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1 Vi är Svalövs liberala parti
Liberalerna är kommunens liberala parti. Att vara liberal innebär att människors personliga frihet står i
centrum och att alla beslut som fattas i kommunen måste prövas så att de inte i onödan inkräktar på den
personliga friheten och integriteten. I undantagsfall kan det dock förekomma att andra värden har sådan
betydelse att vi måste acceptera att den personliga friheten och integriteten begränsas. I dessa fall skall
sådana begränsningar vara så små som möjligt för att ändå åstadkomma önskat resultat med
begränsningen. Det är främst då andra människors frihet kränks som vi Liberaler tycker att det är
självklart att agera. Alla har till exempel rätt att känna sig trygga. Om någon kränker denna trygghet är
det självklart för Liberalerna att agera med stor kraft.
Att minska bidragsberoende och se till att så många som möjligt som kan arbeta också gör det är också ett
sätt att öka friheten. Att kunna leva på sin egen lön är en viktig frihet som vi Liberaler vill försvara. Så
långt det är möjligt skall människors frihet inte begränsas av myndighetsutövning, politiska beslut,
inskränkning av yttrandefrihet, staters gränser eller etnisk eller annan tillhörighet. Religionsfrihet är en
självklarhet. Religionsfrihet innefattar även rätten att slippa religion om man vill det.
Vi motarbetar också att religion, kön, sexuell läggning, ålder eller kultur används som maktmedel för att
förtrycka människor. Religiös fundamentalism och kulturellt betingad hederskultur har ingen plats i det
liberala samhället.
Jämställdhet är en självklarhet för oss liberaler. Reformer som en mer jämställd fördelning av
föräldraförsäkring och barntillsyn på obekväm arbetstid är exempel på reformer med fokus på
jämställdhet. Kvinnor måste också ha en jämställd representation i maktens korridorer och i
bolagsstyrelser. Vi är däremot inte i första hand villiga att kvotera in kvinnor i bolagstyrelser. Men
fortsatt utbildning på högskola- och Universitet, där kvinnor numera är i majoritet kan skapa stora
förändringar vad avser maktpositioner framöver.
I vår kommun innebär detta förhållningssätt att vi vill ge den enskilda människan så stor makt som
möjligt. Vi vill också förstärka insikten om att kommunen är allas vår egendom. Kommunen är inte
frikopplad från invånarna. Alla utgifter betalas med våra gemensamma pengar. Därför är god hushållning
viktig. Det är också viktigt att bekämpa och beivra felaktigt nyttjande av våra resurser genom att hela
tiden ha god kontroll så att inga pengar hamnar i fel händer eller nyttjas till fel saker. Förstörelse av
kommunens egendom skall i första hand betalas av den som förstört och saboterat. Om vi hushåller med
resurserna och åstadkommer så mycket som möjligt för varje krona får vi också mer pengar över till
välfärd och lägre skatter. Om vi kan bibehålla en bra fungerande kommunal verksamhet men ändå få
pengar över är en skattesänkning det yttersta sättet att ge den enskilda ökad makt över sina egna pengar.
Svalövs kommun är en väldigt speciell kommun till utseende och innehåll. Den är stor till ytan och har en
befolkning som också till stor del är utspridd över hela denna yta. Kommunen saknar naturlig centralort
och består av sex samhällen där fyra av dessa samhällen är nästan jämnstora och två lite mindre.
Kommunen har stor befolkning på landsbygden och det är alltid svårt att skapa rättvisa mellan så skillda
levnadsförhållanden. Det är viktigt, för sammanhållningen i kommunen, att alla känner att de får värde
för de skattepengar de betalar. Liberalerna vill särskilt adressera denna fråga med tex medborgardialoger
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för landsbygden, som komplement till de medborgardialoger vi hittills haft, som haft en knytning till våra
tätorter.
Detta politiska program syftar till att förklara vår inställning till ett antal viktiga frågor. Om något saknas
eller är oklart är du som läser detta välkommen att höra av dig med frågor eller förslag på förändringar.
Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida hemsida www.svalovsliberalerna.se
Du kan också ringa 070-689 56 31 för kontakt. Eller skicka ett mail till tobbe@svalovsliberalerna.se

2 Detta har vi gjort 2014-2018
Under mandatperioden 2014-2018 har Liberalerna samarbetat med Moderaterna och
Socialdemokraterna i ett minoritetssamarbete. Under mandatperioden har många, för Liberalerna
viktiga frågor genomförts. De viktigaste ur vår liberala synvinkel är följande:
● Vi har kraftigt ökat resultaten i kommunens skolor. Vi har lyft från ett bottenläge, till ett snitt av
Sveriges kommuner.
● Vi har kraftigt ökat resurserna i Förskolan med totalt 6 miljoner kronor.
● Vi har permanentat förstelärarreformen i kommunen, med 5000 kr mer i månadslön för
förstelärare, samt startat ett eget karriärsprogram i kommunen i form av “Aretelärare” som får
3000 kr mer i månadslön.
● Vi har fullföljt kvalitetssäkringsarbetet i förskola och grundskola, genom att snart samtliga
förskolor och skolor är Qualiscertifierade. Några enheter har nått resultat som ligger i topp i
landet. Varje år produceras en omfattande kvalitetsrapport som visar hur kommunens förskolor
och skolor utvecklas.
● Etablerat ett samarbete med Malmö FF om att etablera ett fotbollsakademi på Linåkerskolan.
● Vi har, tillsammans med donatorn John-Ove Hansson, etablerat Svalöv som ett center för
bildkonst i form av skulpturer.
● Utökat kapaciteten avseende förskolor i både Röstånga och Tågarp.
● Koordinerat en massiv utbyggnad av fiber i kommunen.
● Tecknat medfinansieringsavtal med Trafikverket och Skånetrafiken för införande av persontrafik
på Söderåsbanan 2021
● Vi har byggt ny idrottshall i Svalövs tätort.
● Vi har byggt en konstgräsplan för fotboll i Svalövs tätort.
● Kraftigt ökat byggandet i kommunen.
● Slutsanering av BT-kemi området i Teckomatorp är i sin sista etapp med fortsatt ekonomiskt
ansvarstagande från staten.
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●

Etablerat ett program för sommarlovsaktiviteter. För våra 4 700 barn och ungdomar har över 70
aktiviteter presenterats de senaste somrarna.
● Vi har skapat ett nytt gymnasieprogram inom bygg- och anläggningsbranschen, tillsammans med
branschföreningen som är delaktig i utbildningen.
● Vi har utarbetat metoder för att snabbt återställa trygghet och ordning i våra orter när polisen inte
räcker till.

3 Vi är stolta men inte nöjda. Nu ser vi fram
emot 2018-2022
Vi i Liberalerna är stolta över vad vi åstadkommit i samverkan med de andra samverkanspartierna.
Oavsett vilken majoritet som kommer till makten efter valet i september så blir det en bättre majoritet om
Liberalerna är en del av den. Vi är stolta, men långt ifrån nöjda. Det finns massor av nya utmaningar att ta
sig an. I detta partiprogram redovisar vi vad vi vill göra under den kommande mandatperioden 20182022. Som du redan kanske sett är det en hel del.

4 Varför måste Svalövs kommun fokusera
på Trygghet, Tillväxt och Mångfald?
Svalövs kommun är en till ytan stor kommun, med en liten befolkning. För att vi på sikt skall kunna säkra
välfärden och den kommunala kärnverksamheten så behöver Svalövs kommun växa. För att få en rimlig
befolkningsbas bör Svalövs kommun på lång sikt innefatta runt 35 000 – 40 000 invånare. I dag är vi ca
14 000. Det krävs med andra ord en avsevärd tillväxt. Vårt läge i utkanten av Öresundsregionen ger både
möjligheter och utmaningar. Vi måste konkurrera med ett antal större städer med stort utbud av
samhällsservice för att få människor att vilja flytta till just Svalövs kommun.
Urbaniseringshastigheten är ett mått på hur människor efterhand flyttar in till storstäderna och lämnar
landsbygden. Sverige är ett av de länder i världen som har högst urbaniseringshastighet. I Sverige är det i
Mälardalen och i Öresundsregionen urbaniseringen går som snabbast. Vi bor med andra ord i en av de,
just nu, snabbast urbaniserande regionerna i världen. Detta är Svalövs kommuns utmaning. Om man
studerar tex Malmö så har Malmö stad inflyttningsöverskott i samtliga ålderskategorier utom bland
människor i åldern 25 – 35 år. Där har man ett underskott. Det flyttar alltså ut fler människor från Malmö
i denna åldersklass än det flyttar in. Här har Svalövs kommun sin möjlighet att konkurrera. Vi kan
erbjuda familjer som är i en ”familjebildande process” ett bra boende och en lugn uppväxt för sina barn.
Om då Svalövs kommun blir Sveriges tryggaste kommun med goda skolresultat, så har vi alla möjligheter
att klara konkurrensen.
Tillväxt skapar också otrygghet. Saker och ting förblir inte som de var förr i tiden. Människor i Europa
rör på sig mycket mer än de gjorde förr. Våra ungdomar studerar till exempel utomlands i en omfattning
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som vi inte sett tidigare. Den mångfald som denna utveckling ger upphov till, gör också att människor
mister lite av den grundtrygghet som fanns, när man kände alla sina grannar och brottsligheten var en
sällsynt och ovälkommen gäst. För att kompensera för detta när otryggheten växer så är det viktigt att
institutioner som skola och vård fungerar väl. Alla skall veta att det finns hjälp när den behövs. Men vi
måste också öka andelen poliser som genom sin närvaro kan sprida en känsla av säkerhet och lugn. På en
del platser i vår kommun, där det känns obehagligt att röra sig måste både belysning förbättras, men det
måste också bli lättare att installera trygghetskameror ute i vårt samhälle. Dessa kameror kan fungera som
avskräckande inslag för de som vill härja och förstöra och när brott faktiskt begåtts så är det en möjlighet
att öka andelen uppklarade brott och beivra brottsligt uppträdande.

5 Ett tryggare samhälle
5.1 Brottsligheten måste minskas
Vandalisering, olika typer av angrepp mot personer som rör sig i våra orter samt ren brottslighet i Svalövs
kommun uppfattas öka över lång tid, även om vissa brott, t.ex. bostadsinbrott minskar under vissa
perioder. Under perioder har vi många rån och inbrottsförsök mot våra få livsmedelsbutiker. Detta är en
trend som måste vändas. Narkotikabrotten ligger ofta på en relativt hög nivå. Det är inte acceptabelt att
viss typ av brottslighet minskar i t.ex. Landskrona, på grund av kraftfulla polisiära åtgärder som får till
bieffekt att den flyttar ut på landet där det är lugnare och där risken för besök från polisen är mycket liten.
Under slutet av 2017 var situationen så dålig i Svalövs tätort att vakter fick sättas in för att skapa trygghet
i samhället. Polisens resurser i Svalövs kommun måste utökas kraftigt. Liberalerna föreslår att 5000 fler
poliser tillförs under de kommande åren. Detta innebär att det skulle kunna placeras 7 fler poliser i
Svalövs kommun. I dagsläget finns 3 poliser. Utvecklingen med Liberalernas politik skulle alltså bli
dramatisk och påtaglig. Under tiden vi väntar på dessa poliser så driver Liberalerna att statsbidrag skall
utgå för att anställa trygghetsvakter. För Svalövs del hade pengarna räckt till 3 trygghetsvakter i väntan på
fler Poliser. En sådan politik hade kunna medföra ett permanentande av den resurs som kommunen fick
hyra in i slutet av 2017, fast då i framtiden med statlig finansiering.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att polisen utökar sina resurser med 7 poliser i Svalövs kommun.
 Att Svalövs kommun anställer 3 trygghetsvakter som patrullerar på olika ställen och tidpunkter i
vår kommun.

5.2 Övervakningskamera på skolor, förskolor och andra ställen som utsätts för
förstörelse
Vandalisering kostar kommunen mycket pengar som istället skulle kunna användas till att förbättra
skola/förskola, vård m.m. Övervakningskameror skulle kunna verka avskräckande för de som funderar på
att förstöra eller stjäla. Kamerorna skulle endast vara aktiva då det normalt sett inte ska vara någon
aktivitet på områdena och de ska vara riktade på ett sätt som gör att de verkligen upptäcker brottsliga
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handlingar. Om personer ändå får för sig att vandalisera trots skyltar som varnar för kameraövervakning
kan vandalerna förhoppningsvis identifieras och ställas till svars.
Trygghetskameror har installerats på Linåkersskolan. Dock reducerades antalet i det tillstånd som
Länsstyrelsen meddelade. Svalövs kommun bör inlämna kompletterande ansökan så att antalet kameror
och dess belägenhet blir som planerat.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kommunen inför kameraövervakning på ställen där det ofta förstörs värden som kommunen
äger, samt på platser där kameror påtagligt skulle bidra till att öka tryggheten.
 Att kommunen lämnar kompletterande tillståndsansökan till Länsstyrelsen för att utöka antalet
kameror på Linåkersskolan.

5.3 Den som förstör får betala själv
Det är inte rimligt att skattebetalarna ständigt skall finansiera vandalers härjningar på skolor och på andra
ställen i vår kommun. Strävan skall alltid vara att komma så långt i utredningarna av förstörelse att
förövarnas identitet kan fastställas. Efter sedvanlig polisanmälan, skall alltid förövaren krävas på de
pengar som reparationer kostar. Om det rör sig om barn (under 18 år) skall föräldrarna krävas på
pengarna.
Förstörelse är ofta ett rop på hjälp, från de ungdomar som gör sig skyldiga till detta. Därför är det extra
viktigt att beivra händelserna på ett sådant sätt att inte bara skola, utan även föräldrar blir varse och
dessutom får ett tydligt incitament att följa sina barn noga.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kommunen alltid ska sträva efter att identifiera förövarna.
 Att kommunen alltid ska skicka en faktura till de identifierade förövarna, med krav på betalning
för det saboterade.

5.4 Hastigheten på trafiken i våra samhällen måste bli barnvänlig
Genomfartslederna i våra samhällen är ofta en barriär över vilken barn på väg till skolan eller på väg till
skolbussen, måste passera. Våra genomfartsleder har oftast en hastighetsbegränsning på 50 km/h. På vissa
ställen övervägs nu en hastighetsreducering. Liberalerna menar att Svalövs kommun måste vara särskilt
anpassad för att attrahera barnfamiljer som nya medborgare. Hastigheterna genom våra samhällen måste
bli barnvänliga. Den enda hastighetsbegränsning som på allvar respekteras av många bilister är 30 km/h.
Detta därför att marginalen till hastighetsöverträdelser som medför indraget körkort är mycket liten.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att hastigheten på trafiken på våra orters genomfartsleder reduceras till 30 km/h. Åtminstone vid
särskilt frekventerade övergångsställen.
 Att sänkt hastighet på extra känsliga ställen kompletteras med lämpliga fysiska åtgärder som tex
refuger, extra belysning, målning i asfalt mm.
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5.5 Fastigheter i allt för dåligt skick skall dömas ut
Ingen, oavsett social situation, skall behöva utlämnas i oseriösa hyresvärdars våld. Arbete med att
kontrollera standarden på fastigheter som hyrs ut skall intensifieras. Fastigheter som inte är av sådan
kvalitet att de lämpar sig för boende skall dömas ut. De som är hyresgäster skall i samband med detta
erbjudas fungerande alternativ som ger ett mindre hälsovådligt boende. I vissa fall skall kommunen aktivt
verka för att fastigheter inte överlåts till personer med dokumenterad vanskötsel av fastigheter i sitt
förflutna. Kommunen skall alltid försöka sätta fastigheter som missköts under tvångsförvaltning.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kommunen ökar frekvensen av tillsyn för att minska antalet misskötta fastigheter i kommunen
 Att kommunen vidtar samtliga lagliga åtgärder som är möjliga för att tvinga oseriösa
fastighetsägare att hålla sina fastigheter i rimligt skick.
 Att kommunen ser till att det alltid finns alernativa boenden för de personer som önskar bryta sig
ur misären i dessa ovårdade fastigheter.

6 Bättre förskola och bättre resultat i skolan
6.1 Skolans betydelse för allas välfärd och den enskilda människans utveckling
Världens bästa skola är av största betydelse för vår möjlighet att behålla och utveckla vår välfärd. I
Sverige kan vi inte skapa jobb och välfärd genom traditionell industrialism. Mycket av det som tillverkas
kan tillverkas billigare i andra länder. Sveriges möjligheter ligger i att konkurrera med kunskap. Vi måste
alltid ligga steget före. Därför behöver vi världens bästa skola.
Barnets intresse för att lära och utveckla sig är till mycket stor del en effekt av skolans förmåga att skapa
en god utbildningsmiljö. Likväl har en dålig skola en stor skuld till att barn inte vill eller inte anser sig
kunna. ”Ett barn som kan, gör alltid rätt”. Den goda utbildningsmiljön grundläggs redan i förskolan. Det
är i förskolan som barnen först möter kunnig och utbildad personal som kan ge en god pedagogisk start på
livets lärande. Det är redan i förskolan som man kan upptäcka barn med behov av särskilt stöd. Om
sådana insatser sätts in tidigt kan detta ge ett minskat behov i barnets senare utveckling.
Förskoleverksamheten måste garanteras den pedagogiska personal som krävs för att utveckla barnen och
upptäcka barn med särskilt behov tidigt. Detta förutsätter också att barngrupperna har en rimlig storlek så
att personalen har möjlighet att använda sin kompetens på rätt sätt. Barngrupperna i kommunens
förskolor har under det senaste året ökat. Det är svårt att hitta en bra mätmetod för barngruppernas storlek
eftersom dessa förändras hela tiden, över dagen, under en vecka och över längre tid beroende på
föräldrarnas arbetstider, sjukdom, och andra faktorer. Det nyckeltal vi har i kommunen är antal barn per
vuxen i förskolan. I dag är beslutet att detta nyckeltal skall vara 5,4 barn per vuxen i skolan. Vi i
Liberalerna menar att detta nyckeltal bör minska något, ner mot 5,0, lite beroende på barngruppens
sammansättning åldersmässigt och utvecklingsmässigt.
Vi vill ha en skola där alla känner sig trygga. Ingen skall behöva utsättas för mobbing. Liberalerna vill att
barn som mobbar skall få en konsekvens av detta direkt. Kontakt med förälder skall ske omedelbart.
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Anmälan till huvudmannen (kommunen) skall ske omedelbart. Barnet som mobbar skall få reda på att
dess beteende har anmälts till kommunens ansvariga organ för utbildningsfrågor.
Skolan skall ställa höga krav på eleverna men inte vara exkluderande. Alla har rätt att nå sin egna fulla
potential. Betyg i skolan tydliggör rätten att få extra hjälp. Det är med hjälp av betyget som barnen och
deras föräldrar kan bevisa behovet och kräva sin rätt att lyckas. Liberalerna avvisar alla idéer om att
skolan skall vara kravlös, betygslös och utan rättigheter och skyldigheter för barnen och barnens föräldrar.
Betyg bör införas tidigare än idag. Detta gör att betyg blir en mer naturlig del av utbildningen för både
elever, föräldrar och pedagoger. Betyget som företeelse avdramatiseras därmed och utgör inte någon
hemsk ”fara” som man stöter på längre fram i skolutbildningen.
För att fysiskt orka med skolarbetet krävs möjligheter till fysisk aktivitet och en bra skolmat. Skolmaten
har en särskild betydelse för de barn som har det svårast av olika skäl. Liberalerna avvisar alla försök att
spara pengar genom att begränsa kvalitén på skolmaten.
Skolan måste också effektiviseras avseende administration. Både lärarnas administration och skolans
övergripande administration måste minskas till förmån för att resurser överförs till den faktiska
utbildningen.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att förskolan skall ha tillräckliga resurser för att upptäcka barn med särskilda behov tidigt.
 Att förskolans nyckeltal avseende barngruppernas storlek skall minska.
 Att anmälan rörande mobbing sker omedelbart, till både föräldrar och huvudman och att det/de
mobbande barnen omedelbart skall få reda på att deras beteende anmälts till kommunen.
 Att betyg skall införas tidigare än i dagens skola.
 Att skolmatens kvalité inte skall vara budgetregulator i kommunen.
 Att inga riskkapitalbolag skall tillåtas äga skolor.
 Att antalet lärare i de lägre klasserna, 1-3 ökar och därmed klasserna minskar.
 Att lärarnas administrativa börda hela tiden hålls till det minimum som krävs för en
kvalitetssäkrad utbildning.
 Att hela skolorganisationens administrativa delar ses över och att en kommungemensam
skoladministration utreds.

6.2 Förbättrade resultat
Skolorna i Svalövs kommun förbättras. Utvecklingen går i rätt riktning men ännu finns det mycket jobb
att göra.
Förbättrade resultat i kommunens skolor är ett krav. Svalövs kommun borde kunna vara bättre.
Förbättrade resultat kräver både ordning och reda och en lust att lära. Att respektera varandra är en viktig
utgångspunkt. Alla skall kunna tycka det är roligt att gå till skolan. Ingen skall behöva gå till skolan med
ångest och rädsla för att bli trakasserad eller utsatt för våld.
Skolans viktigaste resurs är lärarna. Alla som jobbar i skolan skall vara professionella och engagerade.
Behörighet för yrket skall vara en självklarhet och ett krav för fast anställning. Lärarnas löner måste
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höjas. Svalövs kommun har bland de sämsta lärarlönerna i Skåne. Detta är inte acceptabelt. Förutom de
höjningar av lärarlönerna som sker via utnämning av förstelärare, finansierat av staten, så måste lärarnas
löner i kommunen öka markant. En riktigt duktig lärare med lång erfarenhet skall kunna ha högre lön än
en ung nyutbildad rektor. Genom att ha denna utgångspunkt kan en differentiering av lärarnas löner som
också ger ett utrymme för löneförhöjningar, skapas. Svalövs kommun bör också under mandatperioden
anställa minst en grundskolelektor.
Engagemang och professionalism går inte att beordra fram. För att dessa mål ska kunna uppnås krävs
löpande stimulans och utveckling av personalen. Möjligheter till vidareutbildning och goda
arbetsförhållanden med bra villkor är nyckelfaktorer för att stimulera och engagera. I detta har chefer i
olika nivåer ett särskilt ansvar.
Med bra lärare kan man ge eleverna rätta möjligheter. I detta ligger också att elever som behöver extra
stimulans också får den. Eleverna skall ha de bästa läromedlen. I detta ingår god tillgång till datorer i
undervisningen och en fortsatt satsning på att samtliga elever i högstadiet skall ha egen bärbar dator.
För att öka lärartiden hos eleven skall så mycket administration som möjligt hanteras av annan personal
än lärarna. Administrationen skall också minska och onödigt pappersarbete skall utgå.
Barnets resultat i skolan är också ett föräldraansvar. Förälderns delaktighet är ofta avgörande för
resultatet. Ibland finns inte förutsättningar för föräldrar att utgöra det stöd barnet behöver. Organiserad
läxläsning är ett sätt att minska de negativa effekterna av detta. Alla skolor skall erbjuda denna möjlighet.
Föräldrar skall också få relevant och tydlig information om hur viktiga de är för att deras barn skall lyckas
i skolan. Redan när barnet börjar i förskoleklass skall särskild vikt läggas på att informera föräldrarna om
att det har stort ansvar för sina barns resultat.
Ett nytt alternativ till sommarpraktik i Svalövs kommun skulle kunna vara att duktiga gymnasieelever
erbjuds att jobba som förstärkning på den numera obligatoriska lovskolan.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att alla som erbjuds fast anställning som lärare skall ha behörighet för de ämnen vederbörande
skall undervisa i
 Att lärarnas löner höjs kraftigt
 Att Svalövs kommun under mandatperioden anställer minst en grundskolelektor.
 Att metoder med datorer som stöd i utbildningen vidareutvecklas.
 Att de administrativa vardagsrutinerna så långt möjligt hanteras av annan personal än lärare.
 Att administrationen inom skolan minskar.
 Att möjlighet till läxhjälp erbjuds i alla skolor i kommunen.
 Att föräldrar tidigt informeras om hur viktig deras roll är, för sitt barns resultat i skolan.
 Att duktiga gymnasieelever erbjuds Sommarpraktik som hjälplärare vid kommunens
lovskoleverksamhet.
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6.3 Skollag och kursplan styr skolans inre arbete. Inte kommunpolitiker
Liberalerna vill att skolan åter förstatligas. Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Detta
misslyckande delas av så väl tidigare borgerliga regeringar som socialdemokratiska regeringar.
Kommunen var inte kompetensmässigt mogen att ta över ansvaret för skolan. Skolan har i första hand ett
kunskapsuppdrag. Resultatet av kommunaliseringen av skolan är en ökad ojämlikhet i skolan som beror
på att olika kommuner satsar olika mycket på skolan. En kraftig reducering av lärarnas löner eftersom
lärarna i samband med kommunaliseringen plötsligt skulle jämföras med yrkesgrupper med betydligt
kortare utbildning. Detta har drivit lärarnas löner nedåt. Slutligen har kommunaliseringen inneburit en
kvalitetsminskning då kommunerna inte klarat uppgiften att driva utvecklingen av skolan på ett
högspecialiserat sätt. Merparten av landets kommuner har inte ekonomi att hålla den höga nivå på
ledningen av skolan och fortbildning av lärarna som i grunden krävs.
Tills skolan återförstatligas så är det viktigt att poängtera att utbildningsuppdraget i skolan styrs från
staten och inte från kommunpolitikerna. Detta ställningstagande är viktigt för att hålla skolan så fri från
ideologiska och dåligt underbyggda beslut som möjligt. Beslut om vad som skall undervisas i skolan
fattas av staten och rektorerna. Inte genom beslut i kommunfullmäktige.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:



Att skolan åter förstatligas.
Att skolan i väntan på återförstatligande fredas från beslut om skolans innehåll fattade av
kommunfullmäktige i Svalövs kommun.

7 Äldreomsorg och annan vård
7.1 Utveckling av äldreomsorgen
Den som är gammal och behöver hjälp ska också ha rätt att själv bestämma över sitt liv. Men för många
äldre är verkligheten en annan.
Många anhöriga tar stort ansvar för den äldres omsorg och det har blivit svårare att få plats på
äldreboende. Många platser har försvunnit. För den som ”bara” är gammal, känner sig ensam och otrygg,
finns ingen plats alls att få. Utvecklingen behöver förändras!
Trygghetsboenden är en boendeform som egentligen inte finns. Varken i Svalövs kommun, eller någon
annan stans. Boendeformen är ett ”påhitt” som inte är standardiserat varken avseende innehåll eller
servicenivå. Kommunen borde själv göra en sådan standard och etablera stora trygghetsboenden i varje av
våra sex orter. Med en sådan utveckling kan också Hemtjänsten utföras mer effektivt än idag. I ett sådant
hus skall det vara självklart med tekniska hjälpmedel som tex kameror, för att öka tryggheten.
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Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Satsa på trygghetsboenden som standard definieras av kommunen, för dem som inte behöver
mycket vård men som önskar social gemenskap och trygghet.
 Att lagen om parboendegaranti i äldrevården tillämpas på ett generöst sätt.
 Göra en rejäl genomlysning av hur personalresurserna ser ut inom demensvården. Är det
tillräckligt med personal? Har man rätt hjälpmedel för lyft m.m.? Har all personal rätt kompetens?
 Se över möjligheten att utöka utbudet av terapiformer inom demensvården genom att skapa
utrymme för musikterapi, terapi med husdjur m.m.

7.2 Utveckling av hospice-platser
Det är viktigt att alla medborgare känner sig trygga med att kunna erbjudas en möjlighet till ett värdigt
slut. Ingen skall behöva känna smärta i livets slutskede. Det krävs särskild kunskap för att erbjuda den
värdighet och smärtfrihet alla har rätt att kräva. Svalövs kommun måste utveckla och anpassa sin
kapacitet inom området så att alla kan beredas plats. Samarbetet med Region Skåne inom området bör ses
över för att ytterligare stärka kvalitén inom vården i livets slutskede. Detta är en vårdform som inte klarar
någon som helst vårdkö.
I samband med vård i livets slutskede, som numera ofta sker i hemmet utsätts de anhöriga för särskilt
stora påfrestningar. Stödet till anhöriga är inte sällan för svagt. Risken finns att anhöriga, som i
situationen med en döende livskamrat eller annan släkting, utför ett dygnetrunt jobb, inte klarar
påfrestningarna. Särskilt inte om processen drar ut på tiden, vilket händer i vissa fall.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att hospice verksamheten i kommunen utvecklas.
 Att stödet till anhöriga till personer med palliativ vård i hemmet utvecklas kraftfullt.

7.3 LSS
LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, grundades 1994 och innebär i korthet att man
som funktionshindrad har vissa rättigheter i samhället. Bland annat har man rätt att få den stöd och
service man behöver för att fungera i sitt vardagliga liv. Dessa insatser kan bestå av att man har daglig
verksamhet som daglig sysselsättning, att man behöver stöd i att sköta sin personliga hygien eller att man
behöver hjälp när man går och handlar sin mat, mm.
Svalövs Kommun har ett antal gruppboende och ett antal personliga assistenter, ledsagare samt
kontaktpersoner och fyller därmed sitt åtagande, men kommunen har även valt att placera vissa av sina
brukare i boende utanför kommunen. Detta beror på att man som kommun inte känner att man har
tillräcklig kompetens inom just den personens funktionshinder. Placeringar utanför kommunen är dyra
och kostar kommunens invånare mycket pengar varje år.
Det finns numera också privata aktörer på marknaden. Det är inte alla som får stöd levererar enligt LLS,
från en offentlig part.
Liberalerna vill att kommunen utreder möjligheterna att starta upp olika former av gruppboenden med
inriktningar, så som till exempel renodlade boenden för personer inom autismspektrat med stort behov av
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personal med kompetens inom tydliggörande pedagogik eller för personer inom LSS med ett parallellt
drogmissbruk. Att ha ett boende med dygnet runt-personal som även hade ett antal satellitlägenheter till
förfogande då brukarna var redo att ta ett steg från det kollektiva boendet till egen lägenhet med
boendestöd tror vi hade varit en vinst för hela kommunen, och inte minst för våra brukare.
Vi tror att det finns ett behov av detta även i andra kommuner, vilket för tankarna till att man kunde ställt
vissa lägenheter till förfogande för andra kommuner att nyttja. Detta hade medfört att vi både sparat
pengar på placeringar utanför kommunen, samt fått intäkter från andra kommuner som inte har samma
kompetens som Svalövs kommun och på så sätt merutnyttjat den kompetens vi byggt upp.
På samma sätt som vi samarbetar med andra kommuner inom områden som Miljötillsyn,
Avfallshantering, Vatten och avlopp mm, borde det gå att utforma samarbeten inom omsorgsområdet.
Kanske som kommunalförbund?
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att LSS-verksamheten utvecklas så att kommunens förmåga inom området betraktas som
Sveriges bästa
 Att Svalövs Kommun ser över möjligheterna att kunna starta upp riktade boenden så som t.ex.
boende för personer inom autismspektrat.
 Att Svalövs kommun tar initiativ för att skapa nya verksamhetsformer inom omsorgen som kan
omfatta flera kommuner. Bolagisering bör prövas.

7.4 Utbyggd möjlighet för hembesök vid sjukdom
Många mäniskor har svårt att ta sig till vårdcentralen. Särskilt jobbigt kan det vara för äldre och familjer
med spädbarn. I fall då sjukdom drabbar dessa människor skall det bli lättare att få hembesök av läkare än
fallet är idag. Ett telefonsamtal skall räcka och läkare eller sjuksköterska kommer för ett hembesök i
stället för att äldre som är sjuka, eller barnfamiljer med spädbarn, skall behöva ta ansträngningen att
förflytta sig till en vårdcentral.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Region Skåne prioriterar igångsättande av en lättillgänglig hembesöksverksamhet vid
sjukdom, för äldre och familjer med små barn.
 Att ett enkelt beställningssystem för hembesök etableras.
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8 Förbättrade kommunikationer
8.1 Busstrafik är ett viktigt komplement till persontrafiken på Söderåsbanan
Goda kommunikationer med allmänna färdmedel är en avgörande faktor för kommunens utveckling.
Kommunens struktur som landsorts och boendekommun ökar ytterligare behovet av bra
kommunikationer.
Den nya busslinjen nr: 230 mellan Teckomatorp-Helsingborg som startade i januari -09 har blivit väldigt
populär. I Svalövs kommun behövs fler nya bussförbindelser mellan orterna i kommunen. Dessa skulle
kunna skapa en större gemenskap mellan invånarna.
Söderåsbanan upprustas nu för ökad godstrafik och persontrafik. Detta riskerar att busslinjen 230 mellan
Kågeröd-Helsingborg läggs ner. En sådan utveckling skulle innebära en försämring för invånarna på
landsbygden mellan Kågeröd-Billesholm. Exakt en sådan utveckling har vi sett efter Marieholmsbanans
renovering och trafikering. Bussen till Eslöv försvann och isolerade Norra Skrävlinge. Dessutom försvann
kontakten med Kävlinge helt. För Norra Skrävlinges del försvann också möjligheten att promenera till
Teckomatorp då den så kallade ”Kyrkostigen” skars av.
Liberalerna är med anledning av risken för försämringar vid en kommande förändring från buss till tåg
oroade över att människor på landsbygden kommer att få försämrad service. Det är viktigt att kommunen
följer denna utveckling och ställer sig beredd att vidta åtgärder för att rimligt säkra
kollektivtrafikmöjligheterna på landsbygden.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att etablering av persontrafik på Söderåsbanan inte får inverka negativt på den etablerade
busstrafiken.
 Kontakten med Kävlinge skall återupprättas.
 Isoleringen av Norra Skrävlinge skall brytas
 Att kommunen genomför gratis kollektivtrafik i kommunen för personer som fyllt 70 år.

8.2 Halvtimmestrafik i hela kommunen
Halvtimmestrafik med bussarna skulle också öka intresset för att åka buss. Att nå halvtimmestrafik i
stället för timmestrafik skulle stärka kollektivtrafikens roll som alternativ vid pendling till jobben i de
omkringliggande storstäderna. Bilen är i dag enda möjligheten för många att nå andra delar av
kommunen, centralorten samt omkringliggande större orter och köpcentra. Kommunen är stor till ytan.
Från Röstånga, Tågarp, Kågeröd, Billeberga med flera orter är det inte precis nästgårds till Svalöv.
Kommunens närhet till flera stora städer borde snabbt föranleda halvtimmestrafik.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att halvtimmestrafik etableras på kollektiva färdmedel i kommunen under högtrafik
 Verka för att Region Skåne ytterligare förstärker kollektivtrafiken så att även kommunens mindre
orter får alternativ till den egna bilen
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8.3 Utveckling av kollektivtrafiken till Söderåsens Nationalpark
Söderåsens Nationalpark är en av landets 15 mest besökta platser. Turismen i området ökar stadigt.
Denna viktiga näringsgren skulle kunna utvecklas ytterligare om tillgängligheten med allmänna
kommunikationsmedel ökade. Med bättre kommunikationer från Malmö-Lund området mot Röstånga och
Nationalparken skulle besöken till området öka till gagn för turistnäringen med en möjlighet till nya
arbetstillfällen i kommunen.
Med införande av persontrafik på Söderåsbanan etableras en effektiv kollektivtrafik med fritids- och
friluftsliv som fokus. Från Kågeröd måste trafiken upp mot Röstånga och Nationalparksentrén och
turistanläggningen förbättras. Detta är en viktig näringspolitisk fråga för Svalövs kommun.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kollektivtrafiken till Röstånga utvecklas

8.4 Kollektivtrafik på natten under helger
Förlängd kvällstrafik och nattrafik i kollektivtrafiken är en viktig service för att göra vår kommun
attraktiv för boende. Bor man i Svalöv eller i Teckomatorp skall man kunna ta del av nöjesliv som tex bio
i Lund och ändå kunna åka kollektivt hem. Bor man i Tågarp skall man kunna gå på teater i Helsingborg
och sedan ta tåget hem. Våra ungdomar som går på universitet och högskolan skall kunna ta del av
studentlivet och sedan åka kollektivt hem till sin bostad i Teckomatorp, Billeberga eller Tågarp. Senare
kollektivtrafik är en kulturpolitisk fråga för Svalövs kommun.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kollektivtrafiken på kvällar och nätter utvecklas i stället för avvecklas. Detta gäller särskilt
fredags och lördagskvällar.

8.5 Europaspåret
Svalövs kommun bör ställa sig bakom Landskronas förslag på Europaspåret. Till skillnad från H-H
förbindelsen så är detta alternativ något som Danmark finner intressant och som kan ge stora ekonomiska
vinster för både Danmark och Sverige. Miljövinsterna är enorma och för Svalövs kommun skulle detta
innebära en ny järnväg, direkt till Landskrona, med vidare transport från Landskrona till Köpenhamn.
Betydelsen av en sådan förbindelse, för Svalövs kommun, är svår att beräkna i pengar, men området
Landskrona till Teckomatorp skulle få en helt ny betydelse som kopplingen mellan Europaspåret och
Godsspåret genom Sverige.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Svalövs kommun ställer sig bakom Europaspåret och driver frågan aktivt.
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9 Kultur och fritid
9.1 Kultur
Ett fritt och vitalt kulturliv är en förutsättning för att samhället ska kunna utvecklas och förbli öppet och
dynamiskt. En liberal kulturpolitik strävar efter att stödja den skapande människan och vill göra det
möjligt för alla att uttrycka sina tankar och idéer. Nyckelord i denna strävan är frihet, mångfald och
kvalitet.
Konstnärligt och kulturellt skapande är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att ge människor
upplevelser som stimulerar och motverkar de krafter som vill förleda människor till passivitet och rädsla.
Delaktighet i kulturlivet stärker fantasi, känsla, tolerans och förståelse, ger glädje och skapar därmed ett
mänskligare samhälle. Därför är det särskilt viktigt att barn och ungdomar, i tidig ålder och ofta, får ta del
av konst och kultur i olika former, och att också själva få prova olika uttrycksformer. Det kan ge dem
användbara redskap för medverkan i bevarandet och utvecklandet av vår demokrati.
Begreppet KULTUR har olika innebörd för olika människor i olika sammanhang. Ibland menar man
individens hela levnadsmönster, grundat på seder och traditioner och format av erfarenheter och
kunskaper erhållna under livets gång. Begreppet kan också avse de olika konstarterna, som musik, teater,
dans, bildkonst, litteratur, film. Att bevara och vårda kulturarvet känns viktigt för många.
I vår kommun handlar kulturpolitik om ansvaret för biblioteken och för kulturskolan, stödet till kulturoch hembygdsföreningar, studieförbund, till lokala konstnärer och kulturskapare. Vi har ansvar för att
barn och ungdomar får tillgång till kultur, i förskolan, i skolan och på fritiden. Hur vi vårdar vårt
kulturarv, i form av byggnader, miljöer, fornminnen och så vidare är av betydelse för kommande
generationer. Att inventera befintliga samlingslokaler, där olika scenframträdanden, föreläsningar,
konstutställningar, filmvisningar kan äga rum, bör vara en uppgift.
Biblioteken fungerar i dag som kommunens kunskaps-, kultur- och informationscentra och är oumbärliga
i ett demokratiskt samhälle. Biblioteken erbjuder alla kommuninvånare att fritt och gratis ta del av det
tryckta ordet i fack- och skönlitteratur, tidningar och tidskrifter. Ljudböcker, filmer, musik på cd samt
databaserad information erbjuds också. Den läsfrämjande verksamheten riktad mot förskola och skola, är
av stor betydelse och bör stärkas. Kommunens huvudbibliotek, som är inrymt i en fin gammal byggnad,
har nedslitna lokaler som inte fungerar för en modern verksamhet och bör få en översyn. Mediebeståndet
måste rustas upp och då med inriktning på barn och ungdom, men också med tanke på de nya medier som
efterfrågas.
Fridhems Folkhögskola är en rikskänd utbildningsplats för många kulturformer. Svalövs kommuns
samarbete med skolan, för att dra ömsesidig nytta av vad skolan och kommunen kan erbjuda varandra,
bör förbättras avsevärt. Detta är en stor möjlighet för Svalövs kommun. Skolans lokalisering till Svalövs
kommun skall på intet sätt tas för självklar.
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Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att den lokala kulturplanen, med utgångspunkt från den genomförda kulturberedningen, förnyas
och uppdateras.
 Inventera Region Skånes och andra bidragsgivares möjlighet att stärka det lokala kulturlivet
 Stödja kultur- och hembygdsföreningarnas arbete och uppmuntra allt samarbete
 Stärka lokala konstnärers och konsthantverkares arbetsmöjligheter
 Att Kulturskolans verksamhet utvecklas att gälla fler konstformer. Alla barn bör få möjlighet att
delta. (Låga avgifter och oberoende av var man bor i kommunen)
 Att bibliotekens mediebestånd får en upprustning och då med inriktning på medier för barn och
ungdom. All läsfrämjande verksamhet bör stärkas. En översyn av huvudbibliotekets lokaler måste
ske.
 Att kommunen verkar för att en Riksteaterförening åter etableras i kommunen.
 Att samarbetet med Fridhems Folkhögskola stärks ytterligare.

9.2 Fritid
En aktiv människa vill inte bara ha ett bra arbetsliv. Man vill också ha en utvecklande och aktiv fritid.
Särskilt barn och ungdomar är i stort behov av att det finns möjlighet till både idrottsutövning och andra
fritidssysselsättningar i kommunen. Det kommunala stödet till denna typ av verksamhet är viktigt. Men
det är också viktigt att denna typ av verksamhet även i fortsättningen vilar på ideell grund. Att få tillgång
till sammanträdeslokal utan kostnad kan vara ett sätt för kommunen att enkelt understödja föreningarnas
verksamhet.
Det måste också finnas bra samlingsplatser i kommunens orter. Antingen i form av lokaler, men också i
form av lekplatser eller motsvarande.
Kommunen har valt vägen att inte driva fritidsgårdar i varje ort. Därför behöver behoven av en
meningsfull fritidssysselsättning lösas på annat sätt. Försöken med aktivitetshus i Svalöv och
Teckomatorp skall genomföras och utvärderas med målet att upprätta liknande verksamheter i alla
kommunens tätorter.
Lekland är en ganska ny företeelse. Kommunen behöver många olika typer av aktiviteter för barn i alla
åldrar för att alla skall hitta något de gillar. Kommunen borde undersöka möjligheterna att etablera ett
lekland i kommunen.
För att människor skall kunna ta del av det föreningsliv som redan finns måste informationen om
föreningar som erbjuder aktiviteter göras mycket mer tillgänglig.
En viktig verksamhet i kommunen som starkt bidrar till en meningsfull fritid är verksamheten inom
Kulturskolan. Denna måste vidareutvecklas. Avgifterna för att låta sitt barn delta i verksamheten i
kulturskolan bör vara rimliga och jämförbara med andra fritidsaktiviteter.
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Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att idrottsplatser och andra fritidsanläggningar fortsätter att utvecklas i positiv riktning och att
underhållsinsatser bibehåller anläggningarnas kvalitet och undanröjer risk för kapitalförstöring.
 Att föreningar, så väl ungdoms och pensionärsföreningar kan få möjlighet att kostnadsfritt låna
sammanträdeslokal av kommunen, i samtliga tätorter.
 Att en översyn görs för att identifiera viktiga samlingsplatser i kommunen.
 Att pilotprojekten med aktivitetshus i Svalöv och Teckomatorp fullföljs och utvärderas. Målbilden
skall vara att utveckla motsvarande verksamheter i kommunens alla tätorter.
 Att förutsättningarna för att etablera ett lekland i kommunen utreds.
 Att kommunen utvecklar en lättillgänglig information, via internet, som förmedlar
kontaktinformation mm till alla i kommunen verkande föreningar.
 Att kulturskolan får uppdraget att beskriva hur verksamheten kan utvecklas ytterligare och vad
som krävs för att finansiera detta.
 Att kraftigt sänkta, eller helt borttagna avgifter till Kulturskolan övervägs.
 Att alla lekplatser i kommunen efterhand får olika teman.

9.3 Föreningsprogram
Kommunens barn- och ungdomar är bosatta på landsbygden i kommunen alternativ i någon av de sex
tätorter. En satsning på en fritidsgård i någon alternativt i några orter skulle därför komma relativt få
ungdomar till gagn. Istället vill Liberalerna i Svalöv lägga dessa resurser på att stärka kommunen
föreningensliv såväl ekonomiskt som sammarbetsmässigt. Vi vill föreslå ett föreningsprogram där
föreningarna erbjudas att ta del av kommunens värdegrundsarbete, några gånger om året träffas aktiva
ledare i föreningar för att under temadagar lära och utbyta erfarenhet samt knyta kontakter mellan
kommunens föreningar. Föreningar vars ledare aktivt deltar i detta arbete erbjuds ett högre föreningsstöd.
Föreningar har ofta ”slagsida” när det gäller den könsmässiga fördelningen av medlemmar. Flertalet
fotbollsföreningar i kommunen är tillexempel väldigt dominerade av pojkar och män. Det bör löna sig för
föreningar i kommunen att sträva efter jämställdhet mellan könen. Därför bör extra föreningsstöd utgå till
de föreningar som lyckas med detta.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Svalövs kommun startar ett program för föreningar där föreningars aktiva ledare träffas och
diskuterar värdegrundsfrågor och samarbeten. Dessa föreningar skall ha en bonus på
föreningsanslaget.
 Att Svalövs kommun utarbetar system så att föreningar med jämn könsfördelning på
medlemmarna premieras.
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10

Förbättrat företagsklimat i kommunen

10.1 Kommunens roll för ett stärkt näringsliv måste utvecklas
Svalövs kommun har sedan många år dåliga resultat i de företags och näringslivsrankingar som
genomförs och som får nationell publicitet. Sedan metoden att utkontraktera all näringslivspolitik till en
ekonomisk förening (Företagsalliansen) har upphört har förbättringar kunnat skönjas. Dessa förbättringar
går dock för långsamt. Svalövs kommun måste ta ett kraftigt grepp om näringslivspolitiken och ta reda på
varför vi som kommun får så dåliga resultat i företagsrankingen.
Svalövs kommun har fortfarande karaktären av en landsortskommun. Små samhällen och stor yta. Det
kommer att dröja innan det blir så ekonomiskt intressant för marknaden att bygga ut bredbandsnätet att
detta sker endast genom marknadens aktörer. Svalövs kommun behöver hjälpa till för att utbyggnaden av
fiber skall gå fortare. Kommunens Bredbandsstrategi måste revideras.
Personer med goda idéer som vill starta företag måste få hjälp att komma igång. Kommunens
näringslivsverksamhet måste ha som en av sina främsta prioriteringar att ge råd och kunskap till personer
som vill starta eget. Kommunen skall ha en företagslots som hjälper företagare att hitta rätt i
kommunadministrationen.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Svalövs kommun tar initiativ till att bilda en förbättringskommission med en bred
representation av viktiga personer från både kommun och näringsliv som tillsammans utarbetar en
plan för att på lång sikt stärka Svalövs kommun som en företagsvänlig kommun med ett levande
näringsliv.
 Att kommunen utarbetar en expansiv bredbandsstrategi med målsättningen att det skall bli möjligt
för en mycket stor del av kommunens företag och befolkning att till rimliga kostnader ansluta sig
till bredbandsuppkoppling via fiber med hastigheter på 100 Mbit och mer.
 Att kommunen utarbetar en plan för hur nya blivande företagare bäst skall hjälpas och ges stöd.

11

Miljö och långsiktig hållbarhet

11.1 Ansvar för miljöfrågorna
Att miljön är viktig för allas vår framtid går inte att förneka. Inte minst är det viktigt att efterlämna ett arv
till våra barn som vi kan vara stolta över. Vi har ett ansvar inför hela världens befolkning att förbättra
miljön, och det behöver påbörjas nu. Alla kan dra sitt strå till stacken, inte minst kommunen som har ett
ansvar för att våra skattepengar används på ett korrekt sätt. Som privatpersoner är det viktigt att vara en
förebild för sina barn, och som kommun är det viktigt att vara en förebild för sina invånare. Vi kan inte
bara sitta still och tycka att vårt lilla bidrag inte betyder något. Med en sådan inställning kommer
ingenting någonsin att ändras.
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Liberalerna i Svalövs kommun vill:




Att kommunens verksamhet skall vara fossilfri senast 2030.
Att kommunen alltid av huvuddelen av medborgarna uppfattas som ett föredöme avseende
miljöansvar.
Alla skolor i kommunen skall uppmuntras att ansöka om grön flagg.

11.2 BT-Kemi
Drygt 30 år efter BT Kemi-skandalens avslöjande har inte sista kapitlet skrivits om Sveriges hittills
största miljöskandal. Nu förbereds en ny saneringsrunda på det södra fabriksområdet.
Flera förslag har funnits avseende hur man skall sanera det södra området. Allt ifrån en totalsanering av
marken till en fysisk inneslutning av de förorenade massorna på plats. Att gå den billiga vägen och
acceptera en inneslutning är inte acceptabelt. Giftet skall bort. Alla andra alternativ är otänkbara.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:


Att en totalsanering och bortforsling av de förorenade jordmassorna skall vara det självklara
alternativet och att staten skall stå för kostnaden

11.3 Solkraften är framtiden
Svalövs kommun behöver gå i fronten för denna utveckling, och även arbeta för att utvecklingen av ett
organiserat miljöarbete tar fart. På sikt bör varje tak på nybyggda hus utrustas med solpaneler för
produktion av elkraft. För att skynda på utvecklingen och göra detta systematiskt bör en inventering av
samtliga tak på hus i kommunens ägo och i de kommunägda företagen SVABO AB och SVALO AB.
Denna inventering skall sammanställas i en rapport som både visar lämpliga lokaliseringar, vilka
kompletterande åtgärder som skulle kunna genomföras för att medge montering av solceller samt en
beräkning på hur mycket energi som skulle kunna utvinnas om dessa åtgärder vidtas. Rapporten bör
utgöra ett tematiskt tillägg till Svalövs kommuns översiktsplan och jämte det tematiska tillägget för
vindkraft utgöra en beskrivning över hur mycket el som kan produceras i kommunen och vilka platser
som är lämpliga för detta.

Liberalerna i Svalövs kommun vill:


Att kommunen utarbetar ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som beskriver möjlig utbyggnad
av solkraft i kommunen.

Svalövsliberalernas partiprogram
2018 v1.0
Sidan 21 av 32






Att det genomförs en studie för att utreda om det är möjligt att subventionera tomtavgifter för
fastighetsägare som installerar solceller på sitt tak.
Införa ett slopande av bygglov för mindre solenergiinstallationer, <40m2 och starkt reducerad
kostnad för bygglov avseende större anläggningar.
Erbjud solcellsentreprenörer plats på taken på kommunens fastigheter.
Installera solceller på kommunhusets tak.

11.4 Energieffektivisering
Få saker hänger så intimt ihop som sparsamhet med energi och miljöförbättringar. Många av kommunens
lokaler är gamla och drar mycket energi. Man ser också ofta belysningar igång i kommunens lokaler på
tider då det borde vara släckt. Det finns modern teknik för att kraftigt begränsa energianvändningen i
lokaler. Det kräver investeringar men dessa har ofta en rimlig återbetalningstid. Därefter är åtgärderna en
ren ekonomisk vinst.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:


Att samtliga lokaler i kommunen kartläggs ur ett energiperspektiv och att en plan för
energieffektivisering upprättas.

11.5 Utökat kommunalt vatten- och avloppsnät
På flera ställen i kommunen är vatten ifrån egen brunn ej tjänligt, detta pga av undermåliga avlopp och
”gamla synder”. För vår framtid är det därför viktigt att utveckla vårt vatten- och avloppsnät. På många
ställen är detta mycket eftersatt och många hushåll är idag inte anslutna till det kommunala vatten- och
avloppsnätet. Detta betyder att många miljöfarliga ämnen försvinner rakt ut i vår omgivning utan att först
ha genomgått rening i ett reningsverk. Därför är det viktigt att kommunen kan erbjuda så många hushåll
som möjligt att ansluta sig så fort som möjligt. Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och
avloppsnätet kan för den enskilda fastighetsägaren vara kostsamt. Att betala 200000 för indraget vatten
och avlopp i en fastighet värderad under en miljon kan vara snudd på omöjligt. Rent vatten och en frisk
miljö skall vara för alla i vår kommun. Liberalerna i Svalöv önskar därför införa möjligheten för
fastighetsägaren att välja om man vill betala hela inkopplingsavgiften direkt och sedan betala ordinarie
månadsavgift eller betala en lägre installationsavgift och sedan genom sin månadsavgift delbetala
resterande del av installationen. Givet är att tidigare kunder inom vatten- och avloppsnätet inte skall
bekosta delar av nyinstallationer och utbyggnader. Man bör utreda om detta är möjligt inom ramen för nu
gällande VA-lag.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:




Att vatten- och avloppsnätet i kommunen utvidgas så att fler hushåll i mindre orter kan anslutas.
Att utredning skall göras för att kunna erbjuda så stor flexibilitet i avbetalningarna som möjligt.
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11.6 Utökat nät med cykel och gångvägar
Att promenera och cykla ger både miljömässiga och folkhälsomässiga fördelar. För att inbjuda till att
lämna bilen hemma och ta cykeln, eller promenera kräver säkra och ändamålsenliga cykel och gångstråk.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:





12

Att kommunen fortsätter att aktivt utveckla cykelvägar och gångbanor i kommunen. Cykelvägar
mellan orter som tex Teckomatorp – Norrvidinge – Kävlinge, Teckomatorp – Marieholm, Tågarp
– Billeberga och Svalöv – Kågeröd, mm skall prioriteras.
Att kommunen utvecklar en tydlig cykelkarta som visa alla möjligheter att ta cykel i stället för bil
samt att denna blir nedladdningsbar från kommunens hemsida.
Att kommunen planerar för en cykelväg mellan Kågeröd och Röstånga där man både kan göra
avstickare ut i naturen, så väl som att nå Ring Knutstorp på cykel, från den nya järnvägsstationen i
Kågeröd.

Jämställdhet.

12.1 Svalövs kommun måste bli mer jämställt
Liberalerna är det borgerliga jämställdhetspartiet. Jämställdhet befriat från socialism är en viktig fråga.
Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Jämställdhet är en samhällsfråga. Liberalernas traditioner på
jämställdhetspolitikens område är både gamla och framgångsrika. Det var en liberal statsminister som
drev igenom allmän rösträtt i Sverige. Den självklara rätten för kvinnor att dela männens rättigheter att
välja politiska företrädare var inte självklart för merparten av riksdagens politiska partier.
Modern jämställdhet handlar bland annat om lika lön. Lika ansvar. Lika vård och lika skola. Det är inte
godkänt att traditionella kvinnoyrken i regel har sämre medellön än traditionellt manliga yrken. Det är
inte godkänt att fördelningen av föräldraledighet fortfarande är ojämlik. Det är inte godkänt att kvinnor
inom vissa områden får sämre vård än männen. Det är inte godkänt att pojkar når sämre resultat i skolan
än flickor. Vi måste få godkänt.
Inte minst #Metoo rörelsen visar på hur samhället bättre måste skydda kvinnor mot våld och övergrepp.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:



Att kommunen bevarar möjligheten till 100% arbetstid i de traditionella kvinnoyrkena så långt det
är möjligt. Deltid är inte frihet.
Att kommunen utreder skälen till, och utarbetar en plan för att öka jämställdheten i skolan så att
möjligheten att lyckas inte skall bero på kön.
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Att kommunen utvärderar hur jämställt fritidsbidraget fördelas och utarbetar regler som främjar
jämställdhet avseende hur kommunen stödjer olika fritidsverksamheter.
Att kommunen utreder om det föreligger skillnader rörande fördelning av vårdinsatser som kan
hänföras till kön.
Att kommunen fortsätter de systematiska lönekartläggningarna som har som mål att upptäcka
oskäliga löneskillnader beroende på kön.

13
Integrationspolitik och
flyktingmottagande
13.1 Lindra människors lidande
Att fly från krig och död är inte kriminellt. Att sträva efter att hitta ett bättre liv på en annan plats på
jorden är mänskligt och visar på personlig initiativförmåga. Människor med den grundinställning att de
vill åstadkomma en förbättring i sina liv måste tas om hand på ett så bra sätt som vi kan. Svalövs
kommun är en liten kommun, men vi skall dra vårt strå till stacken för att hjälpa människor i nöd. Att lära
sig svenska, förstå svenska lagar och svensk kultur och få ett jobb är avgörande faktorer för att snabbt
integreras i det svenska samhället och för att få åtnjuta den frihet som det innebär att kunna försörja sig
själv och sin familj.
Men för att kunna mildra människors lidande måste också de statliga myndigheterna agera på ett
ansvarstagande sätt. Vi i vår lilla kommun vill ta vårt ansvar och tar också vårt ansvar för flyktingar. Men
Migrationsverket måste ändra sitt arbetssätt så att kommunerna inte gång på gång körs över avseende
etableringar av tillfälliga boenden.
Fördelningen av ansvaret mellan olika kommuner i Sverige måste förbättras. Om alla kommuner tog sitt
ansvar så minskade trycket på Svalövs kommun.
Sverige måste även fortsättningsvis ha en kontrollerad invandring. För att få kontroll på internationell
kriminalitet och terrorism så är det rimligt att Sverige har kontroll på vem som uppehåller sig i landet.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:





Att kommunen utreder hur vi på bästa sätt skall förbättra utbildningen i svenska.
Att kommunen utreder möjligheter att på effektivast möjliga sätt sprida kunskap om svenska lagar
hos nya medborgare.
Att kommunen ställer krav på genomgången etablering med godkänt i Svenska och
samhällskunskap som förutsättning för att erhålla bistånd från kommunen.
Att kommunen prioriterar arbetet med att snabbt få nyanlända människor i arbete eller utbildning.
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13.2 Kommunen skall ha inflytande över vart i kommunen transitboende upprättas
För att vi i Svalövs kommun skall kunna hjälpa människor på ett bra sätt och för att våra resurser
avseende skola och vård skall räcka till så är det helt avgörande att verksamheter med transitboende, för
både vuxna och barn inte koncentreras till några få små orter. Vår vilja att hjälpa människor i nöd får inte
kullkastas av Migrationsverkets kallsinniga hantering av kommunerna med bland annat helt utebliven
information om nyetableringar av transitboenden.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:


Att kommunen skall ha rätt att säga nej till etablering av transitboenden för flyktingar, eller andra
kommuners placering av personer med uppehållstillstånd om de bevisbart etableras på olämpliga
ställen där redan etablering av verksamheten finns eller där resurser som tex skola inte räcker till.

14
Lokal demokrati. Delaktighet och
resurser
14.1 Lokalt inflytande och rimlig resursfördelning viktig för att hålla ihop
kommunen
Svalövs kommun är en liten kommun till invånarantal, men en stor kommun till ytan. Detta gör att en del
invånare inom kommungränserna kan känna sig åsidosatta, att skattepengarna inte kommer till nytta i just
deras ort. Det kan även betyda att det blir en ”vi och dom” känsla, vilket kan leda till att vi arbetar mot
varandra istället för att hjälpa varandra. Vi i Liberalerna vill ändra på detta, för att få ett omedelbart
synligt resultat.
I samband med projekt ÖresundBo i Teckomatorp fick ortens invånare själv inflytande över hur en
summa pengar skulle användas för att utveckla orten. På liknande sätt vill vi i Liberalerna låta invånarna i
alla orter i kommunen få reellt inflytande över resurser för utveckling av respektive ort. Någon form av
”Pengsystem” per invånare eller att annat praktiskt hanterbart system skall införas. Hur pengarna nyttjas i
respektive ort beslutas av invånarna själv som projektarbeten liknande arbetet i ÖresundBo. Slutligt
utformande av systemet skall ske efter grundliga medborgardialoger.

Liberalerna i Svalövs kommun vill:


Ge medborgarna större inflytande över hur resurserna fördelas i kommunen genom tillgång till
lokala potter med investeringsmedel för insatser som medborgarna själv önskar.
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14.2 Satsning på ungdomarna
Kommunen måste hitta rätta forum för ungdomars delaktighet. Ett arbete måste göras för att skapa arenor
för dialog där ungdomar befinner sig. Detta kan till exempel vara via internet. Ungdomarna är en viktig
del av kommunen, även de ska kunna trivas att bo här.
För att få en riktig bild av hur ungdomarnas behov och önskemål ser ut bör särskilda dagar för riktad
medborgardialog utvecklas i kommunen. En så kallad ”Ungdomsdialog” skulle årligen kunna avhållas i
kommunhuset där ungdomar förutsättningslöst skulle kunna få tillgång till kommunens ledande
tjänstemän och politiker för en framåtriktad dialog om hur kommunen skall utvecklas för ungdomarnas
behov och önskemål bättre skall tillfredställas.

Liberalerna i Svalövs kommun vill:




Att kommunen startar en årlig ”Undomsdialog” där ungdomar får träffa kommunens
beslutsfattare. Detaljerade former för detta skall utarbetas i samråd med ungdomarna.
Att möjlighet, fördelar och nackdelar med ett lokalt ungdomsparlament skall utredas
Att ungdomsdialog och ungdomsparlament på nätet utreds

14.3 Utsändning av Fullmäktigemöten och andra politiska möten via Tv och/eller
internet
Eftersom kommunen är så pass stor till ytan som den är, och för att öka möjligheten för
kommuninvånarna att kunna vara delaktiga i de beslut som tas, anser vi att kommunens fullmäktigemöten
bör sändas över internet. Detta skulle underlätta för alla att kunna deltaga utan att känna att privat fritid
försvinner genom att man måste ta sig till kommunhuset för att följa ett möte. Detta kan även kombineras
med möjlighet att chatta med olika politiker efter respektive möte.

Liberalerna i Svalövs kommun vill:



Att kommunen vidareutvecklar tekniken att sända möten i kommunfullmäktige via Tv och/eller
internet så att även bild blir tillgänglig
Att kommunen utvecklar möjlighet att chatta med politiker efter utsända möten eller på annan
förutbestämd tid
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14.4 Utvecklad naturlig medborgardialog via internet
Antalet personer som hörsammar inbjudan till medborgardialoger är oerhört begränsat. Det är tveksamt
om antalet personer är tillräckligt för att resultatet av våra medborgardialoger kan utgöra ett rimligt
beslutsunderlag om man vill att det skall vara representativt för hela kommunens invånare. Vi måste söka
upp invånarna på de arenor där de finns. En sådan arena är Internet. Vi måste utveckla metoderna för
medborgardialog så att fler kan delta. Vi behöver också finnas på Facebook, där många av våra invånare
finns.

Liberalerna i Svalövs kommun vill:




Att kommunen undersöker möjligheterna att nyttja digitala verktyg via internet vid
medborgardialoger.
Att kommunen startar en Facebooksida och utvecklar efter hand olika användningsområden för en
sådan.
Att kommunen överväger att öppna en hemlig Facebooksida där medborgardialog kan genomföras
på distans.

15
Kvalité i den kommunala
verksamheten
15.1 Kvalitetsledningssystem
Svalövs kommun saknar ett sammanhängande kvalitetssystem. Det finns däremot flera kvalitetssystem
för olika verksamhetsområden. Men dessa hänger inte ihop i någon särskild omfattning. Det finns
etablerade och erkända system som säkerställer att verksamheten utövas systematiskt och säkert. I ett
kvalitetssystem kan man med fördel integrera både miljö-, arbetsmiljö-, informationssäkerhets-,
kvalitetssystem tillsammans med intern kontroll inom ekonomin och därigenom få ett integrerat system
som är enkelt att hantera. Svalövs kommun bör moderniseras och anamma något av de system som finns
för kvalitet och verksamhetsledning.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kommunen utvecklar ett bättre sammanhängande kvalitetsledningssystem.

15.2 Avvikelserapportering
I ett fungerande kvalitetsledningssystem ska man kunna rapportera avvikelser. När något inte fungerar
som förväntat eller avviker från fastställda rutinbeskrivningar skall detta rapporteras. Sådan rapportering
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syftar aldrig till att hitta syndabockar. Den syftar alltid till att förbättra och hjälpa människor att undvika
att göra fel. Rapporteringssystem finns redan inom en del av kommunens verksamhetsområden. Men
detta borde finnas för hela kommunens verksamhet.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att ett avvikelsehanteringssystem utvecklas i kommunen och på sikt omfattar både anställda och
medborgare i kommunen.

16

Kommunen som arbetsgivare

16.1 Friskvård för att sänka sjukfrånvaro
För att kunna leverera den service som medborgarna kräver måste kommunen alltid sörja för att alla
anställda har hög kompetens och en god arbetsmiljö. Personalkostnaderna är en stor del av kommunens
totala ekonomi. Kostnader för sjukfrånvaro är en nödvändig kostnad men ger inte något utbyte för
kommunmedborgaren.
Låg sjukfrånvaro är också ett tecken på en god arbetsmiljö. Förebyggande verksamhet är alltid bättre än
avhjälpande. Friskvård bör vara ett självklart inslag för kommunens medarbetare. Friskvård som stöds av
arbetsgivaren betalar sig oftast genom sänkt sjukfrånvaro. Det är inte sällan denna återbetalning är så stor
att den totalt är ren vinst för arbetsgivaren.
Kommunen bör utveckla ett system där medarbetare erbjuds mer friskvård dess längre anställningstid
man har. Detta skapar också ytterligare ett incitament vid rekrytering av medarbetare och också ett
incitament för att stanna som medarbetare i kommunen.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att kommunen utvecklar friskvård på arbetstid så att de som är anställda upp till tre år får en
timme friskvård per vecka. De som har en anställningstid på mellan tre och sex år, får två timmar
betald tid för friskvård per vecka. De som har en anställningstid på sex år eller mer får tre timmar
betald tid för friskvård per vecka.
 Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur många av kommunens anställda som utnyttjar
friskvårdsbidraget.

16.2 Fortbildning av personal
Personalens kompetens och engagemang är kommunens viktigaste tillgång. All personal skall erbjudas
fortbildning och kompetensutveckling. Varje tillsvidareanställd skall ha en långsiktig plan omfattande
minst fem år i vilken kompetensutveckling och vidareutbildning planeras. Revidering av planen skall vara
en del av de återkommande utvecklingssamtalen mellan arbetsgivaren och den anställda.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att all tillsvidareanställd personal skall erbjudas kompetensutveckling, vilken ska fastställas
genom individuell planering
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17

Långsiktig utveckling av kommunen

17.1 Ökat byggande
Vår kommun är en mycket bra kommun för boende. Det har under de senare åren funnits en ökande
efterfrågan att flytta in till kommunen. För att inflyttning skall vara möjlig krävs att det hela tiden pågår
en löpande exploatering av nya tomter.
De platser i kommunen som har de bästa kommunikationerna skall särskilt marknadsföras som orter för
boende. Många vill bo i en mindre ort utanför storstadens mindre barnvänliga områden. I vår kommun
kan man bo naturnära i en liten ort men med 15-35 min resa med kollektivtrafik till större städer där
arbetsplatsen finns. Detta är unikt och bör exploateras i större omfattning än idag.
Samtidigt har Svalövs kommun ett unikt förhållande genom att närmre hälften av våra medborgare är
bosatta utanför kommunens tätorter. Det finns potentiella medborgare som letar boende på landsbygden
och därför ska bör kommunen undersöka vad som går att göra för att skapa möjligheter för dessa.
Svalövs kommun är unik i sin ålderssammansättning, vår kommun är nära på jämnt utspridd över alla
åldrar. I takt med att Svalövs kommun blir en allt mer attraktiv kommun för barn- och ungdomsfamiljer
blir behovet av generationsskifte allt viktigare. Äldre generationer önskar sälja sitt hus och flytta till
lägenheter/radhus så att en yngre generation kan ta plats. För att få igång flyttkarusellen och öka
inflyttandet till kommunen är därför nya typer av boendeformer av stor vikt för kommunens utveckling.
Kommunen äger via sina helägda bostads- och fastighetsbolag, den största delen av kommunens
hyresrätter samt ett stort antal verksamhetslokaler. För att finansiera fortsatt utbyggnad kan en del, eller
hela beståndet säljas. Det måste utredas om kommunen är bästa ägaren för att utveckla olika typer av
boende i kommunen eller om det behövs ett större inslag av privata alternativ.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att tomter nyetableras för att öka inflyttningen till kommunen.
 Att kommunen aktivt erbjuder mark för byggnation till privata fastighetsägare.
 Att kommunen utreder huruvida ett fortsatt ägande av bostadsbolaget, eller en avyttring av det
samma, på bästa sätt medför ökat byggande av ett större utbud av olika boenden, än nuvarande
situation.
 Utreder möjligheterna att göra stora förändringar i ägardirektivet till kommunens två helägda
bostads- respektive fastighetsbolag så att avsevärda delar kan erbjudas för försäljning i syfte att
finansiera nyetablering av främst hyresrätter.

17.2 Stopp för ytterligare etablering av vindkraftverk inom kommunens gränser
Att vindkraft kommer att spela en stor roll i Sveriges kommande energisystem råder det ingen tvekan om.
I synnerhet inte kring den havsbaserade vindkraften som tillåter större kraftverk som på ett effektivt sätt
kan dra nytta av de goda vindförhållandena som råder till havs.
Men att upplåta mark för vindkraftverk är mer komplicerat. I Svalövs kommun har vi bland landets bästa
jordbruksmark något som kan hamna i konflikt med ytterligare vindkraftverk. Vidare är ett av Svalövs
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kommuns största tillgångar närheten till vår vackra natur, en fortsatt etablering av vindkraftverk skulle
kunna störa denna naturupplevelse. Med detta som grund tillsammans med mycket kostsamma juridiska
konflikter som drabbat kommunen i samband med etablering av vindkraftverk menar Liberalerna i Svalöv
att vi inte önskar några fler vindkraftverk i vår kommun. Nämnas bör att vår kommun redan nu hamnar på
6:e plats över installerad vindkraftseffekt bland Skånes kommuner vilket kan jämföras med Svalövs
kommun är på 28:e plats sett till antalet invånare eller 12:e plats sett till yta.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Svalövs kommun tydligt deklarerar att vi, då vi uppfyllt vår del av vindkraftsetableringar, helt
stoppar framtida uppförande av nya vindkraftverk förutom enstaka etableringar i tydligt utmärkta
områden i kommunens tematiska vindkraftsplan.

17.3 Kommunens verksamhetslokaler
Kommunens egna verksamhetslokaler finns idag samlade i Aktiebolaget Svalövslokaler
(SVALO). Att hålla dessa lokaler i ett bolag och inte göra mer av det, än att renodlat, förvalta
fastigheterna är dumt och dyrt. Bolagsskatten gör tex att en del av vinsten skattas bort. Samtidigt
måste kommunen betala onödigt höga andelar av lokalkostnader till fristående verksamheter, inom
tex Skolpeng- och Vårdpengsystemen. SVALO måste utvecklas eller avvecklas. Antingen bör
SVALO få ett ägardirektiv som anger att bolaget helt skall gå mot att vara ett Facility
Management bolag, eller så bör Svalövs kommuns lokaler tas in i förvaltningen i stället.
Liberalerna i Svalövs kommun vill:
 Att Svalövs kommun utreder Aktiebolaget Svalövslokalers framtid.
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18

Rösta på Liberalerna eller bli medlem

18.1 Vår lista i kommunalvalet
I val 2018 ställer Liberalerna upp med följande lista:
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Namn
Torbjörn Ekelund
Sara B Selberg
Håkan Sträng
Pernilla Ekelund
Birgitta Jönsson
Tom Jensen
Elisabeth Andersson,
Dennis Jönsson
Hjördis Nilsson
Maria Rosvall
Leif Mårtensson
Birgitta Zadenius
Klaes Wilhelmsson,
Margareta Mörk Åström
Philip Rosvall
Martin Gustavsson
Emina Omerovic
Tore Gardelin
Åza Lundqvist
Jasmin Omerovic
Göran Lundqvist
Frank Urban Johansson
Mikael Karlsson
Lars Magnusson
Bo Lindow
Gösta Nilsson

Info 1
Major
Samordnare/Projektledare
Elkraftsingenjör
Pedagog
Vårdbiträde
IT Driftansvarig
Systemförvaltare
Egenföretagare
Företagare
Chef inom privat omsorg
Optiker
Fd resekonsult
Köksbiträde
Bibliotekarie
Officer
Pedagog
Leg. logoped
Pensionär
Egenföretagare
Ingenjör
Systemutvecklare

Företagsekonom
VD
Egenföretagare
Fil kand.
Företagare

Info 2
Teckomatorp
Norrvidinge
Axelvold
Teckomatorp
Tågarp
Svalöv
Svalöv
Teckomatorp
Röstånga
Svalöv
Teckomatorp
Teckomatorp
Teckomatorp
Kågeröd
Svalöv
Kågeröd
Tågarp
Kågeröd
Teckomatorp
Tågarp
Teckomatorp
Svalöv
Röstånga
Axelvold
Billeberga
Röstånga

En hel del av dessa kan du läsa mer om på vår hemsida http://www.svalovsliberalerna.se/
Vi hoppas du hittar rätt för ditt val.
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18.2 Bli medlem
Vi behöver alltid nya medlemmar. Du väljer själv om du vill vara aktiv eller om du bara vill vara
medlem. Om du vill bli aktiv medlem finns det alltid något viktigt att ta sig an.
Vi ger dig den hjälp och det stöd du själv önskar. Utbildning och kunskaper får du efterhand. Dina vingar
provar du när du själv känner dig mogen. De förkunskaper om livet du redan har är fullt tillräckligt som
grund. Dina erfarenheter är viktiga för oss och vårt arbete för ett liberalare samhälle.

Ta kontakt med oss via:
tobbe@svalovsliberalerna.se
telefon: 070-689 56 31
eller via vår hemsida http://www.svalovsliberalerna.se/ , där du också kan bli medlem direkt.
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