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Sådan är liberalismen 

Liberalismen är en frihetsrörelse – det hörs redan på ordet som kommer från latinets Liber som 
betyder fri. Kort sagt: liberal politik syftar till att maximera varje människas frihet att forma sitt liv.  

Politisk frihet och demokrati 

Alla människor har rätt att tänka och uttrycka sig utifrån sina politiska, religiösa och andra 
övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga denna frihet är demokrati  som bygger på politisk 
frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.  

Det är viktigt att den enskilde medborgaren får möjlighet till bättre insyn och inflytande samt 
möjlighet att medverka till kommunens utveckling. 

Ekonomisk frihet och marknadsekonomi 

Varje människa har ratt att välja yrke, bosättning och livsstil. Detta säkras genom 
marknadsekonomi, som bygger på konsumenternas val, enskilt agande, närings- och avtalsfrihet.  

Rättvisa och solidaritet 

Vi kommer inte till världen med samma förutsättningar, men alla människor ska ha samma 
möjligheter att utvecklas. De sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt for vart arbete. I 
ett liberalt samhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till varje människas trygghet 
och möjlighet att forma sitt liv.  

Feminism och jämställdhet 

Liberal feminism handlar om kvinnors och mans lika ratt till frihet, ansvar och makt. Det liberala 
uppdraget går ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebar, 
och bekämpa de attityder och föreställningar som ligger bakom.  

Internationalism och internationell solidaritet  

Liberaler är världsmedborgare: människors frihet är lika viktig överallt på jorden. Hunger och 
fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar for global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill 
starka demokratin och marknadsekonomin i alla världens Lander. Vår vision är att fri rörlighet air 
en mänsklig rättighet.  

Töreboda – attraktiv kommun 
Detta Liberala handlingsprogram är den väg Liberalerna vill gå för att göra kommunen ännu mer 
attraktiv att bo och leva i.  
Liberalerna vill ha mer kunskap, mer arbete och mer trygghet. Ett kommunpolitiskt program kan 
inte bli heltäckande , men vi vill lyfta fram vissa viktiga punkter. I övrigt hänvisar vi till 
www.liberalerna.se för att få en bild av den Liberala visionen för ett gott samhälle.  
 
Liberalerna vill att Töreboda ska vara:  

• trygga kommunen för alla invånare 

• tillsammans skapar vi den vänliga kommunen med engagemang, empati och möjlighet till 
personliga möten 

• tillväxt i kommunen där kunskap, jobb och företagande står i fokus 

• den hälsosamma kommunen där både kropp och själ får stimulans den samverkande 
kommunen där näringsliv och kommun arbetar tillsammans 

• den berikande kommunen med ett attraktivt kulturutbud, vacker natur och en livlig 
centrumhandel 

• den lyssnande kommunen där våra invånare åsikter tas tillvara 

• den föreningstäta kommunen med ett levande föreningsliv 

• styrt med nämnder för att bredda möjligheten att fler blir involverade i politiken.  

http://www.liberalerna.se/
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Kommunal service 
Töreboda ska vara en kommun med engagerade medarbetare som ger en god service till 
kommunens invånare. Kommunens anställda ska få möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ. 
 
Liberalerna vill: 

• att alla kommundelar ska få del av samma service 

• att kommunens invånare ska få svar inom tre arbetsdagar från tjänstemän och politiker 
 
Jämlikhet 
Alla människor har lika värde och rätt att delta i samhället och forma sina egna liv. Skolan har en 
avgörande roll att tidigt ge unga tillräckliga kunskaper för lika möjligheter i livet. 
 
Jämlikhet innebär alla människors lika värde och rättigheter. Jämlikhet är en av liberalismens 
grundpelare och innebär att alla människor ska vara lika inför lagen. Det innebär också att alla ska 
ha möjligheter att delta i samhällslivet och forma sitt eget liv. Skolan är central i jämlikhetsarbetet. 
Vi behöver en skolpolitik som fokuserar på att ge alla en bra kunskapsgrund att stå på. 
 
En av vår tids stora jämställdhetsfrågor handlar om att flickors och kvinnors möjligheter att leva ett 
fritt liv inskränks, ibland av den egna familjen eller självutnämnda moralväktare. Liberalerna har 
länge drivit frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står på individens sida, mot de kollektiva 
förtryckande strukturerna, oavsett vem som utsätts och var det sker. 
 
Liberalerna vill: 

• att jämställdhetsperspektivet skall beaktas vid alla politiska beslut 

• att ingen diskriminering eller särbehandling skall förekomma vid nyrekrytering/lönesättning 

• att pojkar och flickor behandlas lika i skolan och uppmuntras att utvecklas sina intressen 

• att förskolepersonal har ett genusperspektiv i sitt pedagogiska arbete 

• att våld i nära relationer alltid uppmärksammas och kommunens resurser för att stödja den 
som utsatts prioriteras 

Integration 
I vår kommun ska alla ha en ärlig chans att komma in i samhället, försörja sig och uppfylla sina 
drömmar. Alla människor som bor i vår kommun ska ta ansvar för sig själva, lära sig svenska 
språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället bygger 
på.  Det är grunden för en liberal politik för bättre integration. En integrerad och öppen kommun 
erkänner människans rätt att få räkna sig till en viss språklig, etnisk, religiös eller kulturell 
minoritetsgrupp. Men det är också en rättighet att slippa tillskrivas en sådan identitet. För att ett 
öppet och integrerat samhälle skall fungera krävs gemensamma referensramar, gemensamma 
rättsnormer, gemensamma mötesplatser och ett gemensamt språk.  
 
Liberalerna vill: 

• kombinera SFI-studier med praktik 

• bygga mer blandade boendeformer för att underlätta integration 
 
Familjepolitik 
Modern familjepolitik bygger på jämställt föräldraskap och lika möjligheter att arbeta. Familjer kan 
se ut på många olika sätt och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och 
föräldraskap. Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället.  Alla barn 
förtjänar en bra start i livet och trygga uppväxtvillkor är avgörande för resten av livet.  
 
Liberalerna vill: 

• att alla föräldrar erbjuds stöd och råd om barns behov och om föräldrarollen under hela 
barnets uppväxt.  

• Familjecentralens verksamhet är av största betydelse 
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Folkhälsa 
En god hälsa är en av grundpelarna för ett gott liv. Liberalerna vill främja hälsan och förebygga 
ohälsa bland invånarna. Att komma till rätta med missbruk av olika slag är av tradition en av 
Liberalernas mest angelägna frågor. Vi vill särskilt engagera oss i att motverka hälsoriskerna för 
ungdomar och utsatta grupper.  
 
Liberalerna vill: 

• främja Vårdcentralens fortsatta utveckling då närheten till vård är av största betydelse  

• förstärka kommunens drogförebyggande verksamheter 

• även fortsättningsvis ställa krav på drogfri miljö när kommunalt stöd ges till 
ungdomsverksamhet och idrottsverksamhet 

• ge särskilt stöd till barn och ungdomar som lever med vuxna som har egna svårigheter  

• att skolsköterskor och skolkuratorer får mer resurser 

• att ingen kommuninvånare ska sakna tak över huvudet 
 
Tätortsmiljön 
Töreboda med Göta Kanal har en unik miljö och det är viktigt att vi slår vakt om den och att den får 
utvecklas ytterligare. I kommunen finns flera mindre tätorter som har sin unika särprägel. 
Liberalerna tycker att det är viktigt att utveckla kommunens alla tätorter. 
 
Liberalerna vill: 

• fortsätta utveckla området kring Göta Kanal 

• underlätta för handel och service att etablera sig i centrum 

• främja bostadsbebyggelse i hela kommunen  

• förbättra tillgängligheten i alla våra tätorter 

Bostäder 
I Töreboda kommun ska det finnas möjlighet att välja boende, antingen man vill hyra eller äga, bo i 
lägenhet eller villa. För att motverka segregation vill Liberalerna att bostadsområden skall bestå av 
en blandning av olika typer av hus och storlekar på bostäder.  Bostäder behöver byggas både i 
små och stora tätorter för att hela kommunen ska leva. Målsättningen är att alla ska ha ett bra 
boende, som man själv har valt. 
 
Liberalerna vill: 

• att kommunen ska underlätta bostadsbyggande så att fler bostäder byggs både av 
Töreboda Bostäder och andra aktörer 

• att kommunen ska planera för en varierad bostadsbebyggelse, både flerfamiljshus 
och villor, med känsla för både tradition och nytänkande 

• att befintliga grönytor ska bevaras och inte bebyggas. Vid nybyggnation ska hänsyn 
tas till behov av insprängda grönområden  

Kommunikationer 
I Töreboda ska det vara lätt och säkert att ta sig fram vare sig man går, cyklar, åker bil eller 
kollektivt. Tillgängligheten behöver förbättras för personer med funktionsnedsättning. Goda 
kommunikationer är A och O för att arbete och studier ska fungera. 
 
Liberalerna vill: 

• värna och utöka tågstoppen i Töreboda 

• driva fortsatt underhåll av vägnätet i kommunen 

• driva utbyggnad av cykelbanor runt tätorten 

• förbättra pendlingsmöjligheterna till arbetsplatser inom och utanför Töreboda och 
länsgränsen 
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Näringsliv 
Töreboda ska vara en företagsvänlig kommun, som ska sträva efter ett mångskiftande näringsliv, 
där både små, medelstora och stora företag är representerade. Här ska företag kunna starta och 
växa. Etablerade företag ska känna att kommunen värdesätter deras närvaro och nya företag ska 
se Törebodas fördelar som etableringsort.  
 
Liberalerna vill: 

• marknadsföra Töreboda som en attraktiv verksamhets- och bostadsort i samarbete med 
näringslivet 

• ha en god framförhållning vad gäller mark till företag och bostäder 

• att kommunen ska uppmuntra s k socialt företagande 

• att kommunen ska ägna sig åt sitt offentliga uppdrag 

• satsa på natur- och kulturturism 

• satsa på förbättrade vägar till och från Töreboda för att underlätta företagsetablering 

Kultur 
Kulturen har en central roll i samhällsutvecklingen genom att stärka invånarnas engagemang och 
därmed ge individen möjlighet att växa som samhällsmedborgare. För Liberalerna är det viktigt att 
alla människor får möjlighet till ett brett kulturliv. Särskilt barns och ungdomars kultur är ett 
kommunalt ansvar. Delaktighet i kulturlivet stärker fantasin, känslan, toleransen och glädjen hos 
människor och detta stärker i förlängningen även demokratin.  
 
Liberalerna vill: 

• värna om det rika musikliv som finns i Töreboda kommun genom att stötta kulturskolan, de 
många olika körerna, orkestrar, musikgrupper och studieförbund 

• att barn och ungdomar lätt ska ha tillgång till kultur – aldrig för höga avgifter 

• ha bibliotek med generösa öppettider också i Älgarås och Moholm 

• uppmuntra teater och biograf så att det görs tillgängligt för alla 

• värna att konstnärer och formgivare får möjlighet att ställa ut och vara verksamma inom 
kommunen 

 
Fritid 
En meningsfull fritid är viktig för alla människor och ett aktivt friluftsliv är för många väsentligt för 
välbefinnandet. I Töreboda kommun finns goda möjligheter att utöva olika sportaktiviteter. Vi vill att 
alla ska kunna motionera och idrotta oavsett var man kommer ifrån eller hur mycket pengar man 
har.  
Liberalerna vill: 

• att det ska finnas fritidsaktiviteter för ungdomar i hela kommunen, även de mindre 
tätorterna 

• erbjuda ungdomar möjlighet att utöva spontana idrottsaktiviteter i närheten av sina 
bostadsområden och skolor 

• ha familjevänliga entréavgifter till Simhallen 

• tillsammans med studieförbund och föreningar engagera ungdomar att ta ansvar för en 
meningsfull fritid 

• att motionsspåren i hela kommunen hålls i ordning och finns tillgängliga för alla invånare 
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Förskolan 
Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och är viktig för att stimulera barns utveckling. 
Förskolan ska ha ett lärande perspektiv och vara lättillgänglig för alla. Vi vill ha små barngrupper, 
hög personaltäthet och att fler barn ska få gå i förskolan. Den pedagogiska kvalitén ska vara god 
och det enskilda barnets behov uppmärksammas. Förskolan ska vara väl utbyggd och flexibel för 
att kunna anpassas, allt eftersom behovet av platser förändras. 
 
Liberalerna vill: 

• minska antalet barn i barngrupperna så att kommuner följer Skolverkets riktlinjer om 
maximalt femton barn i varje grupp 

• främja fortbildning av förskollärarna 

• bevara förskolorna på de mindre orterna 

• att förskolepersonal har ett genusperspektiv i sitt pedagogiska arbete 

• alla förskolor ska ledas av en förskollärare 

Grundskola 
Liberalerna vill ha en skola med kunskap, ordning och valfrihet. Skolans arbetsmiljö ska präglas av 
arbetsro och trygghet. Ordning är en förutsättning för lärande. Det måste därför finnas en 
grundläggande struktur på lektioner och raster som skapar goda förutsättningar för både lärande 
och trygghet. Liberalerna sätter individen i centrum i skolpolitiken och skapar möjligheter för 
människor att både växa och forma sina egna liv och förändra sin omgivning.  
 
Lärarna är viktigast i skolan. Deras lön och status måste öka för att Töreboda ska kunna vara 
konkurrenskraftigt vid rekrytering av nya lärare. 
 
Liberalerna vill: 

• att skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna 

• ta krafttag mot mobbning, våld och skolk 

• satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet 

• vi vill införa läxläsningshjälp i skolan för de som behöver 

• ge alla elever möjligheter att nå målen. Stödinsatser ska sättas in så tidigt som möjligt och 
sommarskola genomföras för elever som inte nått målen i högstadiet 

• stärka elevhälsovården 

• att skolskjutsar ska organiseras så att barnens restider minimeras 
 

Gymnasium och Vuxenutbildning 
Liberalerna anser att gymnasieskolan ska ge varje elev chansen att utvecklas så långt som möjligt 
i den riktning hon eller han vill. Det är viktigt att gymnasieskolan erbjuder både yrkesinriktade och 
högskoleförberedande alternativ. Yrkesprogrammen ska ge kunskaper och erfarenheter som 
arbetsgivarna faktiskt vill ha. Ingen på yrkesprogrammen ska tvingas att läsa in 
högskolebehörighet, men alla ska ges möjlighet att göra det om de vill.  
 
Vuxenutbildningen kan bidra till att tillväxten i Töreboda ökar, att antalet arbetslösa minskar och att 
integrationen mellan gamla och nya Törebodabor underlättas.  
 
Liberalerna vill: 

• ge det stöd som behövs för att alla elever ska klara en gymnasieutbildning 

• underlätta pendling genom att bevaka busslinjer, tågstopp och skolskjutsar 

• bevara lärartätheten i gymnasieskolan 
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Äldreomsorg 
Människor ska kunna åldras med värdighet och trygghet. Våra äldre är ingen enhetlig grupp och 
därför ska vård och omsorg ta sikte på individens behov och präglas av omtanke, empati och 
respekt för den enskilde. Liberalerna vill verka för att olika alternativ och olika boendeformer 
utvecklas, så att valfriheten tryggas med bibehållen kvalitet i boendet. Självklart ska äldre själva få 
bestämma över sig själva och över det stöd de behöver. Därför tycker vi att äldre ska få välja mer 
själva när det gäller t ex boende, mat och färdtjänst. Vi vill också att anhöriga som vårdar äldre 
ska få bättre stöd. För att äldreomsorgen ska kunna utgå från och anpassas till den äldres behov 
och önskemål ska personalen erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling. 
 
Liberalerna vill: 

• skapa flexibilitet i enheternas bemanning så att den kan anpassas efter vårdtyngd 

• ge anhöriga hjälp och avlösning för vård av äldre som föredrar att bo hemma genom att 
erbjuda tidsbegränsad hemvård eller korttidsboende 

• subventionera äldres deltagande i hälsofrämjande motionsutövning och friskvård 

• att kommunen i samarbete med primärvården inrättar äldrevårdsteam 

• underlätta för äldre att använda sig av RUT i stället för hemtjänst, vilket ger en större 
valfrihet i insatser 

• skapa en beredskap för en äldreomsorg anpassad för brukare med annat hemspråk än 
svenska 

• stödja privata aktörer 

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning kan göra det svårt att delta i samhället på lika villkor. Vi vill att alla ska ha 
samma möjligheter när det gäller tillgänglighet, rätt till jobb eller långsiktighet i olika stödinsatser. 
 
Liberalerna vill: 

• anpassa trafik- och offentlig miljö 

• erbjuda anpassat boende som utgår från den enskildes behov och önskemål 

• verka för ett utökat samarbete med brukarorganisationer och handikappråd 

• att samarbetet med arbetsförmedlingen stärks för att finna lämpliga praktik- och 
arbetsplatser 

• värna att LOV får vara kvar efter valet 

Socialtjänst 
I Töreboda ska alla kunna leva i trygghet. Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje 
välfärdssamhälle. Människor som är hemlösa, har missbruksproblem och barn som är utsatta är 
några grupper som borde få ännu bättre hjälp och stöd till en bättre framtid. 
 
Liberalerna vill:  

• minska hemlösheten genom bättre boendestöd och samordnande insatser från psykiatri, 
missbruksvård och socialtjänst 

• stärka utsatta barns rättigheter genom att stärka myndighetsutövningen i 
barnavårdsärenden. De som handlägger barnärenden ska erbjudas ett nära ledarskap och 
kontinuerlig kompetensutveckling 

• att barn som är placerade utanför hemmet och barn som lever i utsatta miljöer måste få 
stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid 
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Miljö 
Natur- och kulturupplevelser är centrala för folkhälsan och den sociala hållbarheten. Naturen ska 
vara en grund för upplevelser och lärande, en källa till rekreation och kunskap. Ett långsiktigt 
förvaltarskap är nyckeln till den liberala miljöpolitiken. Varje generation har ansvar för att förvalta 
miljön så att framtida generationer också kan leva i den och njuta av den.  
 
Liberalerna vill: 

• bevara den biologiska mångfalden även inom stadsplanerat område 

• skapa skydd för hållbar användning av åkermarken och vattendrag 

• ge ökad tillgänglighet till natur- och kulturhistoriska anläggningar 
 

Kontaktuppgifter 
 
Liberalerna Töreboda 
http://toreboda.liberalerna.se 
 
Ordförande Gunilla Fransson: 
gunilla.fransson@toreboda.se 

073 8090601 

 

http://toreboda.liberalerna.se/
mailto:dag.hogrell@telia.com

