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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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Barn- och
utbildningsnämndens
verksamhet
500 viktiga jobb
Jobben är vår största utmaning i Eskilstuna.
Nästan 7000 eskilstunabor är arbetslösa
(källa: Arbetsförmedlingen, mars) 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 138 miljoner kronor
på inrättandet av upp till 500 viktiga 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 viktiga jobben är anställda direkt
under respektive förvaltning.
Liberalerna anser också att kommunen bör
utmana näringslivet att matcha de 500 viktiga
jobben i kommunen med att skapa minst 500
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ytterligare viktiga jobb i fabriker, butiker,
kiosker och på restauranger.
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.
KLASSRES AN BÖRJ AR I
KLASSRUMMET
Liberalerna vill se en skola som har höga
förväntningar på eleverna. Vi anser att skolan
måste rustas från grunden för att nå till den
nivå som Eskilstuna behöver. Dels för att bli
en attraktiv kommun att bo och verka i, dels
för att få ut ungdomar i arbete eller nå
grundläggande
behörighet
för
vidareutbildning.
Ett tydligt kunskapsfokus är a och o i en
positiv skolutveckling genom alla skolformer.
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. De elever som skolkar är de
som är i störst behov av att närvara vid
undervisning. Skolket måste aktivt motarbetas
genom att meddela föräldrarna direkt.
Samarbetet med socialnämnden för att minska
elevers ogiltiga frånvaro ska stärkas. Olovlig
frånvaro ska även fortsättningsvis skrivas in i
betygen.
Undervisning kräver tid. Liberalerna vill
därför fortsätta förlänga skolåret. Andelen
lärarledd undervisning ska öka.

Barn med funktionsnedsättningar ska ha
samma möjligheter i skolan som andra barn.
Liberalerna är mycket oroade över de
nedskärningar och åtstramningar som den
socialdemokratiska majoriteten gör på denna
grupp. Kriterierna för att få tilläggsbelopp
behöver göras om för att inkludera barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
ytterligare resurser tillföras.
Polisens lag- och rättundervisning i skolan
ska stärkas. Målet ska vara att eleverna får
träffa polisen redan i lågstadiet och därefter
minst en gång per stadium till och med
gymnasiet.
Valfrihet och mångfald
Barn och unga behöver en skola där det finns
en mångfald av pedagogiska inriktningar,
profiler och specialiseringar att välja mellan.
Det stimulerar kvalitet och ökar valfriheten.
Skolorna ska ges stor frihet att bestämma över
sig
själva.
Rektor
ska
få
det
handlingsutrymme denne behöver för sin
skola. Målen och ramverket ska vara tydliga
och gemensamma för alla skolor, friskolor
och kommunala, och ska följas upp
regelbundet så att åtgärder vid behov kan
vidtas.
Ett aktivt skolval ska införas i Eskilstuna.
Detta
kan
bidra
till
att
bryta
skolsegregationen. Att välja skola ska inte
vara förbehållet socioekonomiskt starka
familjer.
Systemet med skolskjutsar behöver ses över
för att det fria skolvalet ska fungera för alla
även i praktiken.
Stödet till landsbygdsskolor är viktigt både
för tillgången till skola i hela kommunen och
för en levande landsbygd. Stödet ska utformas
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så att skolan inte tappar hela beloppet vid ett
visst antal elever.
Friskolor
bidrar
till
mångfalden
i
undervisning och gör också att kommunen får
in nya idéer och metoder. Kontrollen av
friskolor ska förbättras. Liberalerna anser att
konfessionella friskolor ska avstyrkas i
Eskilstuna kommun. En skola ska inte under
skolplikt och med skattemedel driva en viss
religiös uppfattning framför andra.
Personal
Liberalerna anser att bra lärare ska ha bra
betalt. Lärare ska kunna utvecklas och göra
karriär utan att behöva lämna undervisningen
– och det ska märkas i lönekuvertet.
Eskilstuna
ska
fullt
ut
delta
i
förstelärarsatsningen och även inrätta andra
karriärtjänster som till exempel lektorer. I
förskolan vill vi se förste förskollärare.
Eskilstuna valde att göra förstelärartjänsterna
femåriga. När nu dessa löper ut i juni 2018
behöver en översyn göras och nämndens syfte
med förstelärarskapet tydliggöras. Liberalerna
anser att en förstelärartjänst som regel ska
vara permanent.
Läraryrket ska göras mer attraktivt genom att
dess status höjs. Lärarnas arbetssituation ska
förbättras så att mer tid kan läggas i
klassrummet. Därför vill Liberalerna minska
lärarnas
administration
och
anställa
lärarsekreterare. Lärare ska vara lärare – inte
byråkrater.
Inom ramen för 500 enkla jobb ska
förvaltningen anställa lärarassistenter och
elevassistenter för att avlasta lärare och annan
personal enklare arbetsuppgifter.
Studie- och yrkesvägledare fyller en viktig
roll, framför allt för elever som invandrat till
Sverige och har svaga kunskaper om hur

arbetsmarknad och högre studier fungerar i
Sverige. Varje elev ska säkerställas
möjligheten att träffa en SYV:are redan i
grundskolan.
Tillgången till vikarier och systemet med en
central vikariepool behöver ses över. I
synnerhet skolor och förskolor utanför
tätorten upplever stora problem att få in
vikarier på kortare sjukdomsvikariat.
FÖRSKOLAN
Barngrupperna i förskolan behöver minskas
för att pedagogisk verksamhet ska kunna
bedrivas enligt läroplanen. Därför ska
förskolan byggas ut med fler avdelningar.
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.
Liberalerna motsatte sig avskaffandet av
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i
kommunal regi. Det måste finnas god tillgång
till pedagogisk omsorg för att säkerställa små
barns olika behov och föräldrarnas valfrihet.
Reglerna för antagning till förskolan ska vara
så utformade att man inte tappar sin plats i
kön eller behöver göra en ny ansökan för att
man tackar nej till ett andra- eller
tredjehandsval.
Utvidgningen av rätten för barn till arbetslösa
och föräldralediga till förskola från 15 till 25
timmar ska inte påverka gruppernas faktiska
storlek, personaltätheten eller personalens
kompetens negativt.
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GRUNDSKOLAN
Kommunens mål för grundskolan ska sättas
på ett sådant sätt att både elever med svaga
resultat och elever med starka resultat sporras
till att förbättra sina resultat. Skolan ska
anpassas till den enskilde elevens förmåga
och ingen får bli bortglömd. Rektor ska få
större ansvar att själv avgöra vad som passar
dennes skola bäst – mindre klasser eller fler
pedagoger. Målet är att se eleven i tid och
kunna förstärka i tid med den hjälp som krävs
för att nå målen.
Utan kunskaper i det svenska språket blir det
omöjligt att inhämta kunskaper i något annat
ämne.
Även
matematikundervisningen
behöver stärkas. Elever med svårigheter
måste få mer hjälp. Ingen ska lämna lågstadiet
utan att kunna läsa, skriva och räkna.
Särskilt fokus måste sättas på att de nyanlända
elever som kommer till Sverige sent under
grundskoletiden får möjlighet att nå
grundskolans mål. Att bara slussa eleverna
vidare till gymnasiet med otillräckliga
kunskaper är ett stort svek.
Liberalerna anser att betyg måste ges tidigare
än idag så att alla elever med stödbehov
uppmärksammas i tid. Varje elevs
kunskapsutveckling
ska
följas
upp
kontinuerligt. Tidig betygsättning ökar kraven
på både lärare och elever och ger ett underlag
för nödvändiga förbättringar i Eskilstunas
skolor. Liberalerna anser att Eskilstuna ska
delta i försöksverksamheten med betyg från
fjärde klass.
GYMNASIESKOLAN
Gymnasieskolan ska bli mer specialiserad.
Den akademiska kvaliteten på teoretiska
gymnasieutbildningar ska höjas genom att
lektorstjänster införs. Eskilstuna ska i
framtiden kunna erbjuda sina elever samtliga
högskoleförberedande nationella program.

Liberalerna vill därför införa det humanistiska
programmet, förslagsvis på S:t Eskil.
Eskilstuna behöver spetsutbildningar på
gymnasienivå för att höja den akademiska
kvaliteten och motivera fler att studera vidare.
Liberalerna anser att vi behöver fler
yrkesförberedande utbildningar som leder till
arbete och att dessa ska prioriteras högre.
Lärlingsutbildningen ska vidareutvecklas.
För att motivera skoltrötta elever att fullfölja
sina studier vill vi använda oss av möjligheten
att kombinera sommarskola med sommarjobb.
S ÄRSKOLAN
För eleverna i särskolan är det extra viktigt att
få stimulans och utvecklas efter sin förmåga,
känna arbetsglädje och trygghet. Även för
särskolan gäller att huvuduppdraget är att
förmedla kunskap efter de förutsättningar
eleverna har. Särskolan ska vara kvar och få
de resurser den behöver för att utvecklas och
behålla den specialpedagogiska kompetensen.
Idag erbjuder gymnasiesärskolan färre
program att välja på än i exempelvis Västerås.
Möjligheten att erbjuda fler program bör ses
över.
Träningsskolans förutsättningar och rätt till
sina lokaler måste säkerställas.
Särskolans resultat ska redovisas och följas
upp på samma sätt som andra skolformer.
Vad gäller rapportering av kränkningar och
liknande ska särskolan redovisas för sig.
Liberalerna
ställer
sig
positiva
till
särskoleutredningen och planerna på ett
särskolelyft.
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INVESTERING AR
Eskilstuna växer, vilket också innebär många
barn. Kommunen behöver därför investera i
fler förskoleplatser. Liberalerna anser att fler
än kommunen kan bygga och driva dessa. Vi
vill också uppmuntra att fler kooperativ
skapas.
I Eskilstuna tätort krävs en utbyggnad för att
möta den beräknade ökningen av barn i
förskoleålder. Kommunen behöver satsa mer
pengar på en utbyggnad för att möjliggöra
mindre gruppstorlekar och förbättra
tillgängligheten till förskolan.
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Uppdrag till barnoch utbildningsförvaltningen:














Inrätta nämndens del av 500 enkla
jobb
Inför ett tak för barngruppernas storlek
i förskolan
Inför tjänster som förste förskollärare
Inför aktivt skolval
Fortsätt förlängningen av skolåret
Delta i försöksverksamhet med betyg
från fjärde klass
Se över behovet av särskilt stöd i
tidigare ålder
Förstärk elevhälsan med fler
skolsköterskor och kuratorer
Utred möjligheten att kombinera
lovskola i nian med lovjobb för
gymnasieelever
Tydliggöra och permanenta
förstelärartjänsterna.
Inför lektorat i gymnasieskolan
Se över vikariepoolen
En översyn av nämndens egna projekt
ska genomföras och projekten tas upp
till beslut i nämnden för att avslutas
eller permanentas.
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