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Folkpartiet Liberalerna är ett liberalt parti
Liberalism står för FRIHET och vi inom folkpartiet vill att vår politik skall syfta till, att alla
människor skall ha friheten att forma sina egna liv.
Detta skall också slå igenom på alla områden inom vår politik.
Vi kommer under kommande mandatperiod, med Din hjälp och Ditt stöd, verka för mera
hållbara social-liberala åtgärder, som vi direkt vill få med även i kommunens kommande
budgetplanering – viktiga frågor som berör oss alla i vår kommun och även inom
huvudmannaskapets regi – landstinget – i den mån vi får Ditt förtroende.
Vi inom Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun kan härmed kortfattat och konsist ge
våra synpunkter på de frågor, som vi inför nästa mandatperiod ser som viktiga, och
förhoppningsvis med Ditt stöd också får mandat för.
Vi kommer inför och under mandatperioden verka tillsammans med andra politiska
riktningar, dock utan fasta avtalade förpliktelser.
Vi tror på individen, och individens rätt att påverka det politiska skeendet i vår kommun och
inte på i förhand uppgjorda avtal eller dikterade villkor – samarbete är ett nyckelord. Och
samarbete kommer alltid från mist två håll. Från vår sida kommer alla under
mandatperioden uppkomna förslag att synas grundligt utifrån ett social-liberalt perspektiv
och som våra väljare ger oss stöd för.
Vi är beredda på samarbete och som leder vår kommun framåt.
Genom att läsa och studera vårt handlingsprogram inför kommande mandatperiod tror vi,
att Du som kommuninnevånare får ett klart besked om vad vi vill och vad vi tänker arbeta
för – det är sedan upp till Dig att avgöra om Du kan stödja detsamma.

Barnomsorg
Vi vill mer:


Föräldrar med obekväm arbetstid skall kunna nyttja tilldelad plats, oberoende
arbetsschema, om så önskas.



Barnomsorgen skall göras tillgänglig för barn, när föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna
eller av andra skäl inte kan arbeta med 5 timmar per dag under veckans alla
vardagar.



Valfriheten (LOV) skall gälla även inom barnomsorgen.



Ingen skall behöva tvingas välja mellan att jobba och vara föräldrar. Därför skall
barnomsorgen vara av högsta klass och täcka behoven. Barnomsorgen ska, precis
som förskolan, vara lärorik. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet bidrar till, att
barnen utvecklas och lägger grunden för framtida skolgång.

Skola och utbildning
Vi vill mer:


Förstatliga skolan



Kommunen skall uppmuntra sin personal till vidareutveckling och vidareutbildning
inom sitt yrkesområde och deras arbetsinsatser skall leda till högre status. Med en
överenskommelse mellan kommunen och den anställde om en vidareutveckling så
ska det finnas möjlighet att få löneförmån för tjänstlediga timmar under studierna.
Initiativ från den anställde skall uppmuntras.



Distansutbildningen på Campus, Hultsfred måste byggas ut väsentligt för att ge
möjlighet att studera de ämnen eller yrkesval den enskilde vill ha.
Distansutbildningarna ska ha hög kvalité och tillgängligheten till fler högskolor är
därför nödvändigt för att utöka utbudet och även ge möjlighet att bo kvar i
kommunen. Distansutbildning är ett bra alternativ om Du vill kombinera studier med
familj och jobb, eller vill bo kvar.



Skolskjutsar skall anordnas av kommunen och betalas av kommunen, oavsett vilket
skolval föräldrarna och eleverna gör. Dessutom vill vi att skolskjutsreglerna i vår
kommun ändras, så att elever, som är inskrivna i friskola skall erbjudas skolskjuts på
lika villkor och med samma rättigheter som elever som är inskriven i en kommunal
skola. Detta tillhör det fria skolvalet.



Prolympia är vår största friskola i kommunen. Skall ur kommunal synvinkel hanteras
som vilken skola som helst – oavsett huvudmannaskapet. All förekommen
administration mellan skolenheten och övrig skoladministration inom kommunen
skall ovillkorligen behandlas på likvärdigt sätt – och får inte i några delar försvåras
och/eller motarbetas.



Kraven på skolornas antimobbningsarbete skall skärpas och om inte redan
antimobbningsprogram föreligger i alla våra skolor skall sådana upprättas –
skolpersonal skall vid minsta misstanke om mobbning agera.

Skolan får aldrig, aldrig förmedla en känsla av att mobbningen beror på den mobbade.
Mobbning och kränkningar är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för
klasskamrater och medmänniskor.
Allas rätt till kunskap är den viktigaste jämställdhetsfrågan. Elever skall stimuleras till
självständigt kritiskt tänkande men också till ett demokratiskt och hänsynsfullt sätt att bete
sig mot andra människor.









Mindre grupper och alla elever skall ges möjlighet att nå godkända betyg
Kunskapsfokus, ordning och reda
Kunskapsuppföljning
Höga förväntningar på alla oberoende av bakgrund
Lärarnas betydelse
Rektorernas betydelse
Varje tätort i vår kommun har rätt till en egen skola

Fritid och Kultur
Vi vill mer:


Ge föreningar stöd när de erbjuder ledareutbildning – en viktig del för att hålla våra
ungdomar kvar i vår kommun och i vårt föreningsliv under hela tonårsperioden och
åren därefter samt dessutom medverkar till att ungdomar håller sig borta från
alkohol och andra droger.



Vi vill införa en obligatorisk simskola för alla skolelever – huvudmannaskapet kan
gärna vara en idrottsförening och med ekonomiskt stöd från kommunen.



Vi vill verka för att erbjuda våra ungdomar en aktiv fritid i hela vår kommun. Det ska
finnas ett gott utbud av sport- och fritidsaktiviteter där vi ska erbjuda sportarenor
och med hela kommunens perspektiv i tanke.



En aktiv fritid är betydelsefullt för både kropp och själ och helt oberoende av hur
årsrik Du är och/eller kön och etnisk bakgrund.



Våra föreningar i kommunen skall stöttas i sina aktiviteter inte bara finansiellt utan
även genom direktstöd och kommunikation genom vårt utvecklingskontor och kultur
och fritidsförvaltning.



Vi anser, att en bredd och mångfald inom exempelvis kulturverksamheten är viktig.
Genom bl.a. våra biografer, bibliotek, kulturhus, hembygdsmuseer och parker
medverka till att våra kommuninnevånare erbjuds ett fortsatt bra kulturutbud.



Inrätta ett allaktivitetshus.

Äldreomsorg
Vi vill mer:


Inom äldreomsorgen skall valfriheten (LOV) ses som en viktig del för individen och
gärna med en ökad service. Denna service ska erbjudas till hela vår kommun vid
upphandlingar.



För oss är det lika viktigt för vår glesbygd att få del av likvärdig service var du än
väljer att bo.



Våra äldre ska ges och erbjudas en bra och hälsorik mat. Vi vill ta bort dagens kylmat
och istället erbjuda en närproducerad mat.



Vi vill införa en ”Ut- & Gå-Garanti” som ger äldre rätt att komma ut i friska luften om
de så vill.



Vi vill införa en ”Välja Mat-Garanti”, som ger den äldre möjligheten att själv välja
mellan olika maträtter.



”Parboendegaranti” – för äldre och funktionshindrade. Det är inte kommunen som
skall skilja makar eller par åt.



Strandskolan i Virserum ska användas i kommunal service, t.ex. ett trygghetsboende
eller som ett allaktivitetshus.



I rehabiliteringssyfte nyttja de redan befintliga resurserna som redan idag
tillhandahålls av kommunen – exempelvis det varmbadhuset i Virserum.



Kv. Lammet i Hultsfred skall byggas om och omvandlas till moderna
trygghetsboenden.



Tillvarata mer än idag de äldres intresse och gärna i samarbete med våra
pensionärsorganisationer och anhöriga.

Äldre människor måste få mer makt över sin vardag. Man ska själv kunna avgöra när och hur
stöd, hjälp och service ges. Som äldre ska man själv få avgöra vem som kliver över tröskeln
för att hjälpa till. Därför vill vi värna valfrihet (LOV) . Att få komma ut i friska luften, att själv
få styra över vem som hjälper till att duscha och att få välja mellan olika maträtter till sin
middag ska vara en självklarhet.

Vid rekrytering av personal skall flerspråkighet värdesättas. Ge även redan anställd personal
möjlighet till ökade språkkunskaper.
Vi vill att äldre ska få en ”Värdighetsgaranti” som slår fast vad de har rätt att förvänta sig av
äldreomsorgen.
Värdighetsgarantierna ska vara konkreta.

Miljö- och Naturvård
Vi vill mer:


Anslut vår kommun till organisationen Sveriges Ekokommuner – organisationen är
ett bidrag till vår egen kommuns miljöengagemang.



Kommunens skogsarealer skall skötas och underhållas av experter som idag finns
inom skogsföretagen och i likhet med vad Högsby kommun gör och omfattas genom
avtal, skötsel, avverkning och återplantering.



Vi skall kritiskt granska Vindkraftsbolagens löften och vara restriktiva med inköp av
ekonomiskt icke försvarbara vindkraftsandelar och i likhet med nya rön om
vindkraftsvisioner.



Folkhälsotalen i vår kommun är otillfredsställande. Folkhälsoplanen med tillhörande
”hälsobokslut” skall därför redovisas i kommunfullmäktige en gång per år.



Vi skall medverka till, att omsätta nationella överenskomna miljömål ned på lokal
nivå och vara en ledstjärna även för den kommunala verksamheten.

Integration
Vi vill mer:
 Svenska för invandrare (SFI) skall prioriteras och studierna ska ske i anslutning till
beviljat uppehållstillstånd.

 SFI skall individanpassas.
 Arbetsförmedlingen ska ha en högre tillgänglighet än idag, för att stödja
integrationsarbetet i och med sitt etableringsuppdrag de har. Kommunen ska inrätta
ett ”Medborgarkontor” där både statlig och kommunal service ska erbjudas till
kommuninvånarna.

 Stöd våra intresseorganisationer, finansiellt eller på annat sätt för att genom deras
försorg få medhjälp i integrationsfrågorna. Våra ideella organisationer har en
gedigen och beprövad möjlighet att genom olika aktiviteter medverka vid detta.

 Att förena arbete och föreningsliv med språk och utbildning är nyckeln till en lyckad
integration.

Infrastruktur
Vi vill mer:


Vi kräver full mobiltäckning inom hela vår kommun.



Vi kräver ett elsäkert elnät inom hela vår kommun.



Standarden på riksväg 23 ska vara av ”riksvägsstandard”. Kommunen ska vara
drivande tillsammans med andra berörda kommuner om att utöva påtryckning mot
Trafikverket.



Genomfartsleden Virserum centrum, landsväg 672 från Virserum, förbi DackeStop
och i färdriktning Mörlunda ska förbättras.



Trafikmiljön vid korsningen Lilla Torget/Oskarsgatan/Västra Långgatan skall snarast
möjligt förbättras.



Fiberutbyggnaden som pågår runt om i landet är för oss en viktig samhällsfråga. Vi
vill öka statens ansvarstagande för bredbandsutbyggnaden över hela landet.



Kommunen skall upprätta, genom utvecklingskontoret en plan för hur och på vilket
sätt fiberutbyggnaden skall ske i vår kommun.



Trafikmiljön genom Silverdalen och Vena måste lösas.

Företagande
Vi vill mer:


Underlätta för nystart av företag och utveckling av redan befintliga, en dialog med
kontinuitet mellan dessa och vårt utvecklingskontor skall förbättras. Kommunen ska
inrätta ett ”Medborgarkontor” där både statlig och kommunal service ska erbjudas
till våra företagare.



Turismen är en av Hultsfreds framtidsnäringar. Vi vill se att kommunen ytterligare
förstärker sina ”varumärken” inom turismen.



Ung företagsamhet s.k. UF-företag omfattar en utbildning i företagande för
gymnasieelever i åldern 16-20 år. Skall i allra största utsträckning stimuleras mellan
företag, skola och vårt utvecklingskontor.



Upphandlingar förenklas. Möjlighet enligt nu gällande lagstiftning att mindre lokala
företag också får en möjlighet att delta.



Kommunen skall vara behjälplig med information till näringsidkare vad gäller
stödresurser på regional, nationell och EU-nivå och detta skall ske via
utvecklingskontoret.

Service i kommunen
Vi vill mer:


Samhällsservice, bedriven av Stat, Landsting och/eller kommun skall decentraliseras.
Kommunen ska inrätta ett ”Medborgarkontor” där både statlig och kommunal
service ska erbjudas till kommuninvånarna.



Den kommunala servicen skall utgå från att erbjudas till alla delar i vår kommun.
Även en decentralisering av service inom kommunen ska tillämpas.



Räddningstjänstens organisation ska vara utformad, att den arbetar på lika villkor i
samtliga av kommunens tätorter. Rökdykare ska finnas tillgänglig inom
räddningstjänstens alla enheter.



Återinrätta rökdykare för enheten Virserum.



”Hjärtstartare” skall placeras vid varje brandstation i vår kommun, som ett
komplement till ambulansvården. All personal inom räddningstjänsten skall ges
tillfälle till utbildning i densamma.

Kommunens administration
Vi vill mer:


Fortsatt fokus på en ekonomi i balans. Amortering skall göras på skuld.



Den kommunala administrationen ska bedrivas kostnadseffektivt och kritiskt
granskas 1 gång/år redovisas till kommunfullmäktige av resp. förvaltningschef.



Den kommunala administrationen skall under perioden rationaliseras med en
målsättning att följa demografimodellen.



Vid ny tjänstetillsättning ska detta noggrant prövas och beslutas av
kommunstyrelsen. Alla tjänster ska offentligt utlysas.



Ytterst är det våra folkvalda som skall utöva inflytande gentemot våra tjänstemän.



Politikerarvodena ska sänkas till 2010 års nivå.



Politikerarvoden skall vara arvoden och inte kopplas ihop med de
kommunalanställdas löneutveckling. Arvodena skall hanteras av kommunstyrelsen
och beslutas av kommunfullmäktige i full demokratisk ordning.



2:e vice ordförande i nämnder och styrelser skall avskaffas.



Det ska finnas möjlighet att komma in med medborgarförslag i vår kommun.

STÖD LIBERAL POLITIK I HULTSFREDS KOMMUN

http://www.folkpartiet-hultsfred.se

