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Allt börjar med en bra skola 
För liberaler är en bra skola bästa sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och 
uppnå sin dröm. Vi älskar kunskap och det gör vi för att det är bästa biljetten till ett liv som 
man styr över själv.  

För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Lärarna ska få 
ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga 
befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter, och 
uppbackning av elevhälsoteam utanför klassrummet. 

Mobiler är fantastiska, men varenda människa som suttit på ett möte vet att den smarta telefonen är 
riktigt dum för koncentrationen. Därför vill vi ha mobilfria klassrum. 

Liberalernas förslag 

 Säkerställ att det finns tillräckligt och rätt stöd till elever med särskilda behov
 Säkerställ att det finns nya och tillräckliga utmaningar för de elever som behöver det
 Anställ lärarassistenter som kan avlasta lärarna. Lärare ska vara lärare.
 Lärare är ledare. Lärarna ska erbjudas ledarutbildning.
 Utveckla dialogen mellan skola och föräldrar/vårdnadshavare. Tydliggör vem som ansvarar

för vad.
 Mobilfria klassrum för mer studiero
 Minska frånvaron. Den som är på plats i skolan lär sig mer.
 Flytta på elever som mobbar. Nolltolerans mot mobbning både i skolan och på nätet.
 Fler friskolor i kommunen. För att konkurrens och valfrihet utvecklar skolan.
 Alla skolor behöver inte var lika. Skolorna kan ha olika struktur. F-9 eller F-6/7-9.
 Inför ämnet ”digital slöjd” i skolan. Framtiden är digital.

Lill Jansson nr 1 på 
kommunlistan
Kommunalråd och 
Gruppledare för Liberalerna i 
Lerum
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En lärande förskola 
Inget är viktigare än en start i livet. En bra start ökar dina möjligheter att lyckas senare i 
livet, oavsett vilken bakgrund du har. I förskolan ska barnen erbjudas en trygg omsorg 
samtidigt som lärandet ska stimuleras.  

Även om förskolan inte ska vara någon skola så ska det finnas ett tydligt lärandeperspektiv. Det 
betyder bland annat att alla förskolegrupper ska ledas av en förskollärare, som har det pedagogiska 
ansvaret.  

Målet är att alla ska kunna läsandets grunder när de slutar förskolan och börjar i förskoleklass. 

Alla barn ska tillåtas att utvecklas som de vill, oavsett bakgrund eller könsstereotyper. Därför ska 
personalen i förskolan arbeta aktivt med genuspedagogik.  

I Lerums kommun finns idag en mobil förskolebuss. Den bidrar med nya pedagogiska möjligheter 
samtidigt som den minskar antalet barn på plats i förskolan. Barnen älskar sin förskolebuss och 
både personal och föräldrar är positiva till den. Liberalerna vill ge fler barn och förskollärare 
chansen att stimulera sin nyfikenhet och lära i nya miljöer. 

Liberalernas förslag 

 Ge förskollärare chansen att göra karriär. Inför försteförskollärartjänster med 5000 kr mer i
månadslön.

 Fler mobila förskolebussar

 Inför ämnet “digital slöjd” i förskola och grundskola. Framtiden är digital.
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En bred och modern gymnasieskola 
Lerums gymnasium är ett flaggskepp i vår kommun och så ska det förbli.  
Liberalerna vill se ett brett utbud av program, som passar både den som vill läsa vidare 
och den som vill direkt ut i arbetslivet.  

Planeringen för en ny gymnasieskola i Lerum är redan igång och Liberalerna tycker att 
ambitionsnivån ska var hög. Det nya gymnasiet ska vara en mötesplats för utbildning och bildning 
och ha en tydlig koppling till både kommunens grundskolor och till universitet och forskning.  

Liberalernas förslag 

 Stärk kopplingen mellan grundskolorna och gymnasiet. Elever på grundskolan ska på ett
enkelt sätt kunna läsa gymnasiekurser.

 Starta ett gymnasieprogram med inriktningen E-sport

 Starta ett Campus Lerum i samverkan med universitet

 Utveckla samverkan med Vuxenutbildningen

 Utveckla samverkan med näringslivet

Kunskap hela livet – mer vuxenutbildning 
Omvärlden förändras i snabb takt. Därför behöver vi alla erbjudas bra förutsättningar att utveckla 
våra kunskaper och lära oss nya saker. Någon behöver förbättra sina grundkunskaper, någon annan 
specialisera sig inom ett yrke, en tredje förbereda sig för högskolestudier. Allt det här ska man 
kunna göra på vuxenutbildningen i Lerum.  

De som kommit till Sverige i vuxen ålder ska ges en möjlighet till kunskap som öppnar upp för en 
högre utbildning, för ett arbete eller möjligheten att starta ett eget företag 

Liberalernas förslag 

 Bygg ut Vuxenutbildningen i Lerum

 Starta fler utbildningar inom bristyrken

 Utveckla samarbetet med Lerums gymnasium
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Språk och arbete för en bra integration 
En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Den övertygelsen ligger bakom 
liberalers engagemang för bättre integration.  
Både den som flyttat till Sverige från ett annat land och den som har vuxit upp här, ska 
kunna bestämma över sitt liv och drömma sina egna drömmar. 

Idag ser vi ett fruktansvärt slöseri med människors kraft, när personer som vill försörja sig själva 
och vara med och bidra, aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället på riktigt.  

Liberal integrationspolitik bygger på att varenda människa behövs.  Det behövs en liberal 
integrationspolitik som både ger människor fler möjligheter och ställer tydliga krav.  

Liberalernas förslag 

 Kommunen ska aktivt samarbeta med exempelvis Nyföretagarcentrum, Drivhuset och civila
samhället för att underlätta för människor att försörja sig genom att starta och driva företag.

 Lärlingsutbildningar i samarbete med företag

 Inga offentliga medel får användas till att främja odemokratiska organisationer eller
föreningar som motverkar integration och jämställdhet

 Skolorna i Lerum ska fortsätta sitt arbete för att ge barn och unga relevant
samhällsinformation. Nyanlända unga måste få ta del av skolans sexual- och
samlevnadsundervisning.

 Förskolans betydelse för barns utveckling, inte minst språkträning för nyanlända barn, är
central. Förskolan ska ges goda möjligheter att stödja språkinlärning.

 I varje bostadshus som tas fram för att skapa bostäder för nyanlända ska hälften av
lägenheterna fördelas på den ordinarie bostadsmarknaden.
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Stöd och omsorg när du behöver det 
Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. Vi liberaler 
vill riva hinder så att alla kan bli sitt bästa jag. Det gäller även dig som har en 
funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd.  

Vi tror att varje människa mår bäst av att själv välja hur man vill leva sitt liv. Det gäller även när 
man blir äldre, är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Man ska kunna välja boende, omsorg, vård 
och service. Även möjligheten att avstå att välja ska finna.  

Liberalernas förslag 

 Öka valfriheten genom fler variationer av boendeformer och utförare av omsorg, vård och
service

 Kompetensen finns i frontlinjen. Öka personalens inflytande över omsorgen, vården och
servicen

 Öka de äldres och personalens inflytande genom att införa intraprenader i äldreomsorgen

 Satsa mer på tidiga och förebyggande åtgärder för att motverka psykisk och fysisk ohälsa

 Satsa mer på digitala hjälpmedel som ökar individens frihet och självständighet

 Satsa mer på digitala hjälpmedel som underlättar för personalen

 Anhöriga är GULD och ska få det stöd de behöver

 Inför ”måltidsvänner” i äldreomsorgen

 Höj kvaliteten i demensvården

 Krav på motprestation från den som får försörjningsstöd. Den som kan jobba ska erbjudas
kompetenshöjande åtgärder som praktik. Det måste finnas tydliga vägar ut ur
bidragsberoende.

 Lagen om stöd och service (LSS) ska bevaras

 Fler vårdcentraler i Lerums kommun



Valplattform Liberalerna i Lerums kommun 2018 

Sidan 8 av 18 

Liberal Kulturpolitik 
Kulturen skall ge möjlighet till kunskap och personlig utveckling, skapa förutsättningar för 
frihet, förståelse och också förmåga att ifrågasätta och påverka. Det är viktiga faktorer för 
demokrati och yttrandefrihet. När människor tar del av kulturens alla uttrycksformer föds 
inspiration, kreativitet och nya idéer.  

Ett liberalt samhälle förutsätter tankefrihet. Varje människa har rätt att fritt och öppet uttrycka sin 
åsikt, bilda opinion för den och försöka övertyga andra, uttrycka sig konstnärligt och söka ny 
kunskap. Det liberala samhället bärs upp av individer i gemenskap. Det måste alltid vara den 
enskilda människan som avgör vilka gemenskaper man vill tillhöra och känna delaktighet med. 
Tradition och kulturell bakgrund kan vara viktiga identitetsskapare men får aldrig bli en 
förevändning för att förneka en människa valmöjligheter eller begränsa hennes livschanser.  

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Det är inte politikers uppgift att styra 
kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens 
bildning. 

Liberalernas förslag 

 Bygg ett kulturhus som ger stöd och utveckling till kulturlivet i hela Lerums kommun.
Kulturhuset ska fungera som medborgarnas vardagsrum.

 Säkerställ att det finns bra allmänna lokaler för kultur, föreningsliv och ungdomar i hela
kommunen.

 Utveckla biblioteken! Biblioteken ska vara mötesplatser med ett varierat kulturutbud och
aktiviteter, och öka tillgängligheten med hjälp av ny teknik.

 Alla elever i skolan ska läsa svenska och internationella skönlitterära klassiker.

 Stärk vården av våra unika kulturmiljöer. Antikvarisk kompetens ska finnas inom
samhällsplaneringen.

 Öka samverkan med Byggnadsvård Nääs

 Kulturskolan ska ha fungerande lokaler och resurser att driva verksamhet med både bredd
och spets

 Skapa en tydligare plattform för kulturen i den politiska organisationen

 Kulturen ska ha större plats inom kommunens samtliga verksamheter, inom äldreomsorg,
skola, förskola, samhällsplanering och näringslivsutveckling
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Fritid! Idrott! Föreningar! 
Motion och idrott är viktigt för att ha roligt och må bra, både fysiskt och psykiskt. Därför ska 
varje individ, oavsett ålder, ha möjlighet att röra på sig och idrotta.  

De kommunala verksamheter som satsar på idrott, rörelse och motion ska uppmuntras. Det gäller 
såväl skolor som särskilda boenden. Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning, för både idrottare och publik.  

Vi har ett fantastiskt idrotts- och föreningsliv i Lerums kommun, som ska stödjas på olika sätt. 

Liberalernas förslag 

 Bygg en ny tennishall, för att ersätta befintlig

 Bygg en terrängbana på Nääs för alla ryttare

 Uppmuntra skolorna att öka antalet idrottstimmar

 Säkerställ att det finns en variation av olika fritidsaktiviteter och träningsmöjligheter hos
olika utförare av fritids- och idrottsaktiviteter

 Föreningsbidrag ska fördelas jämlikt mellan flickor och pojkar

 Ungdomar från årskurs 7 och fram tills gymnasiet är slut ska ha fri kollektivtrafik i hela GR-
området

 Förläng giltigheten på fritidskort till senare på kvällen

 Erbjud öppet wi-fi i hela kommunen

 Laddningsplatser för mobiler i alla kommundelar

 Uppmuntra ett föreningsliv inriktat på e-sport
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En kommun med valmöjligheter 
Som liberaler värnar vi individens frihet. Det gäller även val av bostad. Liberalerna tycker 
därför att det ska finnas en mer blandad bebyggelse. Villor och radhus ska blandas med 
bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, bostäder för ungdomar eller andra 
upplåtelseformer. Inte minst behöver vi utöka utbudet av små bostäder i kommunen.  
 

Det är efterfrågan som ska styra var nybyggnation ska ske, men förtätning ska i första hand ske i 
tätorterna och längst kollektivtrafikstråken. Centrumnära förtätningar ska innehålla seniorboenden 
och bostäder som är attraktiva för unga.  

Liberalerna ser gärna nya bostadsområden av ”Uddaredskaraktär”, där man kan söka sitt första 
småhus eller radhus. Barnvänliga områden där tillgång till naturen är viktigare än en stor tomt. Vi 
vill att kommunens ska ha levande centrum i Lerum, Floda och Gråbo och utvecklingen bör ske 
genom mer samverkan mellan privat och offentlig sektor enligt den BID-modell (Business 
Improvement District) som tillämpas i Floda. Framför allt Lerums centrum behöver utvecklas för 
att locka småföretag och handlare att etablera sig. Vi vill att det skapas attraktiva torgytor för 
serveringar och varustånd och andra mötesplatser som parker för lek och rekreation för alla 
invånare och åldersgrupper. Ett attraktivt kulturhus skulle bli en naturlig och viktig mötesplats i 
Lerums centrum och ett inglasat Bagges torg, med en behaglig temperatur året runt, skulle locka 
många. För att locka kunder till torget ska tågstationen och det kommande ”Resecentrum” byggas 
ihop med torget på ett attraktivt sätt.  

Liberalerna vill anpassa befintlig infrastruktur till att passa framtiden transportmedel och säkerställa 
att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för cyklar och bilar i kommunens tätorter. Tillgång 
till parkeringar vid nybyggnation av flerfamiljsbostäder kan variera beroende på läge och behov. En 
större pendelparkering bör byggas i Stenkullen och hela kommunen ska knytas ihop genom att 
bygga ut cykelstråken vid t ex Nääs, Tollered och mot Partille.   

 

Liberalernas förslag 

 Bygg bostäder med varierande storlek och ägandeformer 

 Bygg billiga bostäder för unga ovanpå kommunens verksamhetslokaler, t ex förskolor 

 Kommunen ska ha tre levande centra och samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
ska utvecklas.  

 Nya bostäder ska harmoniera och passa in med naturen och med befintlig bebyggelse. 

 Attraktiva torgytor och mötesplatser ska skapas, tex ett kulturhus i Lerum  

 Bygg en infrastruktur som passar morgondagens transportmedel 
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 Säkerställa att det byggs tillräckligt med parkeringar enligt den efterfrågan som finns.  

 Bygg ut cykelstråken 

 Gräv ner kraftledningarna i Gråbo 

 Sälj kommunens kommersiella lokaler 

 Bygg ny avfart till Lerums C 

 Bygg studentlägenheter och bostäder för ungdomar på gamla Statoiltomten 

 Både kvinnor och män ska känna sig trygga i Lerums kommun, trygghetsvandringar ska 
genomföras i befintliga bostadsområden och nybyggnation 
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Miljö och natur 
Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på 
jorden. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som dig 
behöver vi förändra vår livsstil. En liberal miljöpolitik förenar frihet och välfärd med 
omtanke för vår planet. Det bygger på förvaltarskap, biologisk mångfald och 
försiktighetsprincipen.  

Vi ska inte lämna över en värld till våra barn som är fattigare än den vi ärvde av våra föräldrar. 
Därför måste vi minska vårt ekologiska fotavtryck, men också slå vakt om de unika möjligheter 
allemansrätten ger oss att under ansvar och hänsyn röra oss fritt i naturen. Vi måste redan nu 
anpassa samhället till fler och värre skyfall och översvämningar. 

Användningen av fossila bränslen måste fortsätta att minska i kommunen. Energirådgivning om 
energieffektivisering och alternativa energikällor till allmänhet och företag har stor betydelse. 
Vindkraftverk ska koncentreras till redan exploaterade områden med låga naturvärden. Solcellsel på 
kommunens fastigheter kan utnyttjas om det är ekonomiskt försvarbart och som komplement.  

Liberalernas förslag 

 stimulera till ökat kollektivtrafikåkande

 fler cykelvägar och cykelparkeringar

 led gods och fjärrtrafik utanför samhällena

 skydda känsliga naturområden

 bevara skogsområden för att öka upptag av koldioxid

 skydda viss odlingsbar mark
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Utan företagare stannar Lerums kommun 
Dina drömmar ska inte stoppas av onödig byråkrati. Liberalerna vill göra det enklare för dig 
att starta och driva ditt eget företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb 
skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat 
utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den 
gemensamma välfärden.  
 

I Lerums kommun vill vi fortsätta att utveckla ett hållbart och differentierat näringsliv och öka 
nyföretagandet. Den kommunala servicen ska vara enkel och tillgänglig för företagen och det ska 
finnas en tydlig struktur för kommunikation och nätverkande mellan de lokala företagen och mellan 
kommunen och företagen.  

Liberalerna vill se fler privata och idéburna utförare inom vård, omsorg och skola. Det ökar 
valfriheten för den enskilde medborgaren. 

 

Liberalernas förslag 

 Underlätta för privata företag och idéburna organisationer att driva verksamhet inom vård, 
omsorg och skola 

 De lokala företagen är en motor på arbetsmarknaden i Lerums kommun. Kommunen ska 
samverka och underlätta för dem att erbjuda jobb till nyanlända. 

 Stimulera entreprenörskap bland ungdomar genom t ex projekt som sommarlovsentreprenör, 
där ungdomar får lära sig att driva ett eget företag. 

 Utveckla samverkan mellan kommunen och föreningar som SmåföretagAkademin, 
Företagarna, FFLK, Vuxenskolan och NyföretagarCentrum 

Släpp loss kompetensen! 
Lerums kommun har ca 2750 fantastiska medarbetare, som vill förbättra och utveckla den 
verksamhet de arbetar i. Den drivkraften och den kompetensen vill vi ta tillvara ännu 
bättre. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attraktiva 
arbetsplatser. Personalpolitiken ska ge den enskilde medarbetaren stort egenansvar att i 
den egna arbetsgruppen forma sina arbetsvillkor. Ansvar och befogenheter ska ligga så 
långt ut i organisationen som möjligt för att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och 
engagemang som finns hos medarbetarna  
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Människor byter oftare arbetsplats idag än tidigare. Att medarbetare söker utveckling genom nya 
arbetsuppgifter är i grunden positivt och därför måste verksamheterna organisera strukturer som gör 
att ny personal introduceras på ett bra sätt. Varje arbetsplats ska utveckla ett klimat där kreativitet 
och idéutveckling står i fokus och där detta kan premieras på olika sätt. 

Kompetensutveckling är en nyckelfråga i en professionell organisation som Lerums kommun. 
Lerums kommun ska ha en samlad strategi för kompetensutveckling och fastställa ett 
inriktningsmål för hur mycket resurser som bör avsättas. 

Ett bra ledarskap i en organisation är en nyckelfråga för att nå framgång och uppsatta mål i 
verksamheterna. Det är särskilt viktigt att de som väljer att ta ett chefskap i organisationen ges 
kontinuerlig kompetensutveckling som ledare, men också att det finns relevanta nätverk för dem 
med andra kollegor i ett ofta ensamt arbete som chef. 

 

Liberalernas förslag 

 Kommunens lönepolicy ska bygga på att “utbildning lönar sig” 

 Tillämpa kompetenstrappor eller andra modeller för att tydliggöra personalens karriärvägar 

 Varje enskild chef ska ha goda möjligheter till friare lönesättning och att premiera duktiga 
medarbetare 

 Stimulera medarbetarnas innovationskraft, kreativitet och idéutveckling  

 All personal måste ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Därför behövs fler 
yrkesgrupper i kommunens verksamheter, exempelvis lärarassistenter 

 Kombinationstjänster mellan sjukvård / primärvård / kommunens hemsjukvård ska införas 
för att skapa bättre samverkan och högre patientsäkerhet. Genom att exempelvis arbeta 
några månader i taget på varje ställe skapas förståelse för varandras organisationer och 
arbetssituation. 

 Heltid för alla! I Lerums kommun ska alla medarbetare erbjudas möjligheten att arbeta 
heltid. För oss Liberaler är detta en viktig jämställdhetsfråga. 

 All tillsvidareanställd personal i kommunens verksamheter ska ha en relevant 
utvecklingsplan 

 Inför en fortbildningsgaranti för verksamheternas legitimationsyrken. 

 Införa flera typer av karriärtjänster i skolan och ha fler karriärsteg med högre lön inom 
förskola, skola och socialtjänst 

 Öka kompetensen hos anställda när det gäller hedersvåld och annat hedersförtryck. 

 Anställda som har direktkontakt med invånarna ska utbildas i HBTQ-frågor 
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Liberalt ledarskap för Lerums kommun 
Det är invånarna i Lerums kommun som “äger” Lerums kommun. Som invånare ska du på 
ett enkelt sätt förstå och ha inflytande över de beslut som påverkar dig. Du ska erbjudas 
valmöjligheter och du ska få det stöd och den service du behöver. För Liberalerna står 
individens frihet i centrum.  

De politiker som är valda att styra kommunen ska göra det på ett transparent sätt. Som invånare ska 
du kunna identifiera ansvar och arbetsuppgifter, och se en koppling mellan budget och resultat.  

Liberalerna vill ha en politisk organisation där ett stort antal politiker kan påverka de beslut som 
fattas. Det möjliggör en ökad kontakt mellan dig och beslutande politiker och det underlättar för dig 
om du vill var delaktig i de politiska beslut som fattas.  

Dialog om framtidsfrågor är viktigt men ännu viktigare är diskussionen om större förändringar i 
närtid. Invånarna ska involveras tidigt i processen vid förändringar i närmiljön och förslag ska 
visualiseras på ett realistiskt sätt för att underlätta förståelsen av förändringen för berörda och 
därmed möjligheten att påverka.  

Liberalernas förslag 

 Inför en ny politisk organisation där fler politiker är inblandade i de politiska besluten

 Öka medborgarnas möjligheter att påverka de politiska besluten

 Förenkla för invånarna att vara delaktiga i förändringar i närmiljön

 De kommunala välfärdstjänsterna ska utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter

Liberalerna i Lerums toppkandidater: 

Nanna Siewertz Tulinius, kandidat nr 6 till 
Regionfullmäktige/ Landstingen 

Helena Gellerman, kandidat nr 1 till Riksdagen 

Lill Jansson, kandidat nr 1 till Lerums kommun
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En ekonomi som möjliggör satsningar 
och är långsiktigt hållbar 
En kommunal ekonomi har likheter med en hushållskassa. Pengarna ska räcka till mycket 
och måste hanteras ansvarsfullt. Genom bra planering och uppföljning skapas möjligheter 
att göra de nödvändiga satsningar som krävs på lång sikt, inte minst nya skolor och en 
robust infrastruktur.  

Liberalernas målsättning är att utveckla kommunen så att invånarna får fler valmöjligheter när det 
gäller skolor, omsorg och bostäder. Ekonomin är inte målet i sig, utan möjliggöraren för att ge 
individen en möjlighet att göra de val som passar henne eller honom bäst. Därför är en ansvarsfull 
hantering av ekonomin i fokus för Liberalerna.  

Liberalernas förslag 

 utveckla en långsiktig plan för investeringar

 Vidareutveckla den politiska styrmodellen för att säkerställa ökad styrning av ekonomin, i
relation till kvalitet och genomförd verksamhetsplan

Helena Gellerman  

Riksdagskandidat nr 1 

Lerum 
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	Allt börjar med en bra skola
	För liberaler är en bra skola bästa sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Vi älskar kunskap och det gör vi för att det är bästa biljetten till ett liv som man styr över själv.

	En lärande förskola
	Inget är viktigare än en start i livet. En bra start ökar dina möjligheter att lyckas senare i livet, oavsett vilken bakgrund du har. I förskolan ska barnen erbjudas en trygg omsorg samtidigt som lärandet ska stimuleras.

	En bred och modern gymnasieskola
	Lerums gymnasium är ett flaggskepp i vår kommun och så ska det förbli.
	Liberalerna vill se ett brett utbud av program, som passar både den som vill läsa vidare och den som vill direkt ut i arbetslivet.

	Kunskap hela livet – mer vuxenutbildning
	Språk och arbete för en bra integration
	En människas bakgrund ska inte få avgöra hennes framtid. Den övertygelsen ligger bakom liberalers engagemang för bättre integration.
	Både den som flyttat till Sverige från ett annat land och den som har vuxit upp här, ska kunna bestämma över sitt liv och drömma sina egna drömmar.

	Stöd och omsorg när du behöver det
	Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. Vi liberaler vill riva hinder så att alla kan bli sitt bästa jag. Det gäller även dig som har en funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver stöd.

	Liberal Kulturpolitik
	Kulturen skall ge möjlighet till kunskap och personlig utveckling, skapa förutsättningar för frihet, förståelse och också förmåga att ifrågasätta och påverka. Det är viktiga faktorer för demokrati och yttrandefrihet. När människor tar del av kulturens...

	Fritid! Idrott! Föreningar!
	Motion och idrott är viktigt för att ha roligt och må bra, både fysiskt och psykiskt. Därför ska varje individ, oavsett ålder, ha möjlighet att röra på sig och idrotta.

	En kommun med valmöjligheter
	Som liberaler värnar vi individens frihet. Det gäller även val av bostad. Liberalerna tycker därför att det ska finnas en mer blandad bebyggelse. Villor och radhus ska blandas med bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, bostäder för ungdomar eller...

	Miljö och natur
	Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Det är viktigt för allt levande på jorden. För att dina barn och barnbarn ska få växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. En liberal miljöpolitik förenar frihet och v...

	Utan företagare stannar Lerums kommun
	Dina drömmar ska inte stoppas av onödig byråkrati. Liberalerna vill göra det enklare för dig att starta och driva ditt eget företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för in...

	Släpp loss kompetensen!
	Lerums kommun har ca 2750 fantastiska medarbetare, som vill förbättra och utveckla den verksamhet de arbetar i. Den drivkraften och den kompetensen vill vi ta tillvara ännu bättre. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och attrak...

	Liberalt ledarskap för Lerums kommun
	Det är invånarna i Lerums kommun som “äger” Lerums kommun. Som invånare ska du på ett enkelt sätt förstå och ha inflytande över de beslut som påverkar dig. Du ska erbjudas valmöjligheter och du ska få det stöd och den service du behöver. För Liberaler...

	En ekonomi som möjliggör satsningar och är långsiktigt hållbar
	En kommunal ekonomi har likheter med en hushållskassa. Pengarna ska räcka till mycket och måste hanteras ansvarsfullt. Genom bra planering och uppföljning skapas möjligheter att göra de nödvändiga satsningar som krävs på lång sikt, inte minst nya skol...




