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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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Socialnämndens
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
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.
Förebyggande socialt arbete
Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska
vara starkt. De viktigaste förpliktelserna har
vi mot de människor som har det svårast.
Människor som söker hjälp och stöd hos
kommunen ska få det på ett rättssäkert och
jämlikt sätt och deras integritet ska
respekteras. Samma sak gäller vid den
myndighetsutövning som socialtjänsten har
ansvar för.
Ett brett socialt arbete har också ett viktigt
brottsförebyggande syfte. Socialarbetare har
en möjlighet att upptäcka ungdomar och
andra som är på väg åt ett destruktivt håll,
mot missbruk eller brottslighet. Tidiga och
tydliga insatser kan ge dem en ny chans i livet
och bespara samhället i övrigt både lidande
och kostnader.
Det är viktigt att samarbetet mellan
kommunens verksamheter, landstinget och
andra myndigheter eller aktörer inom det
sociala området fungerar väl. Var och en
måste ta sitt ansvar för att vårdkedjan ska
fungera fullt ut.
Ideella verksamheter såsom exempelvis
härbärget och kvinnojouren är viktiga
komplement i det sociala arbetet som gör
stora insatser för människor i svåra
situationer. Vi vill vara en god
samarbetspartner till frivilligorganisationerna.

Därför vill vi skapa ett mer organiserat
samarbete med dem.
Den sociala investeringsfond för aktivt
förebyggande arbete som Liberalerna varit
drivande i att få till gör det möjligt för ett
starkare samarbete mellan socialtjänst och
skola. Här ska även ekonomiskt utrymme till
riktade förebyggande insatser finnas.
Kostnaderna för institutionsplaceringarna är
för höga. Detta beror inte enbart på fler
placeringar utan till stor del på brister i
upphandling av platser och avtal. Kommunen
måste se över och utöka sina avtal med
vårdgivarna och ställa tydliga krav på vårdens
kvalitet och pris.
Sociala insatser för ungdomar
Hemmaplansalternativ
och
familjehemsplacering är att föredra framför
institutionsvård. Detta såväl av respekt för
den enskilda människan som av kostnadsskäl.
Familjehemmens situation behöver förbättras
genom satsningar på intensivstöd och
förstärkta familjehem. Obligatorisk utbildning
och möjlighet för familjehem att träffa andra
familjehem genom nätverksmöten ska
erbjudas.
Liberalerna vill utreda möjligheten till ett
ungdomsboende med stöd som ett ytterligare
alternativ.
För att höja kvaliteten och öka effektiviteten
måste effekterna av de vårdinsatser som görs
kunna mätas och utvärderas, oavsett om de
sker inom kommunens verksamhet eller vid
extern vård. Barn och ungdomar som vi
placerar ska ha regelbunden kontakt med
socialtjänsten i den utsträckning som de
behöver, dock inte mindre än en lägstanivå på
fyra besök per år.
Liberalerna har länge drivit frågan om en
fältgrupp bestående av fältande
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socialsekreterare och är positiva till att två
fältassistenter nu anställts. Det är viktigt att
rekryteringsarbetet forsätter och att
fältgruppen blir fyra ordinarie såsom det var
tänkt från början. Arbetet ska tydligt utgå
ifrån en uppsökande och förebyggande
verksamhet. Gruppen ska finnas tillgänglig
dygnet runt bland ungdomar i skolor, på
fritidsgårdar och i bostadsområden. Samtliga
fältassistenter ska vara socialsekreterare med
full myndighetsutövning.

ska ske i konkurrens. Även här är ideell
verksamhet ett viktigt komplement i det
sociala arbetet.

Missbrukarvård
Liberalernas mål för missbrukarvården är att
den ska vara individanpassad och inte
anpassad till institutioner. Den enskilda
människans behov av vård och eftervård ska
noga utredas och följas upp. Vården ska vara
lättillgänglig, ha god kvalitet och skapa en
möjlighet till ett friskt och värdigt liv. Det ska
vara enkelt att söka sig till missbrukarvården.
Man ska kunna vara anonym.

Även kvinnor måste beredas möjlighet till
boende och trygghet i en missbrukstillvaro.
Eskilstuna behöver därför platser på
lågtröskelboende för kvinnor liknande det
som finns för män på Hemlaås.

Arbetet mot drogmissbruk kräver
förebyggande insatser. Här är ett gott
samarbete med föräldrar, skola och polis
nödvändigt för att minska risken att hamna i
drogmissbruk. Inom missbrukarvården är det
viktigt att samarbetet ständigt förbättras i hela
vårdkedjan genom en förstärkning av
hemmaplansalternativ i kombination med
kvalitetssäkrade institutioner och externa
behandlingshem. Det är även viktigt att
kommunen antar ett sprututbytesprogram för
att minska smittspridning.
Sprututbytesprogram tjänar också syftet att
missbrukaren på ett naturligt sätt etablerar
kontakt med vården samtidigt som hälsorisker
minimeras.

Att ha ett boende som skapar en
grundtrygghet är viktigt för alla. Den som har
ett missbruk har många gånger svårt att få det
behovet tillfredsställt. Kommunen har genom
särskilda satsningar skapat bra boendeformer
för en del grupper men det saknas fortfarande
för dem med samsjuklighet.

Avyttring
Barnkolonin Åshorn ligger utanför
kommunens geografiska område, närmare
bestämt i Trosa kommun. Den bör därför
avyttras efter genomförda investeringar och
ett avtal tecknas med den nye ägaren så att
Eskilstunas barn även fortsatt kan njuta av
rekreationen kolonin erbjuder.

En god eftervård är viktig för att nå
långsiktigt goda resultat. Eftervården måste
vidareutvecklas och förstärkas. Vi vill därför
att en analys av den befintliga eftervården och
en jämförelse med andra kommuner
genomförs. Upphandling av missbrukarvård
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Uppdrag till socialförvaltningen:







Inrätta nämndens del av 500 viktiga
jobb
Utbilda och fortbilda minst en
socialsekreterare till barnsekreterare
med spetskompetens
Bygg formella nätverk för familjehem
Utred möjligheten för ett Hemlaås för
kvinnor
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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