 % är dubbelt så hög som
i riket i stort. Kostnaderna för socialbidrag
ökar igen.
Av de 7000 arbetslösa är 4200 utrikes födda
och arbetslösheten inom denna grupp ligger i
Eskilstuna på nästan 35 %. Nästan varannan
(47,3 %) utrikesfödd ung man mellan 18 och
24 år är arbetslös. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att gruppen utrikes födda är
mycket spretig. Där finns de som levt länge i
Sverige och är väl etablerade på
arbetsmarknaden. Men det innebär också att
det finns grupper där arbetslösheten är ännu
högre än dessa siffror. Detta leder till
utanförskap
Eskilstuna och Sverige har de senaste åren
tagit emot många nyanlända som snart
kommer ut ur etableringsfasen och in på
arbetsmarknaden.
Bland dem finns grupper med mycket kort
eller obefintlig utbildning från hemlandet.
Vuxna människor som är analfabeter och
ungdomar vars skolor blivit förstörda av krig
så att de aldrig fått grundläggande utbildning.
Några av dem kommer att klara svensk
gymnasiekompetens, men vi måste också inse
det faktum att många av dem inte kommer att
göra det.
Naturligtvis finns dessa problem inte enbart
inom gruppen nyanlända. Avhoppen från
gymnasiet är höga och de yrkesinriktade

programmen lyckas inte locka de praktiskt
sinnade. Det behövs fler vägar till arbete.
Vi har samtidigt stora behov inom skola, vård
och omsorg. Vårdpersonal sliter ut sig och
sjukskrivningstalen inom omsorgen om äldre
och människor med funktionsnedsättning
stiger från en redan hög nivå. Arbetsmiljön är
orimlig för lärare, förskollärare och
socialsekreterare.
Liberalerna satsar därför 140 miljoner kronor
på inrättandet av upp till 500 enkla jobb i
Eskilstuna kommun.
Dessa viktiga jobb är riktiga jobb, med
avtalsenlig ingångslön. De är också till
skillnad från de så kallade traineejobben
permanenta tillsvidareanställningar efter den
sedvanliga provanställningstiden. Det ska
vara jobb man kan ta även om man inte gått ut
gymnasiet eller om man ännu inte lärt sig
svenska flytande.
Det handlar om olika typer av biträden och
assistenter, som vårdbiträden och
lärarassistenter. Andra blir permanentningar
av tidigare traineetjänster. Ytterligare blir helt
nya jobb för att avlasta vår personal där det
behövs som allra bäst.
Liberalerna vill särskilt betona att satsningen
bland annat används för att försvara och
förstärka LSS. Detta har varit och är en viktig
frihetsreform för människor med
funktionsnedsättningar.
De 500 enkla jobben är anställda direkt under
respektive förvaltning.
Liberalerna anser också att kommunen bör
utmana näringslivet att matcha de 500 enkla
jobben i kommunen med att skapa minst 500
ytterligare viktiga jobb i fabriker, butiker,
kiosker och på restauranger.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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
och förstärkas ytterligare exempelvis genom
att barnpiloter och barnsekreterare införs.
För att säkerställa att alla behandlas lika
oavsett sexuell läggning har Liberalerna
framgångsrikt drivit frågan om att HBTcertifiera bland annat ungdomsmottagningen.
Nu vill vi gå vidare med att certifiera fler
verksamheter, såsom förskolor eller
äldreboenden.
KVALITET
Liberalerna i Eskilstuna vill ha ett styrsystem
som är enkelt och lättbegripligt. Målen ska
därför vara få, tydliga, mätbara och relevanta.
Det är viktigt att den kommunala
organisationen är effektiv och producerar de
tjänster som kommunens invånare efterfrågar.
Tjänsterna ska vara av hög kvalitet och
uppfylla eskilstunabornas förväntningar väl.
Verksamheten måste kunna visa att den är
effektiv, att de resurser som tilldelats används
klokt och att målen uppnås.
All kommunal verksamhet måste följa de
lagar som gäller, hålla sin budget samt
bedriva sin verksamhet på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart
sätt.
Kommunens servicedeklarationer ska
utvecklas till garantier och ett
sanktionssystem ska utarbetas. Den som inte
fått den service som utlovas ska få
kompensation.

INVANDRING OCH INTEGRATION
Liberalerna anser att det är en medmänsklig
skyldighet för Eskilstuna kommun att hjälpa
till att ta emot människor som tvingats fly
från sina hemländer och ge dem en fristad tills
de rotat sig här eller kan flytta tillbaka. Det är
viktigt för alla parter att mottagandet fungerar
väl. Vårt mål är att alla som bor i Eskilstuna
kommun ska känna sig delaktiga i, och
ansvariga för, vårt gemensamma samhälle.
Nyanlända ska få språkundervisning
kombinerat med arbete. Kraven på deltagande
ska vara höga och sanktionerna tydliga. De
lagar och regler som gäller i Sverige ska göras
klara under kommunens samhällsinformation.
Situationen för hitresta EU-medborgare som
ägnar sig åt tiggeri och gatuförsäljning måste
förbättras. Socialtjänsten måste ingripa när
barn är inblandade och i akuta situationer.
Lagar och regler ska följas och samtidigt
tillämpas på ett sätt som respekterar den
enskilda människans värdighet. Liberalerna
välkomnar etableringen av en Stadsmission i
Eskilstuna som en del av lösningen på dessa
problem.
NÄRINGSLIV
Ett växande och välmående näringsliv är
nödvändigt för fler och bättre betalda jobb i
Eskilstuna. Tillgången på kapital i Eskilstuna
måste öka. Vi måste därför aktivt arbeta för
att locka till oss riskvilliga investerare.
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.
Handelsriktlinjerna måste därför göras om för
att fokusera på hur vi kan få handeln att öka
totalt sett.
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Entreprenörer ska på olika sätt få möjlighet att
driva verksamhet som idag är kommunal. Vi
föreslår utmaningsrätt och tjänstegarantier för
att höja Eskilstunas företagsklimat. Vi vill
öppna för företagande i välfärden och
underlätta för fler företag inom de gröna
näringarna. Kommunen ska ge snabb och
effektiv service till Eskilstunas företag –
gamla som nya.
BOSTÄDER
Eskilstuna har idag bostadsbrist. Det lägger
hinder i vägen för stadens utveckling när det
gäller jobb, studier och företagande. Attityden
till byggande behöver därför bli mer positiv
och vissa regleringar lättas. Kommunen ska
verka för en större mångfald av entreprenörer,
såväl stora som mindre företag, som bygger i
Eskilstuna.
Det kommunala bostadsbolaget ska kunna
sälja delar av sitt bestånd för att finansiera
byggnation av nya hyresrätter. Inom ramen
för gällande lagar och regler ska kommunen
se över hur hyressättningen kan differentieras
för att bättre spegla marknadens värdering av
läge och standard. Byggnation av
trygghetsbostäder för äldre ska prioriteras.
Kommunens tillsyn av oseriöst bostadsägande
ska skärpas för att få bort bostäder med
undermålig standard från beståndet.
MILJÖ OCH LANDSBYGD
Liberalerna slår vakt om en levande miljö i
hela kommunen utifrån våra tankar om ett
stort personligt ansvar, frivillig samverkan
och marknadsekonomiska principer. Vi har
förbättrat klimatplanen och undanröjt hinder
för att bygga vindkraft. De gröna näringarna
på landsbygden måste få goda villkor att
växa. Den som bidrar till miljön genom
källsortering ska inte straffas med högre

taxor. Vi sade bestämt nej till att bygga en
kommunal kretsloppsgalleria.
Vi satsar på en hållbar tillväxt på
landsbygden. Företagande ska inte vara
svårare på landsbygden än inne i staden. I takt
med att äldre tekniklösningar som ADSL
släcks ned utanför stadskärnorna har
kommunen ett ansvar att driva på för att
moderna lösningar som fiber kommer på plats
och att överbryggandet går smidigt.
BROTTSLIGHET
Brottsligheten ska förebyggas och bekämpas.
Det gäller såväl den grova organiserade
brottsligheten som vardagsbrottsligheten.
Genom samverkan med olika myndigheter
och näringslivets aktörer ska vi se till att det
är svårt att vara kriminell i Eskilstuna. Unga
som riskerar att hamna i kriminalitet ska
fångas upp tidigt av kuratorer, fritidsledare
och fältande socialsekreterare. Kommunen
ska verka för att områdespolis inrättas i fler
områden samt att arbetet utvecklas och
fördjupas.
Politiskt våld är oacceptabelt. Den
våldsbejakande extremismen ska bekämpas
aktivt av kommunen. Planen emot
våldsbejakande extremism som ska tas fram
på Liberalernas initiativ ska följas upp av
konkreta åtgärder.
PERSONAL
För att nå en framgångsrik rekrytering och få
behålla kompetenta medarbetare måste
kommunen vara beredd att betala bra löner till
duktiga människor. Liberalerna anser att vi
måste föra en aktiv lönepolitik. Lönesättning
ska tydligt kopplas till resultat i
verksamheten. Ett bra arbete ska synas i
lönekuvertet. Vi ska särskilt se över
lönesättningen inom de yrkesgrupper där vi
har svårt att rekrytera och behålla personal.
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Lönespridningen måste öka för att ge större
karriärmöjligheter och stimulera till bättre
prestationer. Det ska löna sig att utvecklas i
sitt yrke och lönespridningen måste därför bli
större. Lönespridningen ska åstadkommas
genom en aktiv differentiering vid
lönerevision.

skapa utrymme för Liberalernas
välfärdsprioriteringar.


Investeringar i energi- och
miljöåtgärder minskas

Liberalerna vill ge kommunens anställda
möjlighet till förmånscyklar mot löneavdrag.
Det gynnar så väl den enskildes hälsa som
miljön.
Det ställs krav på kunskap och
kompetensutveckling hos våra anställda för
att fortsatt kunna bedriva en bra verksamhet.
Kommunen bör bejaka statliga satsningar på
bland annat vidareutbildning och ta del av
riktade pengar. Kompetenshöjande utbildning
och ytterligare ansvarsområden som leder till
förbättrat resultat ska märkas vid
lönesättningen.
Förmåga till flexibilitet och ansvarstagande är
viktigt men också att den enskilde anställde
ges de befogenheter som krävs för att fullgöra
sina arbetsuppgifter. Individuella
utvecklingsplaner för personalen måste följas
upp.
Ledarskapet är centralt för att verksamheten
ska utvecklas. Vi vill se tydliga
ansvarsområden och duktiga ledare som är
trygga i sin yrkesroll. Verksamheten ska
kännetecknas av chefer med tydligt delegerat
ansvar och befogenheter för sitt
ansvarsområde. Alla ska få möjlighet att
vidareutvecklas genom bland annat
ledarskapsutbildningar. Tydlig politisk
ledning är av yttersta vikt.
INVESTERINGAR
Investeringarna som ligger direkt under
kommunstyrelsen prioriteras ned något för att
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Uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen:



















En översyn av kommunstyrelsens
egna projekt ska genomföras och
projekten tas upp till beslut i nämnden
för att avslutas eller permanentas.

Ta övergripande ansvar för skapandet
av 500 enkla jobb
Höj skolpengen i förskola, grundskola
och gymnasium
En genomgång av externa projekt och
engagemang ska genomföras med
syftet att reducera omfattning och
kostnad
En genomgång av kommunens
politiska överbyggnad och dess
respektive stöd i organisationen görs
med syfte att reducera omfattning och
kostnad
Ett system med villkorade insatser
från näringslivet till samma nivå som
sökta medel från kommunstyrelsen till
olika projekt ska utredas
En extern aktör tas in för att
genomlysa den kommunala byråkratin
och föreslå effektiviseringar
Vidta åtgärder för att öka lönespannet
för prioriterade grupper.
Se över lönesättningen för
svårrekryterade yrkesgrupper
Gör om riktlinjerna för
handelsetableringar
Ta fram konkreta åtgärder för att
underlätta för utlandsfödda att snabbt
komma i egen försörjning
Utred vilka områden av kommunens
verksamhet som är lämpliga för
kundvals- och pengsystem.
Utformningen av ett system för
utmaningsrätt inom kommunal
verksamhet ska utredas.
Vidareutveckla servicedeklarationerna
till garantier och utarbeta ett
sanktionssystem
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