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Liberalerna i Hässleholms valmanifest 2018  
 

Trygghet 
 

Endast i ett samhälle, där medborgarna känner sig trygga, kan erbjuda en framtid med 
en positiv världsbild där alla känner sig behövda och sedda. 

 

• Rätt vård och god omsorg för den som behöver det. Boendegaranti till alla över 

80 år. 

• Bostäder till de som behöver. Vi vill ge ungdomar möjlighet att flytta hemifrån, 

personer med funktionsvariation att skaffa en anpassad bostad. 

• Skolan ska vara en trygg grund i lugn och ro.  

• Kommunanställda ordningsvakter i väntan på flera poliser, i kombination med 

övervakningskameror på utsatta ställen. 

• Hässleholms kommun ha ett generöst och öppet förhållningssätt för de som 

söker sig hit undan krig och förföljelse. 
 

Utveckling 

Med Hässleholms geografiska läge, goda kommunikationer och närhet till 
Öresundsregionen finns det goda förutsättningar för att invånarna och näringslivet ska 
kunna utvecklas och blomstra i vår kommun.  

 

• Mötesplatser med innehåll för invånare med olika bakgrund och ålder, ex. 

fritidsgårdar och seniormötesplatser. 

• Förenkla stödet och korta beslutsvägarna för privata näringslivet och öka fokus på 

nya och mindre företag. 

• Hässleholms kommun ska vara en förebild när det gäller omställning till förnybar 

energi och då gärna satsningar på solenergi. 
• Arbeta aktivt för en väl fungerande kollektivtrafik så att tågstationerna i 

kommunen knyts samman. 

• Under mandatperioden ska ett nytt badhus i centralorten byggas. 

• Utveckla en app för att anmäla enkla fel (finns t.ex. i Vallentuna), samt förenkla 

kommunens hemsida så att den blir användarvänlig. 
 

Jämlikhet 

Det handlar om att frigöra individen genom att förbättra jämlikheten/jämställdheten och 

de värderingar som ligger bakom. Det liberala uppdraget tar sikte på alla människors 
lika värde samt deras rätt till frihet, ansvar och egenmakt.  
 

• Integrera och utbilda nykomna invånare, goda svenskkunskaper är en 

rättighetsfråga 

• Flickors fritid ska garanteras samma förutsättningar som pojkars. 
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• Flera karriärmöjligheter inom kvinnodominerade yrken så som sjuksköterska 

och socionom, motsvarande förstalärare. 

• Kommunen ska kraftfullt agera mot alla former hedersförtryck/-kultur. 
 

Respekt 

För oss Liberaler innebär ordet respekt att vi politiker lever upp till det förtroende som 

vi har fått av kommuninvånarna. Vi vill arbeta för alla kommuninvånare. 

• Kommunala förvaltningar ska präglas av ökad effektivitet och minskad byråkrati. 

• Förebyggande verksamhet inom omsorgen prioriteras ex. Fixar-Miran. 

• FN-konventionen ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” ska vara 

ett styrmedel för kommunen. 

• Förbättra möjligheterna, för personer med funktionsvariation, att delta fullt ut i 

samhället och därför ska tillgängligheten öka och det i alla tätorter. 

• Fler funktionsnedsatta får sysselsättning, inte minst inom kommunal förvaltning.  

 

Stabilitet 

Som kommuninvånare ska man veta förutsättningarna för hur kommunen ska fungera 

och finansieras, för att kunna planera sin framtid. 

• Tillståndsverksamheten ska vara självfinansierad. 

• Den kommunala skatten bör samtidigt hållas på en oförändrad nivå.  

• För att skapa trygga effektiva skolor med god pedagogisk verksamhet vill vi 

prioritera skolor med fullt utbud framför mindre enheter som Ballingslöv- och 

Vanneberga skola. 

• Vi ska arbeta för att kommunen får stabil politisk majoritet under 2019-2022. 

• God ekonomisk planering och hushållning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


	Liberalerna i Hässleholms valmanifest 2018
	Trygghet
	Utveckling
	Jämlikhet
	Respekt
	Stabilitet

