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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.

Sidan 4 av 8

Arbetsmarknadsoch
vuxenutbildningsnämndens
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.
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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.
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.
Vägen till egen försörjning
Den kanske viktigaste delen av att ha makten
över sitt eget liv är att kunna försörja sig
själv. Det tuffa läget på arbetsmarknaden i
Eskilstuna i kombination med fortsatt
skyhöga kostnader för försörjningsstöd är ett
problem såväl kommunalekonomiskt som
mänskligt. Människor behöver känna sig
behövda. Liberalerna vill föra en politik som
innebär att fler arbeten skapas.
Vuxenutbildningen är en viktig del av
utbildningssystemet. Den ska vara en andra
chans för den som inte fullföljt sina studier i
ungdomsskolan, inte har behörighet för högre
studier eller behöver omskola sig.
Goda kunskaper i det svenska språket är
nyckeln till integration och deltagande i
samhället. SFI-undervisningen ska i så stor
utsträckning
som
möjligt
vara
individanpassad för att ge en snabb och
effektiv inlärning eftersom nivåskillnaderna
mellan eleverna är stora. Vi anser även att det
behövs mer klassrumsundervisning och
mindre självstudier.

Att
kombinera
yrkespraktik
eller
yrkesutbildning med studier i svenska har
visat sig vara en verkningsfull väg till arbete
och försörjning och bör därför utvecklas.
Möjligheten för elever att arbeta eller
praktisera samtidigt som de läser på SFI eller
svenska som andraspråk utan att det tar bort
tid från skolundervisningen ska utvecklas.
Praktik bör ske utanför skoltiden.
Elever efterfrågar fler mötesplatser där de kan
få praktisera det svenska språket.
Tröskeln för ungdomar att ta sig in på
arbetsmarknaden är alldeles för hög. Våra
unga har för liten erfarenhet från yrkeslivet
och har inte getts möjlighet att skapa sig ett
nätverk. Detta vill vi bemöta genom att införa
fler lärlingsutbildningar, lärlingsjobb och
ungdomsavtal som ger ungdomar en fot in på
arbetsmarknaden. Möjligheten till
vuxenlärlingar och yrkesvux ska utnyttjas
maximalt. Vi vill också se över en möjlighet
att ställa krav på praktik- och lärlingsplatser i
upphandling för att kunna öka antalet elever
på yrkesprogrammen.
Idag behöver var tionde Eskilstunabo
försörjningsstöd vid något tillfälle under året.
Många av de som idag har försörjningsstöd är
fullt arbetsföra och skulle med rätt åtgärder
kunna arbeta heltid eller deltid. Liberalerna
avser därför att ytterligare förstärka
arbetslinjen för att få människor tillbaka i
arbete. Det krävs mer effektiv handläggning,
bättre
kontroller
samt
mer
aktiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samarbetet
med såväl arbetsförmedlingen som olika
privata aktörer måste förstärkas.
Ingen ska behöva gå passivt på bidrag. För
den som får tillfälligt försörjningsstöd av
kommunen är aktivitet och påbyggnad av
kompetens prioriterat. Kommunen ska ställa
rimliga krav på motprestation för att den som
är arbetsför ska få ut försörjningsstöd. Den
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sökande ska träffa så få handläggare som
möjligt men samverkan måste ske med
berörda aktörer såsom Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan om så behövs.
Traineesatsningen förs över till vårt förslag
om inrättandet av 500 viktiga jobb.

Eskilstuna behöver förstärka vår teoretiska
utbildning med lärare med akademisk
spetskompetens.
Liberalerna avsätter 12,2 miljoner kronor
under 2017 för detta ändamål.

Lärare
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.
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 viktiga jobb ska
förvaltningen anställa lärarassistenter och
elevassistenter för att avlasta lärare och annan
personal enklare arbetsuppgifter.
Tillgången till vikarier behöver ses över.

Extra lärarlönelyft
Liberalerna anser att bra lärare ska ha bra
betalt. Vi avsätter därför en öronmärkt pott
för att höja lärarlönerna. Potten placeras
centralt i förvaltningarna och ska fördelas
efter tydliga formella kriterier. Lönespridning
ska även fortsatt eftersträvas.
I den mån det är möjligt ska pengarna även
användas till att rekrytera lektorer. Idag finns
endast en lektor i grundskolan och ingen i
gymnasieskolan. Liberalerna anser att
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Uppdrag till
arbetsmarknadsoch
vuxenutbildningsförvaltningen:








Inrätta nämndens del av 500 viktiga
jobb
Möjliggör för SFI-elever att varva sin
praktik med teoretisk undervisning
under heldagar, såväl som halvdagar
Upphandla en SFI-utbildning med ett
företagarspår (SFF)
Omvandla
traineetjänster
till
permanenta inom ramen för 500
viktiga jobb.
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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