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Valplan Liberalerna i Båstad – valet 2018   
HELA BJÄRE - VARJE DAG - ett långsiktigt ansvar för vår kommun   
   
Hela Bjäre - varje dag innebär att hela Bjäre ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, varje 
dag, året runt. Våra sex tätorter, tillsammans med landsbygden, ska ges de bästa förutsättningarna 
för att utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna – likvärdigt men inte lika. 
 
För Liberalerna har alla invånare samma skyldigheter och rättigheter som utgår från vår svenska 
lagstiftning. Det är grundbulten i vår demokrati. 
 
Liberalerna vill ta ett långsiktigt ansvar för vår kommun och ser en öppen, inkluderande och positiv 
framtidsutveckling för Bjäre. Vi vill värna om vår unika miljö och menar att ett Bjäre utan kultur är 
ett fattigt Bjäre.  

Vi tror på Bjäre!  

 

Våra hjärtefrågor 
   
Skolan först – utbildning, barn och unga   
Alla barn måste ges de bästa möjligheterna till en god förskola, en god grundskola och en god 
gymnasieskola. Då får de kunskaper och färdigheter som krävs för att delta i vårt moderna, 
demokratiska samhälle. Därför vill Liberalerna:   
 

• Skapa den bästa möjliga grundskolstrukturen, för att attrahera duktiga pedagoger och 
skickliga skolledare. På så sätt får elever en bra utbildning samt de riktiga förutsättningarna 
för en socialt inkluderande miljö för alla.  

• Garantera att det finns förskola i alla våra sex större tätorter för att undvika långa 
transporter för små barn.  

• Verka för att alla skolenheter anpassas till dagens och morgondagens läroplaner – inte 
gårdagens.   

• Ta till vara professionens kunnande istället för politiska hitta-på-lösningar.  
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Integration  
Integration handlar om att nya invånare ska komma in i, och bidra till, vårt samhälle. Det är 
kommunens uppgift att göra denna resa så effektiv som möjlig. Vi är övertygade om att rasism, 
främlingsrädsla och intolerans skadar vårt samhälle. Därför vill Liberalerna: 
 

• Säkerställa att vi som kommun, så snabbt som möjligt, tar nyanlända från SFI och 
bidragstagande till arbete och skattebetalare.   

• Aktivt medverka till ett tydligt samarbete mellan integration och arbetsmarknad.  
• Prioritera undervisning i det svenska språket för alla vuxna – oavsett ålder.  
• Stärka informationen om vår demokrati, vårt samhälle och våra lagar.  
• Kombinera svenskundervisningen med praktik och företagsbesök för alla. 
  

Trygghet 
Enligt polisens årliga rapporter känner sig boende på Bjäre fortsatt trygga. Detta är något vi ska 
vara stolta över och värna om. Därför vill Liberalerna:  
 

• Införa ett trygghetsråd som samverkar och koordinerar insatser mellan kommun, polis, 
föreningar och andra aktörer i närsamhället. Dess uppgift är att samverka för att proaktivt 
jobba, tillsammans eller varför sig, med aktuella ämnen för att motverka otrygghet.   

• Se över hur belysningen på våra vägar kan förbättras.  
• Prioritera utbyggnad av gång- och cykelvägar.  
• Verka för att utöka kollektivtrafiken så att alla får större tillgång till bussar på Bjärehalvön.    
• Vara drivkraft och stöd till grannsamverkan.  
• Anställa fältassistenter.  

 
Närdemokrati  
Demokrati handlar om människors frihet och om deras både rättigheter och möjligheter att vara 
delaktiga i samhällets utveckling. Det är lätt att ta demokratin för given då populismen idag tar stora 
kliv framåt. Engagerade människor som vill bidra, är det bästa för en bygd/kommun. Att ha en väl 
fungerande struktur för att alla ska komma till tals och bli en aktiv del av Bjäre är viktigt för 
Liberalerna Båstad.  Därför vill Liberalerna:  
 

• Aktivt stödja byaråd, föräldraföreningar, ungdomsråd, pensionärsråd, handikappråd, 
idrottsföreningar och andra föreningar i vår kommun.  

• Råden och föreningarna ska få en rejäl möjlighet att påverka de politiska besluten som 
remissinstans och vara delaktiga under hela mandatperioden – inte enbart när det är val.    

• Bjuda in allmänheten till möten om viktiga frågor som kan påverka närsamhället.   
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Vård och omsorg  
Våra äldre har en gång varit den starka generation som byggt vårt välfärdssamhälle. Nu förtjänar 
de en god vård och omsorg. Vi liberaler sätter värde på våra äldre och anser att de ska bemötas 
med respekt och därför vill Liberalerna: 
 

• Verka för tillräckligt med händer och hjärtan i all omsorg – det ger kvalitet.  
• Ge den enskilde möjligheter att välja utifrån sina behov. Den som inte har förmågan att själv 
      välja ska ges stöd på ett sådant sätt att det garanteras en god livskvalitet för den enskilda.  
• Verka för gratis kollektivtrafik för våra äldre.  
• Skapa mötesplatser för våra äldre.  
• Varje månad köra våra äldre till maten och gemenskapen, istället för att köra maten till de 

äldre och ensamheten. 
 
Företagsamhet och näringsliv  
Entreprenörskap och våra företag är grundstommen för en kommuns verksamhet och 
välbefinnande. Vi behöver alla arbetstillfällen som kan fås. Därför vill Liberalerna:  
  

• Ha ett tydligt och synligt politiskt ledarskap som är tillgängligt och aktivt.   
• Verka för att beslutsvägarna förenklas och att aktuell, lättförståelig information finns 

tillgänglig – både digitalt och vid personlig kontakt med kommunen.   
• Vidareutveckla samarbetet med Båstad Turism och näringsliv så att vi alltid drar åt samma 

håll.   
• Inspirera till ytterligare gemensamma projekt likt Projektet ”Game, set och match” för att 

skapa ett blomstrande näringsliv.    
• Öka tillgången till kommunal näringslivsmark.  

 

Miljö 
Miljöutmaningarna är globala, men lösningarna är i regel lokala och regionala. Det är ofta i våra 
kommuner som globala åtaganden för att uppnå miljömål ska omsättas i praktisk handling. Båstads 
kommun har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att påverka 
arbetet för att uppnå olika miljömål genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö. 
 
För att få struktur på våra hållbarhetsfrågor och vårt förebyggande miljöarbete behövs någon i 
kommunen som har till uppgift att arbeta med att öka kunskapen om det nuvarande miljötillståndet 
i kommunen. Vi måste få till ett ökat kretsloppstänkande och forma de strategier som behövs för att 
uppnå de lokala miljömålen. Därför vill Liberalerna Båstad: 
 

• Anställa miljöstrateg 
• Arbeta för en utökning av kollektivtrafiken 
• Ge NSVA i uppdrag att arbeta fram ett modernt avgiftssystem 
• Införa miljökonsekvensanalys inför beslut 
• Uppgradera ledningsnätet 
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Kultur 
Det är inte möjligt att ha ett samhälle utan kultur och ett Bjäre utan kultur är ett fattigt Bjäre! 
I Båstad kommun finns det finns ett aktivt kulturliv och ett stort kulturintresse. Under de senaste 
fyra åren har kulturfrågorna inte prioriterats. Liberalerna accepterar inte att kulturfrågorna har en 
sinande tillvaro. Vi lever i en bygd som är full av kultur, historia, byggnadsvärden och oändligt 
många kulturella aktiviteter. Kulturen är en tillgång för alla som bor här, för turister och för 
näringslivet. Därför vill Liberalerna i Båstad bl.a.: 
 

• Skapa en kulturnämnd 
• Genomföra kulturprogrammet 
• Höja bidraget till kulturföreningarna 
• Säkra kulturgarantin för alla barn 1-18 år 

 
 
 


