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LIBERAL IDEOLOGI  
Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti. Liberalism är att respektera den enskilda 
människan. 
 
Målet med Folkpartiets politiska förslag är att var och en ska känna frihet och ha 
förutsättningar att uppnå vad de vill med sina liv. Detta gäller naturligtvis man som kvinna, 
gammal som ung. 
 
Människor ska själva bestämma över sina liv - inte politiken - som bara ska skapa 
förutsättningar och riva hinder för att göra detta möjligt. Vi tror på medborgarens eget sunda 
förnuft, samvete och vilja att själva välja. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av 
politiska beslut. 
 
 
DEMOKRATI 
Demokrati bygger på individens frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet. Likgiltighet och 
bristande tilltro till politiken är ett hot mot demokratin. Därför bör människors intresse och 
deltagande uppmuntras så att fler kan ta del i demokratins processer. Frågor måste föras ut 
och diskuteras i god tid innan beslut fattas. Folkpartiet arbetar för fördjupa och utveckla 
demokratin. 
 
Vi tycker det är viktigt att politiken förs så nära medborgarna som möjligt och uppmuntrar till 
offentliga politiska möten.  
 
Det är en självklarhet att medborgaren får möjlighet att ställa frågor och få svar av ansvarig 
politiker. 
 
Demokratiskt beslutande organ bör spegla samhället i stort. Därför ska mötestider i 
kommunfullmäktige och nämnder anpassas så att det ges goda möjligheter för 
förtroendevalda att delta i politiskt arbete i kombination med arbete eller studier.  
 
Till politikens och förtroendevaldas roll hör även att aktivt fånga upp människors idéer och 
ständigt föra en dialog med invånarna. Vi vill att Kungsbacka ska utveckla och pröva nya 
former för att öka demokratin genom invånardialog.  
 
Ungdomar måste få pröva på att lära sig de demokratiska spelreglerna. Därför vill Folkpartiet 
att kommunen inför ett ungdomsfullmäktige. Skolan har en viktig roll i demokratisk fostran. 
Folkpartiet ser det därför som självklart att partierna och ungdomsförbundet regelbundet 
bjuds in för att delta och debattera med ungdomarna och därmed skapa öppenhet för det 
politiska samtalet. 
 

• Inför ett ungdomsfullmäktige 
 
 
EU 
Folkpartiet är det mest EU-vänliga partiet. EU ger oss en möjlighet att genom samarbete med 
andra europeiska länder möta de nya utmaningarna vi står inför när det gäller bland annat den 
ökande gränsöverskridande kriminaliteten och att värna om asylrätten. EU utgör ett unikt 
demokratiskt verktyg för att skapa gemensamma miljöregler.  



 
Folkpartiet vill att Kungsbackas invånare ska vara aktiva och vara med och påverka beslut 
som tas i EU för att de påverkar vår vardag. På kommunens hemsida ska det vara enkelt att 
hitta det som är på gång att fattas beslut om i EU som berör kommunen. 
 
Cirka 70 % av besluten som tas i EU påverkar kommunen och regionen. Ett tydligt sådant 
förslag är nya riktlinjer för upphandling. Det innebär att vi i Kungsbacka nu kan ställa högre 
krav på både kvalitet och miljö i upphandlingen och därmed förbättra för våra 
kommuninvånare.   
 
Kommunen ska aktivt ta del av EU:s fonder genom att söka och delta i olika projekt som 
finns inom EU. Folkpartiet är en drivande kraft i denna fråga. 
 
JÄMSTÄLLDHET 
Kvinnor och män, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang. Lika lön för 
lika arbete är en självklarhet. Vi vill att kommunen ska fortsätta att arbeta med 
arbetsvärdering så att även likvärdigt arbete ger lika lön, liksom att de som jobbar deltid inom 
kommunen ska ha rätt till heltid om så önskas. Folkpartiet ska i samtliga nämnder och 
styrelser bevaka att det underrepresenterade könets situation särskilt ska uppmärksammas och 
att jämställdheten iakttas i alla kommunens verksamheter. 
 
Folkpartiet arbetar aktivt för att underlätta för föräldrar att dela på arbetet i hemmet bland 
annat genom införandet av skattereduktion på hushållsnära tjänster och en jämställdhetsbonus 
i föräldraförsäkringen.  
 
Vi vill att kommunen aktivt arbetar med jämställdhetsintegrering, eller jämtegrering, som är 
en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Strategin innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, 
planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att förhållanden och villkor för 
både kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett 
jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor 
respektive män ska analyseras. Som kommun är det viktigt att ha med genusperspektivet.  
 
Varken flickor eller pojkar ska behöva möta stereotypa könsrollsmönster i skola eller 
förskola. Kvinnor och män som kommer till Individ- och Familjeomsorgen ska få stöd utifrån 
egna behov utan könsrollstänkande. Idrotten och andra fritidsaktiviteter ska ges på lika villkor 
mellan killar och tjejer. Kommunen ger dig rätt bistånd när du blir äldre eller har en 
funktionsnedsättning oavsett ditt kön. Kommunen ska göra rätt prioritering vid snöskottning. 
Detta kan innebära att gång- och cykelvägar skottas före våra vägar då många fler fallolyckor 
med benbrott sker bland fotgängare. All statistik som kommunen tar fram ska vara uppdelad 
mellan könen så att ojämställda förhållanden blottas. Vi i Folkpartiet ser att det fortfarande 
finns stora skillnader att arbeta med. 
 
Folkpartiet vill öka stödet för frivilligorganisationer, som exempelvis kvinno- och mansjourer, 
som arbetar mot våld inom hemmet. 
Mål och inriktning med jämställdhetsarbetet ska antas av kommunfullmäktige och i 
kommunens tjänsteutlåtande ska jämställdhetsperspektivet vara belyst. 
 
Folkpartiet vill 
* kommunens jämställdhetsplaner ska mätas, jämföras och revideras varje år för att visa att  



   planen följs och förbättringar sker 
* arbeta för att minska snedfördelningen av kön på våra kommunala arbetsplatser, de som  
arbetar deltid inom kommunen ska ha rätt till heltid om de så önskar 
* att kommunen arbetar med jämtegrering 
* stödja de frivilliga organisationer som arbetar mot våld, som kvinno- och mansjourer 
* all statistik ska vara könsuppdelad 
* premiera föreningar som arbetar aktivt med jämställdhet mellan flickor och pojkar 
 
EKONOMI  
Folkpartiet anser att ett grundläggande krav på vår kommun är en ekonomi i balans.  
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona.  Lika viktigt är 
att kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld. Dagens kommuninvånare ska inte 
belasta morgondagens med ett skuldberg. 
Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att investera och bo i. Kommunens invånare har en 
hög utbildningsnivå och en till stor del jobbpendlande befolkning. Det ger goda möjligheter 
för nya etableringar av företag i Kungsbacka, som ger ökade skatteintäkter att investera i bra 
välfärdverksamheter och som kommer dem till del som behöver det. 
Folkpartiet arbetar för att Kungsbacka ska växa men i en takt som är socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart.  
 
FÖRETAGSAMHET 
Folkpartiet anser att förverkliga en affärsidé och att våga utveckla ett växande företag handlar 
först och främst om människors frihet att forma sina liv och sin vardag och förverkliga sina 
drömmar. Att kunna försörja sig själv och också ge arbete och försörjning till andra. 
 
Kommunen skall driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av företag. 
Kungsbacka behöver fler företagare och fler växande företag. Vi behöver fler företag som är 
framgångsrika både, lokalt, regionalt och internationellt. Vi har en bra grund att stå på med 
många små och mindre företag, som också har den största tillväxtpotentialen. Det kräver att 
kommunen har ett gott bemötande och underlättar för företagsetableringar.  
 
Folkpartiet vill att det i alla kommundelar skapas möjligheter att aktivera och stödja 
nyföretagande och tillväxt i småföretag. Vi vill också att Kungsbacka ska marknadsföras som 
en hållbar kommun med mycket goda förutsättningar för modernt företagande. Många av våra 
invånare har den erfarenhet och kompetens som väl passar in i framtidens kunskapsföretag.  
Kungsbacka kommun ingår i den västsvenska arbetsmarknadsregionen. Därför är det viktigt 
att kommunen samarbetar med hela regionen i arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och 
aktivt tar del i näringslivsutvecklingen. 
 
Väl fungerande marknader och goda konkurrensvillkor är viktigt för att Kungsbacka ska 
kunna locka till sig nya aktörer. Valfrihetsreformer inom den offentliga sektorn är därför 
centrala. Mer konkurrens vad gäller utförande och kvalitet, och fler alternativ att välja mellan 
vad det gäller offentligt finansierade tjänster, är bra för konsumenterna av välfärdstjänster.  
 
Om fler ska bli företagare behövs positiva attityder, förhållningssätt och kunskap kring 
företagande och entreprenörskap vilket bör grundläggas redan i skolan. Entreprenörskap i 
skolan är dock inte enbart det samma som att lära sig starta företag, utan handlar snarare om 
ett entreprenöriellt förhållningssätt som grundläggs långt innan barnen är tillräckligt gamla för 
att förstå begrepp som rör företagsvärlden.  Vi ser därför gärna att det också etableras ett 
företagarkluster/innovationscentrum med närhet till yrkeshögskola och annan utbildning. 



 
Folkpartiet vill 
* stödja befintligt näringsliv och nyföretagande  
* främja handeln som en viktig näringsgren i kommunen 
* eftersträva mindre upphandlingar som underlättar för små och lokala företag att delta  
* att kommunen ökar markinnehav för verksamheter i samtliga kommundelar 
* öka samverkan mellan skolan och näringslivet 
* arbeta för att Kungsbacka skapar förutsättningar för ett innovationscentrum 
 
UNGDOMAR SKA FÅ TILLGÅNG TILL ARBETSMARKNADEN 
Folkpartiet vill att kommunen går i bräschen för att ta fram tillräckligt med praktikplatser. 
Med en praktikplats får ungdomar erfarenhet för att etablera sig på arbetsmarknaden och 
kommunen får möjlighet att marknadsföra sitt utbud av arbetsinnehåll. Kommunen ska alltid 
ställa krav i kommunala upphandlingar att de privata aktörerna skapar praktikplatser. 
Kommunen bör ordna handledarutbildningar för att därigenom förenkla för ideell och privat 
sektor att ta emot praktikanter. 
De ungdomar som inte gått färdigt gymnasiet eller behöver komplettera sin utbildning, ska 
erbjudas möjlighet att studera på hel- eller deltid för att kunna få en efterfrågad kompetens. 
 
Vi vill att det görs extra satsningar nu så att inte ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden. 
Det mest framgångsrika receptet är att vi har ett blomstrande näringsliv med många små 
företag. Det gymnasiala lärlingssystemet som har införts ska kompletteras med en möjlighet 
att driva lärlingsutbildningar utanför gymnasieprogrammen. Vi har infört särskild 
anställningsform för ungdomar under 25 år, Yrkesintroduktionsavtalet, YA, som ger 
arbetslivserfarenhet och utbildning på samma gång till ungdomar utan tidigare 
arbetslivserfarenhet. 
 
Unga ska ha rätt till jobbsökarstöd. Kungsbackamodellen, med deltagande från 
Arbetsförmedlingen, vårt Kompetenscentrum och Försäkringskassan, innebär ett aktivt 
jobbsökarstöd för ungdomar från första dagen. 
Kommunen ska alltid kunna erbjuda alla ungdomar antingen praktik, studier eller jobb. 
Ungdomar ska inte behöva gå på försörjningsstöd. 
 
Folkpartiet vill 
* Att kommunen skapar fler praktikplatser  
* Att kommunen ställer krav på praktikplatser i alla upphandlingar 
* Att alla ungdomar ska kunna komplettera sin gymnasieutbildning 
* Att införa fler lärlingsjobb 
* Ge unga rätt till jobbsökarstöd från första dagen 
 
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
Folkpartiet vill arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling i Kungsbacka.  
Vägen dit kommer att kräva tuffa, långsiktiga och mätbara mål i en ny klimatstrategi.  
Vi vill att klimat- och miljöarbetet i Kungsbacka ska göra att kommunen går från plats 118 till 
att bli en av de tio bästa i Sverige år 2021. 
I Kungsbacka, liksom i resten av västvärlden, behöver de klimatpåverkande utsläppen enligt 
EU:s klimatmål minska till motsvarande under två ton koldioxid per person och år för att hamna 
på en nivå som är långsiktigt hållbar. Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar 
resurser och ger en bättre miljö. 



Vi har inte rätt att lämna över en värld till våra barn som är fattigare än den vi ärvde av våra 
föräldrar. Därför måste vi minska vårt ekologiska fotavtryck, det vill säga miljöpåverkan/individ. 
 
Inom miljö och klimat vill Folkpartiet 
* Ställa tydliga miljökrav och välja långsiktigt hållbara produkter vid offentliga 
   upphandlingar 
* Skapa en gemensam varudistribution för kommunens samtliga inköp  
* Minska avfallets miljöpåverkan genom fungerande återanvändning eller återvinning 
* Genom renhållningstaxan gynna dem som gör en aktiv insats för miljön 
* Minska vårt ekologiska fotavtryck genom att uppmuntra till energisparande, klimatsmart 
   byggande, miljöklok konsumtion och en långsiktigt hållbar handel 
 

Inom stadsplanering och miljöanpassat byggande vill Folkpartiet 
*  Ta fram en samlad stadsutvecklingsstrategi  

* Genomföra grönare stadsplanering där parker, torg och gator är trivsamma för olika 
åldersgrupper och trygga att vistas i 
* Värna våra gröna lungor - Varlaskogen, Kungsbackaskogen och Forsskogen 
* Att kommunen föregår med gott exempel vad gäller minskad energianvändning i 
kommunens fastigheter och transporter 
 

Inom energiområdet vill Folkpartiet 
* Uppmuntra användandet av förnybar energi som solenergi, biogas, vatten-, vind- och 
vågkraft 
* Koncentrera utbyggnad av vindkraft till redan exploaterade områden och platser med låga 
värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Vindkraftsparker får inte inkräkta på 
skyddade natur- och kulturområden 
*Göra det enklare att få anlägga mindre vindkraftverk, s.k. gårdsvindkraftverk 
*Ta fram en strategi som visar var vågkraftverk kan placeras i våra havsområden. 
 
Inom naturvård, jordbruk, skogsbruk och fiske vill Folkpartiet 
* Stimulera naturvård för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden 
* Anlägga fler våtmarker och grönområden 
* Begränsa byggnation på åkermark 
* Minska läckage av näringsämnen från odlingsmark och hushåll ut i sjöar, vattendrag och 
hav. Öka takten på inventering av enskilda avlopp 
* Blå flagg på våra badplatser   
 
BREDBAND 
Allt fler tjänster i samhället blir digitala och det kräver att företag och hushåll kan ta del av 
dessa. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Att kunna göra ärenden, affärer, hålla 
kontakt med vänner och familj, helt enkelt, uttrycka sin åsikt eller kommentera 
samhällshändelser. När det gäller företag handlar det om att kunna driva och utveckla sin 
verksamhet i alla delar av landet. Det kan också handla om att underlätta administrativa 
sysslor som orderhantering, redovisning och bankärenden. En förutsättning för detta är att det 
finns tillgång till bredband som gör det möjligt att koppla upp sig mot Internet på ett säkert 
sätt. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. 
I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Dessa är: 



* Sverige ska ha bredband i världsklass          
* År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 
   100Mbit/s 
* Alla hushåll och företag böra ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska    
   samhällstjänster och service via bredband 
 
Folkpartiet vill  
* Att kommunen ökar takten inom detta område och skapar förutsättningar för att leva upp till 
att uppfylla dessa mål. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRANSPORTER 
Satsning på kollektivtrafik är en förutsättning för att minska förbrukningen av fossila 
bränslen. Kollektivtrafiken är också viktig för människors möjlighet att välja var man vill bo 
och arbeta. Genom snabba och effektiva transporter ges bättre möjlighet att ta sig till och från 
arbetet, med turtäthet anpassad till medborgarnas behov. En väl fungerande kollektivtrafik 
bidrar till att öka framkomligheten, vilket är särskilt angeläget i stadskärnor och på de stora 
pendellederna och därmed ett attraktivt alternativ till den egna bilen. 
Satsning på kollektivtrafik är en förutsättning för att komma till rätta med transporternas 
utsläpp och minska förbrukningen av fossila bränslen. För att öka mängden resande även 
under dagen vill vi införa fria resor för pensionärer. Skolungdomar ska med fria resor kunna 
utnyttja kollektivtrafiken till både skola och fritidsaktiviteter under dag- och kvällstid fram till 
klockan 22. 
 
Turtäthet och en väl fungerande anslutningstrafik anpassas till resandes behov. Taxor och 
betalningssystem ska också vara enkla att använda. Personer med funktionshinder ska utan 
problem kunna använda kollektivtrafiken. Såväl färdmedel som information utformas så att 
ingen stängs ute från kollektivtrafiken. 
 
De olika kollektivtrafiktaxorna måste samordnas för att man enkelt ska kunna åka över 
kommun- och länsgränserna. Ett nytt zonsystem måste till så att kortare resor blir billigare.  
Vi ska bygga ut kollektivtrafiken så att fler ser detta som ett enkelt och självklart sätt att resa. 
 
Folkpartiet vill 
* Bygga fler säkra gång- och cykelvägar samt fler vandringsleder och motionsspår 
* Öka antalet pendel- och cykelparkeringar 
* Knyta Kungsbacka och Varberg närmare genom att skapa fler tågstopp mellan Kungsbacka 
och Varberg 
* Ge ungdomar till och med gymnasiet möjlighet att åka kollektivt utan kostnad 
* Ge pensionärer möjlighet att åka kollektivt utan kostnad, exempelvis enligt 
Göteborgsmodellen 
* Prioritera kollektivtrafiken på våra större vägar genom att avsätta mark för möjliga bussfiler 
* Verka för ökad turtäthet på de mest trafikerade linjerna 
*Anlägga fler gas- och elladdningsstationer 
* Införa nattstopp för ökad säkerhet i kvälls- och nattrafik, alltså att bussen stannar längs 
vägen där resenären önskar  
* Kräva enklare taxesystem inom kollektivtrafiken – samt införa ett kort för all kollektivtrafik 
 
 
 
 



BOSTÄDER OCH PLANERING 
 Utgångspunkten för liberal bostadspolitik är att människor själva skall få bestämma var man 
vill bo utifrån sina drömmar och förutsättningar. Vi vill att Kungsbacka växer och att vi 
bygger fler energieffektiva bostäder. 
 
För att klara både bostadsförsörjning och service till medborgarna är byggnation av 500 
bostäder varje år en rimlig nivå. Av dessa skall minst 30-50 procent utgöras av hyresrätter. 
Folkpartiet strävar efter mångfald och flexibilitet i bostadsbyggandet. Det finns en stor 
efterfrågan på mindre lägenheter, vi vill därför att det byggs fler ettor och tvåor. Vi vill att 
bostadsbyggande, kommunal service och utbyggnad av infrastruktur ska gå hand i hand så 
kommunen hinner med att både praktiskt och ekonomiskt bygga ut servicen i takt med att 
kommunen växer.  
 
Folkpartiet anser också att högre hus ska tillåtas i Kungsbacka stad. I Innerstaden är det också 
angeläget att gårdarna utnyttjas, för kulturhistoriskt ändamål där så är lämpligt och för 
byggnation där detta är möjligt. Folkpartiet vill också att vindar skall kunna förädlas till 
bostäder utan krav att hiss skall installeras. 
 
För att möjliggöra fortsatt snabb byggnation måste Kungsbacka ha en aktivare markpolitik. 
Olika samarbeten med privata intressenter skall prövas för att snabbt få fram attraktiv mark 
för bostäder. Folkpartiet anser också att det skall bli möjligt att stycka av större tomter. 
 
Folkpartiet anser att det kommunala Bostadsbolaget Eksta profilerar sig som ett bolag som 
arbetar med att bygga energisnåla och ekologiskt hållbara hus. Kungsbacka kommun skall 
vara ledande när det gäller att bygga miljömässigt hållbart.  
 
Åldersgruppen över 65 år kommer att öka. Detta ställer stora krav på kommunens 
bostadsplanering. Många äldre önskar bo kvar i sin invanda närmiljö. Folkpartiet vill att olika 
former av senior-, trygghets- och äldreboenden byggs i anslutning till befintliga 
bostadsområden, gärna med närhet till service, kommunikationer och omsorgsenheter. 
Folkpartiet vill också att fler boendealternativ skall skapas för funktionshindrade. 
 
Folkpartiet vill   
* Att det byggs fler ettor och tvåor 
* Att upp till hälften av nya bostäder skall vara hyresrätter 
* Förenkla avstyckning av större tomter 
* Att fler senior- trygghets och äldreboenden byggs 
* Underlätta för att bygga om vindar i centrum till bostäder 
 
STADEN KUNGSBACKA SKA UTVECKLAS TILL EN HÅLLBAR STAD 
Kungsbacka skiljer sig från praktiskt taget alla andra svenska kommuner i det avseendet att ha 
en förhållandevis liten del av kommunens befolkning är bosatta i tätorten. Av nära 80 000 
invånare är det endast knappt 20 000 som bor i tätorten. Kungsmässan, Resecentrum, Väster 
om ån, Innerstaden och Aranäs stadsdel utgör centrum. 
För att öka antalet människor som bor i centrum vill Folkpartiet skapa stadskänsla genom att 
bygga fler hus, bygga på höjden och förtäta i centrala staden.  
 
Folkpartiet menar att en del av området Inlag skall planeras för bostadsbyggande och 
idrottsanläggningar, Aranässtaden skall byggas klart och i Innerstaden vill Folkpartiet att 
vissa gårdar bör kunna bebyggas efter kvartersstudier.  



 
Bostäder på Inlag kommer att utgöra en naturlig del av centrum. På Inlag kan även 
förhållandevis höga bygghöjder tillåtas. För att underlätta byggnation av bostäder i centrum 
anser Folkpartiet att parkeringsnormen måste ses över. 
  
Innerstaden med sin äldre bebyggelse är en tillgång och bör fortsatt förstärkas på olika sätt för 
att bli en mer dynamisk mötesplats. Kungsbacka torg erbjuder efter ombyggnaden en fin yta 
för olika aktiviteter. Flera av gårdarna är unika och kan utvecklas till spännande miljöer.  
Folkpartiet vill utveckla å-rummet som vi anser är en stor tillgång för Kungsbacka centrum 
och av stor betydelse för stadens utveckling. Å-rummet skall inrymma, gångväg, cykelstråk, 
mötesplatser, skönhetsupplevelser och få vara en grön lunga i stadens centrum. 
 
Tillgängligheten till Innerstaden västerifrån är viktig. Norra Torggatan skall utgöra en 
spännande entré till Innerstaden när det nya stråket från Kungsmässan genom den nya 
stadsdelen väster om ån är klart.  
 
För att förbättra tillgängligheten och flödena till centrum vill Folkpartiet att en trafikplan för 
centrum tas fram.  Vi kan tänka oss fler enkelriktade gator och gångfartsgator. Gående och 
cykel ska ha högre prioritet än idag. Folkpartiet vill också att ett system med lånecyklar, 
liknande Styr & Ställ i Göteborg, införs. 
 
Folkpartiet vill 
* Att å-rummet utvecklas 
* Att Aranässtaden byggs klart 
* Att Innerstaden förtätas 
* Att hyrcykelsystem införs 
* Minska biltrafiken i Innerstaden 
 
 
FLYKTINGAR OCH INTEGRATION 
Kungsbacka har i några år tagit emot flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar. 
Folkpartiet tycker att vi som en stark tillväxtkommun kan och ska ta emot fler människor som 
har sökt asyl i Sverige. 
Flyktingar och invandrare ska få ett positivt mottagande och en trygg start. Familjehem och 
gruppboende för ensamma barn är exempel på en trygg start. Flyktingar och invandrare bidrar 
till vår gemensamma utveckling. De tillför kunskap, arbetslivserfarenhet och kulturell 
mångfald.  
 
Språket är en nyckeln till att bryta isolering och utanförskap. Vi tror på kombinationen av 
arbete och språkinlärning. Vi vill därför utveckla den yrkesinriktade svenskundervisningen.  
Vi vill att alla nya svenskar ska ha rätt till en medborgarkurs. Den är tänkt att omfatta hur vårt 
samhälle fungerar. Målet ska vara att alla får en chans och en utbildning. Den ska utgå från 
individens behov och skapa förutsättningar för en ny tillvaro. På Folkpartiets initiativ hälsas 
numera alla nyblivna svenska medborgare välkomna till Kungsbacka med en ceremoni på 
nationaldagen. 
 
Folkpartiet vill 
* Ge nyanlända rätt till en medborgarkurs  
* Aktivt arbeta för att få med alla i arbetsliv och samhälle 



* Att Kungsbacka kommun ska vara en förebild och anställa individer efter personlig 
kompetens  
 
 
KULTUR 
Liberal kulturpolitik syftar till att garantera det fria ordet och lägga grunden till ett dynamiskt 
och oberoende kulturliv. Därför anser vi att kulturen ska vara ett prioriterat område. Våra 
grundläggande kulturella institutioner, biblioteken, museer och teatrar, ska ha ett starkt 
offentligt stöd. Lika viktigt är att fria kulturorganisationer får möjlighet att utvecklas.  
Vi anser att kulturen ska inkluderas i arbetsliv och samhällsbyggnad och inte betraktas som en 
sektor vid sidan om. Med vår inställning går inte samhället miste om kulturens möjlighet att 
påverka offentlig planering, näringsliv och organisationer. Ett rikt och rörligt kulturliv 
påverkar oss alla positivt. Vi i Folkpartiet vill att kommunen tillhandahålla ett stort utbud av 
kulturella aktiviteter för barn, skola och äldre på institutioner. 
 
Vi vill lyfta fram bibliotekens och skolbibliotekens roll i alla kommundelar. Det är viktigt att 
ökar läsandet framförallt bland de yngre. Vi betonar också bibliotekens roll som lokala 
demokratiska rum, där alla kan mötas. När nya skolor byggs ska bibliotekens placering vara 
centrala. Du ska kunna låna böcker nästan dygnet runt på våra bibliotek via ditt lånekort. 
Meröppet bibliotek, med öppettider mellan 07-22, ska utvecklas. 
 
Folkpartiet vill 
* Att projekt meröppet bibliotek utvecklas vidare i hela kommunen 
* Att resurser finns för att med kultursocialt förhållningssätt hjälpa barn till läsning 
* Utveckla Äskhult och Hunehals till starka lokala besöksmål med riksintresse 
* Att planera för ett större kulturhus Fyren genomförs, såväl biblioteksdelen som möjligheter 
för utställningar 
 
 
TURISM 
Vi vill utveckla Kungsbacka som kultur- och turiststad. Ökade satsningar på turismen ger 
ökade inkomster och fler arbetstillfällen, ofta för unga människor. Turismen ska sortera direkt 
under näringslivsenheten för att ge Kungsbacka kommun en tydligare identitet. Tjolöholms 
Slott och dess omgivningar ska profileras för att bli ett nationellt och internationellt kultur- 
och turistmål tillsammans med de fina naturvärden som finns. 
 
Folkpartiet vill 

 * Öka möjligheterna för båtturismen genom att skapa fler gästplatser i våra kommundelar och 
speciellt nära turistmål som Tjolöholms Slott eller i Gottskär 
* Öka möjligheten till att större evenemang, utställningar, mässor och idrottstävlingar 
förläggs till Kungsbacka.  
* Prioritera Kattegattleden som turistattraktion när cykelleden står klar 
* Bygga vandringsleder utefter vår kust som ett led i den ökade turistnäringen 
 
 
FRITID 
En liberal fritidspolitik syftar i första hand till att erbjuda barn och ungdomar i kommunen en 
aktiv och meningsfull fritid. Vi vill stötta det rika frilufts-, idrotts- och föreningsliv där 



föreningarna bedriver ett fantastiskt arbete för våra ungdomar. Vi ska fortsätta att stötta det 
civila samhället och alla ideella krafter. Vi vill att kommunen är med och stödjer med bidrag, 
lokaler eller andra resurser. 
Detta ger våra kommuninvånare möjlighet att enskilt eller i grupp berika sig själva genom 
meningsfull och hälsosam fritid, till gagn för hela samhällets utveckling. 
 
Satsningar bör fokuseras på barn och ungdomar och gärna i samarbete. Alla ska ha tillgång 
och närhet till anläggningar och kunna boka lokaler när dessa inte används av föreningslivet. 
Folkpartiet vill underlätta varje människas vilja att själv välja sin rekreationsform.  
 
Arbetet som LAST´n, (förebyggande arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, 
tobak och narkotika), och BRÅ, brottförebyggande rådet, gör ska utvecklas. 
 
Folkpartiet vill 
* Skapa nya mötesplatser i samråd med barn och ungdomar, med fokus på kvälls- och 
helgaktiviteter.  
* Utöka antalet spontanytor i alla kommundelar 
* Anlägga nya näridrottsplatser i alla kommundelar 
* Öka antalet vandringsleder och motionsspår i kommunen 
* Synliggöra befintliga friluftsområden, exempelvis Sandsjöbacka 
* Premiera föreningar som arbetar aktivt med jämställdhet mellan flickor och pojkar 
* Bygga ut Kungsbacka simhall och utveckla hela Inlags idrottsområde 
* Att hänsyn alltid tas till människor med funktionshinder 
* Anlägga en isbana i Centrum 
 
 
SKOLA OCH UTBILDNING 
Att förmedla kunskap är skolans huvuduppgift. "Läskoden", vår förmåga att läsa och förstå 
det skrivna ordet ska ständigt uppmärksammas. Det är inte en slump att det är fler kvinnor än 
män, som söker till högre utbildning. Det är heller inte en slump att det är fler män än kvinnor 
som är ungdomsarbetslösa. Vi måste ständigt arbeta med att förbättra förhållandena i skolan.  
Skolan ska, tillsammans med föräldrarna, ge barn och ungdomar humanistiska och 
demokratiska värderingar. Den ska också medverka till att fostra självständiga och 
ansvarskännande medborgare. Vi måste ständigt arbeta med att förbättra förhållandena i 
skolan för att säkerställa att alla elever får sin rättmätiga möjlighet att lyckas med sina studier. 
Detta är angeläget både för de elever som behöver extra resurser för att tillgodogöra sig 
undervisningen och nå målen, liksom de elever som arbetar i snabbare takt och behöver 
ytterligare utmaningar för att stimuleras. Barnen ska mötas som de unika individer de är och 
utvecklas utifrån den egna nivån. Detta kräver en ökad individualisering. Alla elever har rätt 
till undervisning som ger möjlighet att nå baskraven i alla ämnen, här ska pojkar och flickors 
olika studieresultat sättas i fokus.  

Eleverna ska få respekt för olika kulturers värde och kunna skapa sitt liv utan att bindas av 
traditionella könsroller. Ökad internationalisering ska uppmuntras och språkundervisningen är 
en viktig del i detta. Nationella utvärderingar ska användas som ett sätt att garantera skolans 
kvalitet och som en del i en kvalitetssäkring av såväl kommunal skola som friskola. 
Skolpengen anser vi ger ökad valfrihet och bättre användning av skattepengarna. Lokala 
friskolor utmanar de kommunala skolorna att driva sin egen verksamhet framåt och det är till 



gagn för alla elever genom en ökad valfrihet i valet av skola och inriktning. Vi vill också i 
fortsättningen att Kungsbackas skolor ska vara ett attraktivt utbildningsval. 

Vi vill att skolan i hela Sverige ska ha samma förutsättningar och hävdar därför att skolan är 
ett riksintresse och ska förstatligas. Lärarnas profession ska värderas högre och därför har vi 
infört lärarlegitimation. För att hålla lärarnas kunskaper aktuella och utveckla dem i deras 
arbete är det viktigt med en målinriktad fortbildning och vidareutbildning. Vi vill att fler av 
våra lärare ska få möjlighet att forska på hel- eller deltid. Vi har därför infört lektorstjänster 
med högre kompetens som tillsammans med förstelärare skapas karriärmöjligheter.  

Lärarnas kunskap och engagemang för sin yrkesuppgift är skolans främsta tillgång – från 
förskolepedagoger till gymnasielärare. Lärarna måste få mer tid åt elevers undervisning. 
Därför måste kringaktiviteterna för lärarna minskas, så att lärarna får tid för sitt pedagogiska 
arbete. Dessutom kommer vi att arbeta vidare för att prioritera lärarnas löneutveckling i 
Kungsbacka.   

ELEVVÅRD 
Skolsköterskan, kuratorn och studie- och yrkesvägledarens arbete med elevvård är viktigt för 
den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön i skolan. Information om droger och olika 
former av missbruk är en väsentlig uppgift. Vi vill ha ett nära samarbete mellan hemmet och 
skolan. 
 
KLIMATET I SKOLAN 
Det ska råda ordning och reda, respekt och ansvar i skolmiljön. Bättre arbetsro och ytterst om 
respekt och hänsyn för de normer som är nödvändiga i samvaron lärare och elever. Det är 
också viktigt att ogiltig frånvaro följs upp av skolan och att föräldrarna inkluderas. Skolan ska 
ge eleverna ökad förståelse för etik- och normfrågor samt motarbeta rasistiska värderingar. Vi 
har nolltolerans vad gäller mobbning och alla brott i skolan skall polisanmälas. Tillsammans 
med skolan ska föräldrar och elever medverka till att alla former av våld och mobbning 
stoppas. 

Vi anser också att skolan ska präglas av medinflytande för elever och personal. För att våra 
barn och ungdomar ska kunna utvecklas till aktiva och demokratiska medborgare måste 
skolan ge eleverna reellt inflytande över sitt dagliga skolarbete i samarbete med sina lärare. 

MATKVALITET 
Vi vill att våra barn ska se fram emot lunchmaten för att den är inbjudande och variationsrik. 
Detta innebär att maten tillagas nära våra elever och då helst med närproducerade varor, vilket 
gagnar både hälsa och vår miljö. Vi fortsätter arbetet med att förbättra skolmaten och miljön 
där våra barn och elever äter. 
 
FÖRSKOLAN 
Huvuduppgiften för förskolan är att ge alla barn möjligheten att skaffa sig kunskap och 
sociala färdigheter i ett lustfyllt lärande med stöd av förskollärare. Det ska vara en lärorik 
förskola som ska lägga grunden för motorisk utveckling och studier. 

Detta kräver att vi satsar på fortbildning för förskollärare med inriktning bland annat på barns 
språkliga och matematiska utveckling. Förskolan ska ha utbildade förskollärare för att 
garantera kvalitet och likvärdighet. Det är förskollärarna som ska ha ansvaret för det 
pedagogiska arbetet.  



Vi är lyhörda för den pågående forskningen om barngruppernas storlek. Förskolans ytor är 
begränsade. Ju fler barn, desto mer ljud och buller med risk för arbetsskador.  

GRUNDSKOLAN 
Huvuduppgiften för grundskolan är att lära alla barn läsa, skriva och räkna. IT skall vara ett 
självklart verktyg. När ungdomarna lämnar grundskolan ska alla ha uppnått betyget godkänd i 
alla ämnen, även om det innebär olika studietider. I grundskolan ska barnen mötas på den 
nivå de är, antingen med stöd eller genom mer stimulans.  
Den 10-åriga grundskolan som nu ska införas välkomnar vi för att det ger våra barn 
ytterligare ett år att lägga en stabil grund inom matematik, läsning och social träning som 
behövs för att de ska klara sig även längre fram i utbildningen.  
 
För att alla barn ska bli sedda anser vi att lärarna måste få avsätta mer tid för undervisning. Vi 
vill slå vakt om praktikperioder, öka antalet studiebesök och att skolan släpper in andra 
aktörer i ordinarie skolverksamhet. Alla mätningar visar att Kungsbackas grundskolor håller 
en hög kvalitet. Vi vill fortsätta denna utveckling. 
 
GYMNASIESKOLAN 
Gymnasieskolan ska ges förutsättningar att både stimulera teoretiskt och praktiskt intresserade 
elever. Med den nya gymnasieskolan ges bra möjligheter för val till antingen 
högskoleförberedande studier eller yrkesprogram med lärlingsutbildning. Vi vill också ha ett 
utökat samarbete mellan skola, universitet/högskola och näringsliv. De pedagogiska idéer, 
som ligger till grund för Beda Hallbergs gymnasium och där undervisning bedrivs i en 
studiemiljö som tillgodoser och motiverar elever till fortsatta studier, står vi bakom.  
Kulturskolan ska hitta en kostnadsram som bättre svarar mot nivån på terminsavgifter som 
finns i övriga jämförbara kommuner inom Göteborgsregionen och Region Halland. 
 
SÄRSKOLAN 
Vi vill utveckla särskolan utifrån målsättningen att varje elev i Kungsbacka erbjuds 
undervisning som är anpassad till elevens egna förutsättningar. 
 
VUXENUTBILDNING 
Vuxenutbildningen är en viktig del i ett livslångt lärande i dagens kunskapsintensiva värld. 
Kungsbacka ligger i framkant på vuxenutbildningsområdet med ett rikt utbud av utbildningar 
och utbildningsanordnare, och brukar därför framhållas som ett föredöme. Genom att 
integrera Yrkeshögskolan medverkar vi till fortsatt attraktiva utbildningar för våra elever. 
 
Folkpartiet vill 
* Ge staten huvudansvar för skolan 
* Att alla våra skolor skall ligga bland de främsta i landet 
* Ha mer arbetsro i skolan, mer ordning och reda, respekt och ansvar i skolmiljön 
* Utöka resurser till elever i behov av särskilt stöd 
* Ha nolltolerans gällande mobbning 
* Att maten i skolan tillagas på plats  
* Höja statusen för läraryrket  
* Arbeta för fortsatta löneökningar för lärarna  
* Minska undervisningsgrupper 
* Öka de riktade insatserna för att stärka läsförståelse 
* Arbeta för en avgiftsnivå i Kulturskolan som bättre stämmer överens med övriga kommuner 
i närområdet 



Vård och Omsorg 
Folkpartiet arbetar för att Region Halland ska fortsätta utveckla Kungsbacka Närsjukhus, en 
närakut är viktig som ett komplement till våra vårdcentraler. Vi vill utveckla samarbetet 
mellan kommun, region och myndigheterna. 
Vi vill att vård och omsorg skall präglas av valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet.  
Var och en måste få mer makt över sin vardag för att kunna leva livet hela livet.  
Att bestämma över sitt eget liv är en grundläggande rättighet.  
 
Vi vill att sjukvårdens och hemtjänstens organisationer fullt ut ska ta hänsyn till individen 
med vård- och omsorgsbehov. Att planering och det konkreta arbetet för 
vårdtagaren/individen skall bedrivas i nära samarbete mellan sjukvården, hemtjänsten, 
anhöriga eller närstående. 
Personalen är en ovärderlig tillgång. Förutsättningen för en god omsorg hänger på att det 
finns personal med engagemang, kompetens och arbetsglädje.  Vi behöver fler män i 
omsorgen för att förbättra balansen, i allt väsentligt är det kvinnor som jobbar inom vård och 
omsorg.  
  
Det är viktigt att slå vakt om en dörr in antingen man är barn eller vuxen Folkpartiet arbetar 
för att det ska vara enkelt att ta kontakt med sociala myndigheter. Vi vill ha ett 
barnrättscentrum. Det är en samlad verksamhet där barn sätts i centrum när det krävs 
myndighetsutövning. I Kungsbacka kommun ska alla som arbetar inom socialtjänsten ha 
utbildning om barns rättigheter och barns utsatta situationer. Barn som har utsatts för våld 
eller övergrepp ska ha rätt till en barnanpassad utredning i en barnvänlig miljö. 
 
Ökad tillgänglighet är ett viktigt steg i att förbättra livssituationen för personer med 
funktionshinder. Personlig assistent är avgörande för mångas möjlighet att leva ett 
självständigt liv. Rättigheten till assistans ska värnas. Vi vill arbeta för en ökad utveckling av 
olika boendeformer för personer med psykiska eller fysiska funktionshinder, både i 
kommunal regi och i olika entreprenörsformer. Vi vill även värna om möjligheten för 
personal eller anhöriga att driva verksamheten i egen regi, exempelvis kooperativ. 
 
ÄLDREOMSORG 
Folkpartiet anser att trygghet och valfrihet ska vara ledstjärnor för äldreomsorgen. Samhället 
måste ge de äldre ett värdigt omhändertagande med respekt för var och ens integritet. 
Att själv få bestämma vad som är kvalitet, vilket äldreboende du vill bo på eller vilken 
utförare av hemtjänst som är bäst lämpad är den enskildes suveräna beslut att fatta. Det måste 
bli möjligt för alla att själva kunna välja vilka som ska komma hem och hjälpa till i det egna 
hemmet, och med vad. Alla berörda ska också kunna få omsorg och hjälp av någon som kan 
deras modersmål, eller använder sig av andra kommunikationssätt, för att trygga ett korrekt 
bemötande.  
 
Folkpartiet vill utveckla och bygga ut äldreboenden i Kungsbacka och stödjer alternativ. Vi 
vill också att kommunen ska ge förutsättningar för byggande av trygghetsboenden. De som 
har passerat 80 år i Kungsbacka kommun ska få möjlighet att utan biståndsbedömning få 
flytta in till ett äldreboende om man så önskar. 
 
Stödet till anhöriga som tar hand om sina nära behövs ytterligare förbättras. Vi vill öka stöd, 
hjälp och avlastning för anhöriga som tar hand om sina nära genom bland annat en fortsatt 
utbyggnad av olika typer av korttidsplatser för de äldre.  
 



För Folkpartiet är maten en viktig del i hög livskvalitet. Vi vill kunna erbjuda våra äldre 
näringsriktig, vällagad och välsmakande måltider. På äldreboenden skall maten tillagas på 
plats.  
 
Folkpartiet vill 
* öka samarbetet mellan sjukvården och kommunen 
* att Kungsbacka inför ett barnrättscentrum 
* fortsätta att utveckla valfrihet för de äldre  
* öka stöd, hjälp och avlastning för anhöriga 
* bygga fler äldreboenden och släppa fram entreprenörerna 
* att våra äldre ska ha rätt till en hög matkvalitet  
* att kommunen skall ge förutsättningar för byggande av trygghetsboenden 
* öka tillgänglighet för alla i våra offentliga miljöer 
* riva hinder på arbetsmarknaden för funktionshindrade 
* värna om möjligheten för personal/anhöriga att driva verksamheten i        
   egen regi. 
* arbeta för en ökad utveckling av olika boendeformer för personer med psykiska/ fysiska 
funktionshinder 
* ge möjlighet för de som fyllt 80 år att utan biståndsbedömning få flytta in till ett 
äldreboende 
 
 


