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Liberalerna Eslöv 

Handlingsprogram för mandatperioden 2018–2022  

 

Antaget 2018-03-05 

Liberalism kommer av det latinska ordet liber som betyder fri. Frihet är därför grundläggande 

för liberaler, men den är samtidigt kopplad till ansvar. Friheten att fatta egna beslut hänger 

ihop med ens eget ansvar för att forma sitt liv. Om man skall kunna göra det på ett bra sätt 

behöver man kunskap. Därför är utbildning en oerhört betydelsefull fråga för liberaler. För oss 

börjar allting där. Alla elever skall få lugn och ro att lära sig så mycket som möjligt  efter sina 

egna förutsättningar och få stöd och hjälp att göra det, både när det gäller pedagogiska och 

elevhälsorelaterade frågor. Därför är det viktigt att skolor är likvärdiga: det skall inte spela 

någon roll var i kommunen man går. Det skall inte heller skilja alltför mycket mellan hur 

mycket skolan får kosta i Eslövs kommun i förhållande till i andra kommuner, och därför vill 

vi höja skolpengen. 

En annan viktig frihet är att människor kan försörja sig själva, märka att deras insatser betyder 

något, och inte behöva vara beroende av andra eller av det offentliga. Går man alltför länge 

utan den friheten blir det svårare att nå den. Därför vill Liberalerna att alla som får 

försörjningsstöd bidrar med någon form av motprestation för att märka att man behövs och 

betyder något i fler sammanhang än den närmaste familjen. Friheten i egen försörjning kan 

också innebära att man vill etablera ett företag, och det ligger dessutom i allmänintresset att 

nya företag grundas, växer och kan anställa fler. Liberalerna vill därför att man aktivt bjuder 

in företag till kommunen och ser till att tillståndsprocesser mm. går fort för att underlätta. 

En tredje sida av frihet är att det finns möjlighet att bestämma var och hur man vill bo – i det 

här fallet var i kommunen – och att man kan påverka i sitt närområde. Därför vill Liberalerna 

införa en byalagspeng, ett bidrag till byalagen runtom i kommunen, för att stöda deras viktiga 

arbete. Om man skall kunna bestämma var man vill bo måste det dessutom gå lätt att ta sig 

fram, med kollektivtrafik eller med eget fordon. Inte minst i centralorten Eslöv, med service, 

skolor osv., skall det vara lätt att komma in och att parkera centralt. Därför vill Liberalerna 

bygga ett parkeringshus. 

Även när man blir äldre skall man ha frihet att själv bestämma hur man vill ha det, till 

exempel hur och var man vill bo och vem som skall hjälpa till när man behöver hjälp. Därför 

vill Liberalerna att valfrihet enligt LOV (Lagen om Valfrihet) skall tillämpas i Eslövs vård 

och omsorg. Vi vill också att trygghetsaspekten skall vara särskilt viktig vid bedömningar 

som gäller vård och omsorgsboenden.  

Trygghet och frihet är också knutna till varandra, för det är svårt att känna sig fri om man inte 

också är trygg. Det gäller givetvis inte bara äldre; frihet är också att våga vistas och ta sig dit 

man vill utan att vara rädd eller orolig. Därför vill Liberalerna bland annat ha synliga 

trygghetsvärdar och tillåta kameraövervakning på utsatta platser. 
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En annan viktig frihet är att ha möjlighet att välja meningsfulla fritidsaktiviteter, dels för 

rekreation och motion, dels för bildning. Därför vill Liberalerna ge skolbiblioteken större 

resurser, bygga fler utegym runt om i kommunen, och utveckla både Trollsjöområdet och 

Gyaskogen i Stehag som rekreationsområden. Vi vill dessutom att Gyaskogen görs till 

naturreservat som ett led i att utveckla Eslöv som eko-kommun. Samtidigt som vi har frihet 

att välja vad vi vill göra har vi också ansvar för våra val, inte minst när det gäller hur de 

påverkar miljön. 

Demokrati utgör grunden för ett fritt och öppet samhälle. Detta bevarar vi bland annat genom 

att både medborgare och oppositionspolitiker har god insyn i våra gemensamma 

verksamheter. Liberalerna vill därför att se arvodering för gruppledare eller liknande, samt en 

förbättrad medborgardialog. 
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Utbildning 

Liberalerna vill:  

 ha förstelärare från förskolan till och med gymnasieskolan 

 köpa in en förskolebuss 

 att skolan följer upp kunskapsmål och sätter in åtgärder tidigt 

 verka för att skolan stimulerar också högpresterande elever 

 höja skolpengen minst till Skånegenomsnittet 

 se över resursfördelningen i grundskolan för att gynna likvärdigheten mellan skolor 

 att Eslöv alltid erbjuder sommarskola och lovskola för alla elever 

 fortsätta satsningarna på digitalisering i skolan 

 se till att rektorer är pedagogiska ledare, inte administratörer, samt att de erbjuds 

fortbildning och högre lön 

 att förstelärare får didaktisk utbildning 

 avsätta medel för att förbättra elevhälsoarbetet 

 värna om elevernas integritet, t.ex. när det gäller fotografering i skolan 

 

Arbete, integration och näringsliv 

Liberalerna vill: 

 förenkla för företag att etablera sig i kommunen, t.ex. med snabb handläggning av 

ärenden 

 aktivt rekrytera företag 

 ställa krav på motprestation i form av deltagande i arbetsmarknadspolitiska program 

för mottagare av försörjningsstöd 

 verka för en snabbare etablering av nyanlända 

 stödja de kreativa näringarna, t.ex. med stärkt samarbete 

 

Levande kommun 

Liberalerna vill: 

 möjliggöra byggande i byarna och på landsbygden 

 införa en byalagspeng 

 verka för bredbandsutbyggnad i hela kommunen 

 verka för bättre kollektivtrafik i hela kommunen 

 bygga ut pendlarparkeringarna, t.ex. i Örtofta och Stehag 

 göra det lätt att parkera i anslutning till Stora Torg 

 bygga ett parkeringshus i Eslövs centrum 

 förnya Stora Torg till en rimlig kostnad 

 att trasiga gator, vägar och trottoarer snabbt repareras 



 

5 

 

Vård och omsorg 

Liberalerna vill:  

 att trygghet och valfrihet (LOV) är grunden för alla delar av Eslövs vård- och 

omsorgsverksamhet  

 ge privata och offentliga utförare av vård och omsorg lika villkor 

 att trygghet skall vara en viktig del vid bedömningen som gäller vård- och 

omsorgsboenden 

 

Trygghet 

Liberalerna vill: 

 att kommunen tar fram en belysningsstrategi  

 ha synliga trygghetsvärdar 

 införa kameraövervakning på särskilt utsatta platser  

 stödja kvinnojourernas, mansjourens och Tjejjourens verksamhet  

 att klotter saneras omgående 

 

Kultur och fritid 

Liberalerna vill:  

 ge skolbiblioteken utökade resurser 

 bygga fler utomhusgym såväl i centralorten som i byarna 

 underlätta för turister att få information (turistbyrå/marknadsföring) 

 stärka tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning 

 fortsätta utveckla Trollsjöområdet som rekreationsområde  

 utveckla Gyaskogen i Stehag som rekreationsområde 

 verka för att bygga en ishall 

 

Miljö 

Liberalerna vill:  

 öka det lokala inflytandet över ingrepp i landskapet 

 öka tillgången till mark som omfattas av allemansrätten, t.ex. naturreservat 

 motverka kaolinbrytning i Billinge 

 att Gyaskogen i Stehag blir naturreservat 

 främja miljövänliga transporter och miljövänligt resande 

 utveckla Eslöv som eko-kommun 
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Demokrati 

Liberalerna vill:  

 införa en arvoderad person per parti för god insyn i den politiska verksamheten (i 

stället för oppositionsråd) 

 värna demokratisk insyn i den politiska verksamheten (nämnder, bolag etc.) 

 förbättra medborgardialogen, t.ex. genom sociala medier 


