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Liberal=Frihet*Omtanke2
Frihet måste försvaras!
Det är ditt liv, och du ska kunna ta dig dit du vill – oavsett var du kommer ifrån, och vilka villkor du
fick i starten. Idag växer klyftan mellan dem som har försörjning, trygghet och alla chanser – och dem
som saknar både hopp och möjligheter. Liberalerna går till val 2018 på att överbrygga den klyftan.

För Bodens Bästa2!
*Alla barn har rätt till en bra och lyckad skolgång utan mobbing *Alla äldre har rätt till en bra ålderdom utan ensamhet * Alla människor ska få möjlighet att delta och bidra *Alla människor har rätt att
välja * Balans i kommunens ekonomi * Investeringar i människor prioriteras

Vi vill mer!
Liberalerna har deltagit i Koalition för Boden med S, NS, MP, KD i snart fyra år.
Mycket har blivit bättre under denna tid. För att nämna några exempel:
Boden har klättrat på rankinglistan för näringslivsklimatet för de svenska kommunerna. Skolans betyg
i öppna jämförelser ligger på topp 20 i Sverige. Förvisso har ekonomin lyfts av de 64 miljoner kommunen fick i integrationsmedel, vilket hjälpt en hel del. Bodens centrum har fått fortsätta vara öppet
för biltrafik och fortfarande kan man parkera med P-skiva, på kommunens parkeringar.
Liberalernas mål för valrörelsen 2018 är att fortsätta arbeta för Bodens bästa och öka den framtidstro
som nu spirar i Boden.
Vi vill att alla ska ”Våga prova” och tillsammans ska vi utveckla Bodens unika ”Närhetsliv”. Liberalism och frihet under ansvar är bra för Boden!
Vi vill fortsätta satsa på kärnverksamhet och människor före nya ”monument”. Kommunen ska vara
en attraktiv arbetsgivare.

Skola
Våra reformer har fokus på tydliga kunskapskrav i skolan och trygga och mobilfria klassrum. Bodens
kommun måste fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla de bästa
lärarna och rektorerna. Det är där framgången börjar. Därför måste vi på allvar prioritera lärarna i
kommunens budget och se till att deras kraft ägnas åt undervisningen.
• Fler speciallärare
• Anställa 50-60 nya lärarassistenter
• Öppen förskola
• Mobbning är oacceptabelt, handlingsplan för den drabbade ska skapas direkt
• Skolbibliotek
• Lärare ska kunna koncentrera sig på att undervisa
• Snabbsupport för elevdatorer
• Pedagogiska måltider för åk. 1-6
• Distansöverbyggande teknik ska användas mer
• Höjda lärarlöner
• Fler friskvårdstimmar i skolan
• Ökad marknadsföring och beläggning av våra specialinriktningar på gymnasiet
• Det ska finnas funktionspedagogisk och autismspecifik kunskap samt kompetens inom skolan
• Lånedatorer och låneläsplattor ska finnas på skolorna
• Budgeten för digitala läromedel ska ökas
• Lärarsekreterare med kompetensutvecklingsmöjligheter
• KIS (Kamratstöd i skolan) och rastvakter bör införas
• Maten ska vara lagad på skolan

• Traineetjänster och utbildning för lämpliga personer att bli behörig lärare
• Förskoleplats i närområdet inom 4 månader
• Statligt huvudmannaskap för skolan

Vård och omsorg
Liberalerna vill fortsätta att stärka vård och omsorg. LSS ska upprätthållas och inte bli något som var
bättre förr. Vi vill höja kvalitén på maten som serveras. Den som är i behov av trygghetsboende ska få
det tillgodosett. Valfrihet mellan vårdgivare. Äldre och funktionshindrade ska även kunna välja en
sysselsättning.
• Ofrivillig ensamhet ska avskaffas
• Ökat självbestämmande och dialogmöten
• Maten ska tillagas och vara producerad så nära brukaren som möjligt
• Delas upp i två punkter - Äldre och funktionshindrade ska kunna välja aktiviteter / sysselsättning året om – ej dragspel för alla
• Max och mintider mellan måltider i hemtjänsten ska hållas
• Brukarombudsman ska införas (patientnämnd)
• Ny akutvårdcentral ”Supervårdcentral”
• Vårdgivarna ska inbjuda till brukarmedverkan
• Upphandla drift av befintligt äldreboende
• Nya trygghetsboenden
• Nya äldreboenden
• Statlig sjukhusvård
• Dela på ”Socialförvaltningen” – i områdena Sociala- samt Äldrefrågor
• Digitala hjälpmedel
• Valfrihet mellan vårdgivare

Individ och familj
Liberalerna vill ha en levande landsbygd i hela kommunen. Vi verkar för att jämställdhetsfrågor och
barnkonventionen prioriteras och att främlingsfientlighet ska motverkas. Vi vill ha fler bostäder till
unga. Vi ska återskapa en ”Öppen förskola”. Vi fortsätter satsa på RIA-verksamheten och kvinnojouren. Boden har ett relativt stort inslag människor som kommer från andra länder och andra kulturer.
Det är av stor vikt att vårt samhälle möter och välkomnar dessa samt att vi skapar fler enkla jobb och
ger fler sysselsättning.
• Främlingsfientlighet ska mötas, besvaras och motverkas genom riktade insatser
• Landsbygden ska leva och det ska vara attraktivt att bo i hela kommunen
• Fler bostäder för unga
• Mer resurser till kvinnojourerna, Fredaverksamhet
• Öppen förskola
• RIA verksamheten ska stärkas
• Fler enkla jobb
• Trygghetsvakter i centrum
• Det ska gå fort samt vara rättssäkert att få sitt ärende behandlat
• Vi ska införa ett Team49 liknande koncept för att motverka droger
• Utreda fler servicepunkter
• Bredare medborgardialog
• Bredband via fiber i hela kommunen

Miljö
Vi i Liberalerna vill se att Bodens Kommun fortsätter utvecklas inom miljöområdet. Boden CleanTech
Center är en bra satsning som vi avser att fortsätta med. Vi vill också ha fler och utökade bussturer,
även på landsbygden. Vi vill verka för "En biljett" för att resa i hela kommunen och länet.
Kommunens upphandlingar vill vi ”vikta” så att den lokala entreprenören och producenten får en ärlig
chans. Vi vill uppmuntra handeln med lokala företag, från kommunens sida och kommunens invånare.
Boden ska vara i framkant när det gäller miljövänlig teknologi, detta kan till exempel vara satsning på
biogas, biogasfordon och elfordon. Vi vill verka för att Boden blir ett centrum för miljöteknik, utbildning på och test av tunga fordon, där man också satsar på alternativa bränslen. Vi vill uppmuntra etablering och utveckling av lokala företag med miljöprofil.
• Fler och utökade bussturer, även på landsbygden
• Bodens kommun ska vara i framkant när det gäller miljövänlig teknologi
• ”En biljett” i all kollektivtrafik
• Uppmuntra handeln med lokala företag
• Uppmuntra etablering och utveckling av lokala företag med miljöprofil
• Fler laddstolpar
• Fler miljöbilar i kommunens verksamheter
• Vi ska jobba enligt borgmästaravtalet
• 100-kort på bussen
• Testverksamhet inom kommunen med autopiloter i bilar, för transporter
• Satsning på digitalisering, frigjorda resurser används till kvalitetshöjning
Demokrati och medborgarinflytande
Medborgarnas insyn och inflytande i den kommunala verksamheten får inte försämras ytterligare.
Dialogen mellan medborgarna och kommunens ledning måste förstärkas och utvecklas, gärna med
hjälp av ny teknologi. Bodensarna måste ges möjlighet att komma in i tidiga skeden för ge sina synpunkter inom viktiga utvecklingsprojekt.
Liberalerna har sedan länge hållningen att kommunens verksamhet skall bedrivas öppet under politisk
ledning – inte stoppas undan i kommunala bolag där få har insyn. – Denna osäkra verksamhet måste få
ett slut!
Den kommunala organisationen måste indelas i områden som har naturliga förutsättningar för att fungera tillsammans. Mycket diversifierade verksamheter i samma verksamhet, riskerar att göra så att
enskilda områden hamnar i skymundan.
• Öka det politiska inflytandet inom kommunens verksamhetsområden
• Färre kommunala bolag
• Dela på ”Socialförvaltningen” – i områdena Sociala- samt Äldrefrågor
• Inför fler IT baserade lösningar för demokratifrågor
• Genomför ”Medborgardialog” en gång varje mandatperiod
• Minska antalet kommunala bolag till ett minimum, kommunen ska inte leka företag!
• Fler ledamöter i exempelvis BUAB
• Färre utskott under kommunstyrelsen, mer arbete i nämnder
• Krafttag och utbildning för att minska risken för bestickning, mutor och andra oegentligheter
• Krafttag inom näringslivsarbetet
Kultur och fritid
För att Boden ska vara en attraktiv kommun att verka och bo i, måste det finnas aktiviteter för både
kropp och själ. Liberalerna vill se insatser för ungdomar så att kommunen utnämns till ”Årets ung-

domskommun”. Standarden i kommunens fritidsanläggningar ska hålla hög klass. Bodens kommuns
centrum måste göras lätt tillgängligt för både besökare utifrån och för de egna medborgarna.
• Ett ljust och öppet centrum med mycket liv och trafik främjar handel och trygghet
• ”Årets ungdomskommun”
• Vi vill skapa ett ”Allaktivitetscentrum” för alla åldrar
• Boden ska bli ett centrum för hästsport i Norrbotten
• Utreda renovering eller nybyggnation ishall
• Bodens centrum ska vara lättillgängligt för alla
• Hembygdsområdet ska fortsätta utvecklas
• Vandringsleder kring Boden ska sammanlänkas
• Ökat underhåll av fritidsanläggningar
• Isväg för rekreation på Svartbyträsket
• Utreda Multihall vid Boden Arena
• Fokus på HBTQ
• Fortsatt satsning på Havremagasinet och Försvarsmuséet samt Eyvind
• Fortsätta med säsongsanpassade attraktioner och utsmyckningar
• Padelbana vid Boden Arena
• Utveckla hembygdsområdet, området vid kyrkstugorna och Kvarnängen
• Idrottens dag, för att våga prova på nya saker
• Höja det lokala aktivitetsstödet, antalet aktiviteter har ökat
• Fler tennisbanor i kommunen
• Fler lekplatser med bra standard
• Badplats i Sävast

Näringsliv, jobb och ekonomi
Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för att kommunen ska få resurser till att erbjuda sina
medborgare en god kommunal service. En väl fungerande kommun med goda insikter i näringslivets
behov är ett måste för näringslivets utveckling.
Mycket av handeln i Boden är förlagd till centrum, något vi ska vara glada och stolta över. Trafiken
måste utformas så att staden är lätt tillgänglig för alla resenärer, oavsett på vilket sätt man väljer att
färdas. Antalet bilparkeringar måste utökas för att motverka butiksdöden!
• Bodens näringslivsklimat ska vara bland de bästa i Sverige och bäst i Norrbotten
• Fler parkeringar i ett öppet centrum och vi ska skylta bättre
• Fler yrkeshögskoleutbildningar
• Fler enkla jobb
• Kvalitetsupphandlingar ska införas, inte alltid välja lägsta pris
• Brett samarbete mellan kommunen, näringslivet och försvaret för att stärka alla parter
• Ansvarsfull och balanserad ekonomi i kommunen är en självklarhet
• Boden ska bli ett internationellt testcenter för tung trafik
• Servicegarantier för kommunens kunder ska införas
• Vi ska satsa på ökad tillväxt och handel i kommunen
• Marknadsföring av framtidskommunen Boden
• Bredband via fiber till ALLA
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