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Den framtid som väntar imorgon, finns i våra klassrum idag.

Partiledare Liberalerna



MER – satsningar på 
infrastruktur, valfrihet, 
samarbete, trygghet och tillit
 
FLER – möjligheter, företag, 
bostäder, arbetstillfällen och 
utbildningsvägar
 
BÄTTRE – skolresultat, 
integration, kommunikationer, 
hälsa och hållbarhetsfokus

Liberalerna har alltid verkat för mer samarbeten, samtal och
överenskommelser, såväl nationellt som internationellt. För även om vi i alla
lägen ser till individens fri- och rättigheter så förstår vi att hållbara, enade
samhällen bygger vi tillsammans. 

För det krävs en kunskapsskola med behöriga lärare. Människor ska ha
förmåga och förutsättningar att kunna försörja sig själva. Det förutsätter
även att människor har och känner trygghet, både i hemmet, i sitt 
närområde såväl som i landet. 

Nationellt vill Liberalerna se: 

per-ola.gronberg@liberalerna.se

MER – FLER – BÄTTRE

Per-Ola Grönberg



Tandvårdsbesök ska inte kosta mer
än 200 kr för personer över 65 år.

 
Ungdomar med problem måste få
hjälp snabbt – korta köerna till BUP!

Liberal hälso- och sjukvård sätter människan i centrum – som patient, som 
medarbetare och som anhörig. Medicinska framsteg, ökad kunskap och ett 
aktivt folkhälsoarbete har lett till ett längre liv och fler friska år i befolkningen. 
Liberalerna är övertygade om att morgondagens sjukvård kan ges på nya sätt, 
på patientens villkor. Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa 
och sin framtid.
 

LIBERAL SJUKVÅRD

Inkludera alla i digitaliseringen
och motverka att människor
hamnar i utanförskap.

 
Journalen skall följa patienten,
oavsett var i landet man bor.

Liberalerna i Gävleborg vill:
 

helena.englund@regiongavleborg.se hans.c.backman@regiongavleborg.se
Helena Englund Hans Backman



Kent Olsson

Ovanåkers skolor ska fortsatt vara bland de bästa i landet (enligt
Lärarförbundets ranking). För att nå dit behöver arbetet med att minska barn-
gruppernas storlek fortsätta. Vi vill se ett tydligt fokus på kunskap och tidiga
insatser där de behövs. Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid
och skickliga pedagoger. Vi vill se mer lärarledd undervisning, fler lektions-
timmar, stora satsningar på läromedel och arbetsro i varje klassrum.
Företagsklimatet behöver fortsatt stärkas. Vi vill prioritera jobbskapande
åtgärder genom en företagsvänlig näringspolitik, för att skapa fler arbets-
tillfällen och sänka arbetslösheten.
Alla har rätt till en bra ålderdom. Antalet äldre ökar och det ställer växande
krav på äldreomsorgen. De äldre som behöver hjälp ska visas respekt för
deras behov, livsval och intressen. Äldre som behöver boende eller hemtjänst
ska ha stor valfrihet.
Möjligheter till en meningsfull fritid har stor betydelse för kommunens
invånare och för att locka människor att bosätta sig i kommunen. Det är därför
av stor vikt att samarbetet mellan kommunen och föreningslivet fortsätter att
utvecklas.

När vi säger att fler ska få jobba och försörja sig själva, att alla elever ska få gå i
en riktigt bra skola, eller när vi tar kampen mot hederskultur – då handlar det
alltid om samma sak: att försvara varje människas frihet att forma sitt liv.
 

kent.olsson@helsingenet.com

FLER MÖJLIGHETER I
OVANÅKERS KOMMUN

Liberalerna i Ovanåker vill:


