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Valmanifest 

Liberalerna i Hässleholms kommun 



 

 

Liberalerna i Hässleholms 
valmanifest 2018 
 

 

Individens frihet har från början varit liberalismens utgångspunkt. Liberalerna i Hässleholm 

anser därför att människors rätt till självbestämmande, den enskildes frihet och livschanser alltid 

ska ha största prioritet. Vi kämpar för att kommunens förvaltning och politiska ledning ska vara 

till för invånarna, inte tvärtom! 

Vi kommer att fortsätta arbeta för att stärka medborgarnas personliga valmöjligheter och att på 

så vis skydda och stärka individens rätt att ha inflytande över sitt liv i alla skeden.  

 

 

 

Hässleholm den 4 april 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liberalerna i Hässleholm söker under mandatperioden 2018-2022 väljarnas stöd för att kunna 

arbeta enligt följande: 



 

 

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. 

 

o Rätt vård och god omsorg för den som behöver det. När man hamnar i en situation 

där man behöver hjälp från det offentliga, ska hjälpen finnas. 

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

personer med funktionsvariation att skaffa en anpassad bostad. 

o Skolan ska utgöra en trygg grund och klassrummen ska präglas av lugn och ro.  

o Kommunanställda ordningsvakter i väntan på fler poliser, i kombination med 

övervakningskameror på utsatta ställen. 

o Hässleholms kommun ska ha ett generöst och öppet förhållningssätt för de som 

söker sig hit undan krig och förföljelse. 

 

o Lugn och ro måste skapas i de kommunala verksamheter, så som skolor och på 

biblioteken. 

 
Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor 
 
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.  

 
Alla människor ska ha samma förutsättningar att utbilda sig, arbeta, göra karriär och forma 

samhället oavsett kön, ras, religion och sexuell läggning. Det förutsätter jämställda villkor inom 

alla områden, såväl politiska, kulturella, sociala som ekonomiska.  

 

o Integrera och utbilda nykomna invånare, goda svenskkunskaper är en rättighetsfråga 

o Flickors fritid ska garanteras samma förutsättningar som pojkars. 

o Flera karriärmöjligheter inom kvinnodominerade yrken så som sjuksköterska och 

socionom, motsvarande förstalärare. 

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

o För lika arbete betalas lika lön. Kommunen ska vara en förebild i detta. Kommunen 

måste göra en kartläggning över likvärdigt arbete, tillsammans med de fackliga 

organisationerna. 



o Det ska bli lättare för föräldrar att komma tillbaka i tjänst efter föräldraledighet t.ex. 

genom fortbildning. 

o Möjligheten till barnomsorg dygnet runt ska utökas. 

o Den kommunala verksamheten ska HBTQ-certifieras. 

 

Miljöfrågor 
 
Hässleholms kommun ska vara en förebild i det nationella arbetet för ett hållbart samhälle. Att 

bryta beroendet av fossila bränslen är nödvändigt för klimatet. När förnybar energi byggs ut 

måste hänsyn tas till biologisk mångfald, naturvärden samt individens fysiska och psykiska 

mående. 
 

 

o Hässleholms kommuns egna verksamheter ska vara en förebild inom kommunen 

när det gäller omställning till förnybar energi, och gärna satsningar på solenergi. 

o Tunga lastbilar som idag kör genom kommunen på små landsvägar i största 

möjligaste mån leds på riks- respektive E-vägar. 

o Arbeta aktivt tillsammans med Regionen för en väl fungerande kollektivtrafik och då 

särskilt beakta behoven för de som bor mellan stationssamhällen. Ring-busslinjer 

ska införas så att tågstationerna i kommunen knyts samman. 

 
Utbildning 
 

Det som händer i klassrummet är avgörande för hur mycket en elev lär sig. Kunskap och 

kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda människans utveckling. 

Lärarens roll är central för elevers framgång i skolan. Det ska löna sig att vara en skicklig 
pedagog.  

 

Skolan är vårt bästa verktyg för att ge alla människor samma chanser i livet. Kärnan i det liberala 

uppdraget är att varje individ ska få komma till sin rätt. All talang och hela potentialen ska tas 
tillvara i en skola för alla.  

 

 

o Vi vill stimulera kvalitet och pedagogisk utveckling genom mångfald inom 

utbildningsväsendet. Detta ökar valfriheten för den enskilde.  Hässleholm ska stödja 

en utveckling där föräldrar och elever skall kunna välja mellan offentliga och privata 

förskolor och skolor. 

o För att ge alla bästa förutsättningar för personlig utveckling måste utbildningen i 

grund- och gymnasieskolan anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar. Nya 

och alternativa pedagogiska metoder för individualiserad undervisning ska stödjas 

och uppmuntras.  



o Utbildning är kommunens största utgiftspost och det är viktigt att skolans resurser i 

så stor utsträckning som möjligt används för pedagogiska ändamål, istället för till 

utbyggnad av förvaltnings- eller ledningsresurser. Resurser ska överföras från 

förvaltningen till förmån för pedagogisk verksamhet. 

o 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. 

o Gymnasieskolan skall samverka med kringkommuner så att alla program kan 

erbjudas. Hässleholms kommun skall ha en effektiv gymnasieskola. 

o Vi vill permanenta tjänsterna som lektorer och förstalärare. Det ska löna sig att vara 

en skicklig pedagog. För det behövs ökad lönespridning och bättre 

karriärmöjligheter så att duktiga lärare vill stanna och utvecklas i yrket. 

 

o Ett liberalt styre nationellt bidrar till skapa förutsättningar för lärarna att kunna 

fokusera på sitt huvuduppdrag att undervisa genom att skolan förstärks i Hässleholm 

med 99 nya lärarassistenter. 

o Digitala verktyg blir allt viktigare i dagens skola och därför är det viktigt att IT-

medarbetare finns så nära verksamheten som möjligt. 

 

 

Omsorg 

Äldre måste få chansen till en ålderdom där de själva kan påverka sin vardag. Äldreomsorgen 

ska vara serviceorienterad och ha som uppgift att underlätta för den äldre att utforma sin vardag 
efter sina önskemål. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla oavsett ålder. Den 

offentligt äldreomsorgens kärnåtaganden ska vara skattefinansierade.  

 

Medicinska framsteg och bättre folkhälsa har skapat ett av vår tids viktigaste framsteg: den 
stigande medellivslängden och – för de allra flesta – fler friska år. Detta är en stor mänsklig vinst 

som leder till en ny syn på åldrandet och tillvaron som äldre, men innebär också utmaningar för 

att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet. 

 

o Kommunen ska tillse att fler boendeformer för äldre skapas, så som seniorbostäder, 

radhus, lägenheter, trygghetsboende samt ett nytt äldreboende. Liberalerna vill också 

införa en boendegaranti till alla över 80 år. 

 

o Kommunen verkar också för att boenden där insatser och personalbemanning ökar i 

takt med behovet. 

 

o Idéburna organisationer som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte ska ges goda 

möjligheter. 

 

o En liberal grundsten är förebyggande verksamhet, denna måste bevaras och en tjänst 

som Fixar-Miran återskapas. 

 



o De kommunala avgifterna för särskilt boende ska vara inkomstreglerade på så vis att alla 

ska ha minst 1.500 kr över när avgifterna är betalda. 

 

o Anhörigvårdare har en stor och viktig samhällsfunktion. Den som vårdar en anhörig i 

hemmet skall erhålla en anhörighetvårdpremie. 

 

o Äldre ska fortsatt ha sina mötesplatser som t ex Senioren eftersom de uppfyller en 

mycket viktig funktion i vår kommun.  

 

o Anhörigföreningar bör få mer uppmärksamhet. 

 

o Liberalerna i Hässleholm ser många skäl till att alla över 70 år ska erbjudas gratis 

kommunalt resekort, men att dessa inte längre skickas ut utan att behöriga har anmält 

behov. 

 

Socialverksamhet 
 

Tidiga och förebyggande insatser är avgörande inom frågor som rör den sociala sektorn. 

Socialtjänsten ska erbjuda ett brett utbud av öppna insatser som ges utan att de medverkande 

blir föremål för myndighetsutövning.  
 

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Barn och unga med svåra hem- eller uppväxtförhållanden 

tillhör samhällets mest sårbara. De stödjandestrukturer som finns i förskola, skola, fritidshem 

och föreningsliv kan ge stadga åt en i övrigt instabil tillvaro. En hög kvalitet i verksamheter för 
barn och ungdomar är därför särskilt viktig för barn i utsatta situationer. 

 

o Liberalerna vill öka stödet till föreningar och ideella verksamheter/organisationer 

som verkar inom den sociala sektorn och bidrar till att öka förståelsen för det 

svenska samhällets normer. Dessa gör en mycket viktig arbetsinsats och fyller en 

viktig funktion. Exempel på denna typ av föreningar är Brottsofferjour, K R I S, 

Kvinnojour m.fl. 

o Om en hel familj behöver socialtjänstens stöd, ska barn ha rätt till en egen 

socialsekreterare. 

o Barnkonventionen ska vara ett viktigt styrdokument för kommunen 

o  Det förebyggande arbetet mot missbruk ska utökas 

o Hässleholms kommun ha ett generöst och öppet förhållningssätt för de som söker 

sig hit undan krig och förföljelse. 

 

 

 

Tillgänglighet 
 



Liberalerna i Hässleholm kommer att arbeta för att personer med funktionsvariation ska vara 

delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Idag är arbetslösheten mycket högre hos 

denna grupp än genomsnittligt. Att inte göra samhället tillgängligt för alla är diskriminerande.  
 

Det krävs att vi gör mer för att få bort hinder som stänger dörrar för människor. God och skälig 

tillgänglighet är en mänsklig rättighet, men också något som underlättar för exempelvis 

barnfamiljer och äldre. 
 

o FN-konventionen ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” ska vara ett 

styrdokument för kommunen. 

 

o Fler personer med funktionsvariation ska få sysselsättning, inte minst inom kommunal 

förvaltning.  

 

o Förbättra möjligheterna för personer med funktionsvariation att delta fullt ut i samhället 

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

 

o Alla former av diskriminering till följd av funktionshinder ska motverkas. 

 

Kultur- och fritid 
Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Ett öppet samhälle behöver 

litteratur, konst och andra kulturella uttryck som provocerar och utmanar. Den konstnärliga 

friheten ska värnas.  
 

Biblioteken har en central roll för att alla ska ha kostnadsfri tillgång till litteratur och annan 

kultur samt för att uppmuntra till läsning. Det innebär att lugn och ro i våra bibliotek måste 

återställas och att överträdelser av reglerna beivras. 
 

o En satsning på amatörkultur så att det ges möjligheter för den enskilde att utvecklas, det 

civila samhället stärks och på så sätt kan det bli en dörröppnare till senare professionellt 

kulturutövande. 

 

o Filialbiblioteken ska samordnas med annan kommunal verksamhet 

o Trädhuset ska säljas till någon entreprenör med förmåga att utveckla verksamheten och 

att på så vis öka tillgängligheten för allmänheten. 

o Hovdalas naturområden ska övergå i stiftelseform, med uppdrag att skydda och värna 

naturvärden. 

o Under mandatperioden ska ett nytt badhus i centralorten byggas! 

 

o Fritidsverksamheten måste utvecklas för bättre tillgänglighet till spontanidrott. 

 

 

Näringsliv och utveckling 
Företag och näringsliv är grunden för vårt välstånd.  

 



Med Hässleholms geografiska läge, goda kommunikationer och närhet till Öresundsregionen 

finns det goda förutsättningar för att näringslivet ska kunna utvecklas och blomstra i vår 

kommun. 
 

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

nya och mindre företag. 

 

o Verka för att kommunikationer ytterligare förbättras och detta inom kommunens 

alla delar. 

 

o Underlätta för företag att bygga ut it-teknik med hög prestanda och på så vis 

möjliggöra näringsverksamhet i alla kommunens delar. 

 

o All kommunal verksamhet ska ha ett näringslivsperspektiv. 

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

kommunens hemsida så att den blir användarvänlig. 

 

 

Landsbygd 

Hässleholms kommun behöver en vital och levande landsbygd och bör stimulera byggandet av 

bostäder i hela kommunen. En förutsättning för detta är goda kommunikationer fysiska som 

digitala. 

 

o Viss kommunal service bör finnas tillgänglig även i de mindre orterna. 

 

o Arbeta aktivt tillsammans med Regionen för en väl fungerande kollektivtrafik och då 

särskilt beakta behoven för de som bor mellan stationssamhällen. Ring-busslinjer ska 

införas så att tågstationerna i kommunen knyts samman. 

 

o Bygga ut it-teknik med hög prestanda och på så vis möjliggöra näringsverksamhet i alla 

kommunens delar. 

 

o Skapa infrastruktur som stödjer småorter och underlättar transporter som t ex en 

planskild korsning i Vannebergakorsningen. 

 

Ekonomi 
 

Grunden för en god kommunal verksamhet och service är en stabil och långsiktigt hållbar 
ekonomi.   

 

o Skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt och att resurserna satsas där de 

bäst behövs. Skattemedel ska aldrig används spekulativt och kommunen ska aldrig gå in 

i framtida äventyrliga förhoppningsprojekt. 

 



o Förvaltningsbyråkratin ska minskas, så att den samhälleliga nyttan och den kommunala 

servicen förbättras. Vi vill bekämpa varje form av onödig byråkratisering.  

 

o Det ska göras en grundlig översyn av Kommunledningskontor, kommunala bolag, 

politisk organisation och förvaltningar för att säkerställa att skattebetalarnas pengar 

används effektivt och för det ändamål de är avsedda för. 

 

o Tillståndsverksamheten ska vara självfinansierad. 

 

o Under mandatperioden ska eftersträvas ökad effektivitet och minskad byråkrati men att 

den kommunala skatten samtidigt bör hållas på en oförändrad nivå.  

 

 

 

 

 

 

Liberalerna i Hässleholm  

 För oss kommer den enskilda individen först!  
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