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Samarbete ger ett framgångsrikt Lerum
Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på
samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Sedan förra valet har vi –
tillsammans med andra partier, med invånarna, föreningarna och företagen – fått
saker att börja hända. I hela kommunen.

Kunskap för ett växande Lerum
Våra barn ska växa upp i trygghet. Vi skall utveckla våra skolor och förskolor för att
skapa trygghet och studiero. Skolan, förskolan och fritidshemsverksamheten ska vara
en trygg plats för lärande. Vi bygger ut skolorna i Floda, Tollered, Lerum och Gråbo. Vi
fortsätter att bygga ut både förskolor och skolor för att möta ett växande behov. Vi ska
anställa mer personal och alla skolor och förskolor ska bli giftfria.

Sveriges bästa äldreomsorg
De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter
en god vård och omsorg av hög kvalitet. Vi vill anställa fler och göra arbetsmiljön bättre.
Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora
skattesänkningar.
Lerum ska ha Sveriges bästa äldreomsorg och du ska känna dig trygg när du blir äldre.
Därför satsar vi på trygga bostäder, äldrecenter och ökad trygghet i hela kommunen.
Personalen är vår viktigaste tillgång och därför ska vi se till att de får ökade
utbildningsmöjligheter, bättre arbetstider, ta bort delade turer och sänka sjuktalen.

Boende för alla
Vi ska fortsätta att bygga bostäder. Så att våra ungdomar, ensamstående, pensionärer,
nyanlända och nyseparerade ska kunna bo kvar - och för att fler ska kunna flytta hit.
Hållbara hyresrätter, villor och bostadsrätter ska byggas eller planeras runt om i hela
kommunen. Vi bygger ut ladd-stationsnätet för elbilar, planerar för insamling av
återvinning vid bostaden och ny återvinningscentral i Stenkullen.

Det goda livet – ett meningsfullt fritidsliv och kulturliv
Med mer ekonomiskt stöd till föreningslivet och genom satsningar av investeringar i
olika anläggningar i alla kommundelar skapar vi förutsättningar för en meningsfull
fritids- och kulturverksamhet. Vi satsar också på en ny simhall och en ishall till i
Stenkullen.

Snabbare integration
Vi blundar inte för integrationsfrågan. Vi vet att integrationen är påfrestande för
samhället men vi tror på att hjälpa människor som flyr för sina liv. Och med rätt
integration kommer de nyanlända bli en tillgång – inte en belastning.
I Lerum ska alla arbeta och alla ska kunna leva på sin lön och vara med och bidra,
oavsett vem man är. Det gynnar både samhälle och individ. Vi kommer att kräva
kollektivavtal i alla upphandlingar för att undvika social dumping, få trygga
anställningsvillkor och schyssta löner för alla.

Rösta på Socialdemokraterna den 9
september – Tillsammans för trygghet

Låt våra barn växa upp i trygghet. Vi har tagit ett stort steg i att förbättra och utveckla våra skolor och
förskolor för att skapa trygghet och studiero. Klasserna blir mindre. Vi anställer fler lärare och
förskoleavdelningarna blir fler.
Vi bygger nya förskolor i Stenkullen, Öxeryd, centrala Lerum och Gråbo och bygger ut Blåsippan och
Timmeråsen. Vi bygger ut skolorna i Floda, Tollered och Lerum. Vi satsar på giftfria skolor.

Kunskap ger trygga invånare i Lerum. Vi vet idag att fullföljda studier är nyckeln för att lyckas och få ett
hälsosamt och långt liv. Därför måste vi säkerställa att alla barn och unga får rätt förutsättningar för att
lyckas i skolan. Vi vill satsa på barn och unga genom mindre elevgrupper och fler pedagoger och andra
vuxna inom förskola, skola och fritidshemsverksamhet. Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå för att
öka trivseln i skolan och därmed kunskapsresultaten.
Även fritidshemsverksamheten är en viktig plats för lärande och vi vill ge alla barn rätt till en plats.
Alla förskolor ska vara bra, oavsett var du bor. Vi vill därför att våra gemensamma resurser fördelas
rättvist, mer resurser där behoven är som störst. Vi kommer fortsätta att bygga fler förskoleavdelningar.
Alla barn och unga har rätt att må bra. Lärande, lek och läsande ska stimuleras och vi ska öka möjligheterna
till läxhjälp, extrastöd och en fungerande elevhälsa.

Gymnasieskolan ska vara ett aktivt lärandecentrum där människor från olika bakgrund och åldrar möts.
Idag är en gymnasieutbildning en förutsättning för att kunna få ett jobb och en egen försörjning. Därför
måste vi säkerställa elevernas möjligheter att klara sina studier. Vi kommer införa en sommarskola för de
elever som inte når kunskapskraven och erbjuda unga arbetslösa som inte avslutat gymnasiet en
utbildning.
Det livslånga lärandet är viktigt samt möjligheterna att ställa om till andra yrkesval under livet. Vi vill satsa
på den kommunala vuxenutbildningen och andra former av vuxenutbildning. Vi vill se en utökad
samverkan med näringslivet och högskola/universitet.

De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och
omsorg av hög kvalitet. Vi ska anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. Vi socialdemokrater prioriterar
investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.
Lerum ska ha Sveriges bästa äldreomsorg och du ska känna dig trygg när du blir äldre. Därför satsar vi på
trygga bostäder, äldrecenter och ökad trygghet i hela kommunen. Personalen är vår viktigaste tillgång
därför ska vi se till att vi har kompetent personal och att de får ökade utbildningsmöjligheter. Vi ska inte ha
delade turer och vi skall arbeta med att sänka sjuktalen.
Personalen är vår viktigaste tillgång för att skapa trygghet för de äldre. Vi ska anställa omsorgsutbildad
personal och vi ska se till att personalen bibehåller sin höga kompetens genom ständig kompetensutveckling. Det ska alltid finnas personal som har specialkunskap gällande demenssjukdomar.
Äldreomsorgens chefer ska arbeta med tillitsbaserad ledning. Vi ska se till att våra chefer får en bra och
tydlig chefsfortbildning.
Vi kommer att anställa mer personal och tjänsterna ska som norm vara heltid och tillsvidareanställningar.
Delade turer ska inte lösa bemanningsplaneringen. Att personalen är delaktiga i verksamhetens planering
är en självklarhet. Personalen måste ha en trygg anställning och en lön som går att leva på.

Vi kommer att investera så våra äldreboenden har fräscha lokaler. Utemiljöerna ska ge ”gröna” upplevelser
och vara en del i omsorgsarbetet.
Vi kommer att satsa på att bygga trygga bostäder och skapa ett äldrecenter. Vi kommer att undersöka
möjligheten att skapa en Boverian.
Vi kommer att fortsätta att öka den allmänna tillgängligheten för funktionsnedsatta i samverkan med de
funktionsnedsattas föreningar.
Anhörigstödet ska fortsätta att utvecklas.

Med mer ekonomiskt stöd till föreningslivet och genom satsningar av investeringar i olika anläggningar i
alla kommundelar skapar vi förutsättningar för en meningsfull fritids- och kulturverksamhet. Därför har vi
påbörjat byggandet av idrottshallar i Gråbo, Floda och Lerum, ökat det ekonomiska stödet till
föreningslivet, byggt Spindelskogen i Floda och utvecklat vandringsleden utmed Säveån. Vi satsar också på
en ny simhall och en ishall till i Stenkullen.
Vi ska driva en bra Fritidsgårdsverksamhet i alla kommundelar. Jämställdehet, jämlikhet, demokrati och
respekt för andra människor ska vara viktiga ledord i verksamheten.
Vi ska skapa goda förutsättningar för idrott i olika former genom att samverka med kommunens
föreningar. Vi kommer att börja planeringen av en fortsatt utveckling av idrottsområdet i Stenkullen med
en ishall till och en ny simhall.
Vi kommer utveckla friluftslivet med nya ridleder och knyta ihop kommunen med nya vandringsleder. En
ny vandringsled mellan Gråbo och Floda skall bli klar.
Lekplatser är betydelsefulla för barns fritid och rörelseutveckling. Spindelskogen och lekplatsen i
Nyebroparken är bra exempel på nya spännande lekplatser. Vi kommer att bygga fler liknande lekplatser i
större bostadsområden t.ex. Hulanområdet i Lerum.
Ett kulturhus, kommunens vardagsrum, ska vara byggt när mandatperioden är slut.
Kulturskolan ska fortsätta att utvecklas så den blir tillgänglig för alla barn och ungdomar. Den ska ha låga
avgifter så alla har möjlighet att delta.
Biblioteken är mycket viktiga i kommunens kultur- och bildningsverksamhet. De är en del i det livslånga
lärandet. De ska vara en viktig del i integrationsarbetet.
Det är viktigt att fritids- och kulturverksamheten bidrar till det hållbara samhället. Som en del i det ska vi
bygga säkra cykel- och gångvägar till fritids- och kulturanläggningar.

Vi socialdemokrater ska utveckla en strategi för att skapa en jämlik och likställd folkhälsa i Lerums
kommun. Vi satsar på förstärkt skolhälsovård och all verksamhet för barn och unga skall ha ett
barnhälsoperspektiv. Rörelse och kreativitet är viktiga bidrag till folkhälsan.
Familjecentraler är en viktig hälsoverksamhet och vi kommer verka för att det finns familjecentraler alla
kommundelar. Som en del i utvecklingen av familjecentralsarbetet vill vi starta öppen förskola någon gång
per vecka på de mindre kommunorterna.
Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med barn. Genom att etablera folktandvården på
familjecentraler, så ökar möjligheten att fånga upp de barn som far illa i ett tidigt skede och ge stöd till både
barn och vårdnadshavare.
Vi vill göra det drogförbyggande arbetet kraftfullare och det ska bli en tydligare del i arbetet med barn och
ungdomar.
Hundägande är för många en viktig del i en god hälsa. Vi kommer att utveckla hundrastgårdar i
kommunens olika tätorter.
Genom olika satsningar i alla kommundelar genom ex. multiarenor gör vi det lättare att röra sig.
Möjligheten att nå stimulerande och lättåtkomliga miljöer för rörelse i alla åldrar ska öka under
mandatperioden.

Vi ska fortsätta att bygga bostäder. Så att våra ungdomar, ensamstående, pensionärer, nyanlända och
nyseparerade ska kunna bo kvar - och för att fler ska kunna flytta hit. Hållbara hyresrätter, villor och
bostadsrätter ska byggas eller planeras runt om i hela kommunen. Vi bygger ut ladd-stationsnätet för
elbilar, planerar för insamling av återvinning vid bostaden och ny återvinningscentral i Stenkullen.

Det är viktigt att det blir blandade upplåtelseformer i bostadsbyggandet. Under nästa mandatperiod måste
vi fortsätta att bygga fler hyresrätter för klara behovet för unga, ensamstående, nyseparerade, nyanlända
och pensionärer.
Vi ser positivt på bogemenskaper och kooperativa hyresrätter. För oss är det självklart att
bostadsbyggandet är energismart och ekologiskt hållbart. Vi är positiva till att bygga i trä som en del i att
uppfylla klimatstrategin.
Bostadsbyggandet skall också bidra till social hållbarhet och motverka segregation.
Bostäder ska byggas i alla kommundelar och vi ska medverka till att lokala byggföretag vill bygga i Lerums
kommun.
Vid bostadsbyggande i ska vi använda flexibla P-tal.
Strategiska markköp ska vara en viktig del av kommunens bostadspolitik.

Kollektivtrafiken har en central roll i vår klimat- och energipolitik. För att nå målet i K2020 där minst 40 %
av våra resor år 2025 sker med kollektivtrafik ska vi under mandatperioden höja resandet med minst 5 %
per år. Vi kommer även i fortsättningen erbjuda gratis kollektivtrafik till pensionärer.
Barn, skolungdomar och funktionsnedsatta i alla åldrar kommer att få gratis kollektivtrafik under
sommarlovet.

Vi har tagit ett konkret ansvar för miljöfrågorna. Vi har ställt oss bakom initiativet fossilfritt Sverige och har
börjat arbeta med giftfri förskola. Vi har ökat andelen ekologiskt mat i våra förskolor, skolor och
äldreboenden.
Vi har börjat göra den kommunala fordonsflottan fossilfri genom att satsa på elbilar. Med nya laddstationer underlättar vi för företagare och invånare att göra detsamma.
Vi ska vara en föregångskommun när det gäller kraftfulla satsningar på bio-, vind- och solenergi. Som en
del i att skapa ett fossilfritt Lerum vill vi utveckla gröna jobb genom att stimulera innovationer för fossilfria
varor, material och drivmedel från de gröna näringarna. Vi skapar nya jobb i den cirkulära ekonomin
genom att ställa om produktionen och göra det möjligt att efterfråga de produkterna.
Vi ska ta vara på energin i allt det biologiska avfall vi producerar för rötning till biogas.
Under kommande mandatperiod kommer vi att införa återvinningsinsamling vid tomtgräns och en modern
återvinnings- och återbruksanläggning stå färdig i Stenkullen.
Energi- och klimatrådgivningen har en viktig funktion i klimat- och energiarbetet.
Lerums kommun ska ha ett naturvårdsprogram där skapandet av fler våtmarker och biologisk mångfald är
viktiga.
Vi ska ha en plan för hur kommunen genom inköp, markbyte eller på annat sätt säkrar så att tätortsnära
skogsnatur inte kalavverkas eller på annat sätt hindrar medborgarna möjligheten att få naturupplevelser
och välbefinnande i tätortsnära natur. Det är en del i arbetet med folkhälsa. Kommunens skogsmark ska
skötas på ett modernt ekologiskt sätt
Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria. Arbetet med att göra alla skolor och förskolor giftfria är
nästan klart men vi kommer att fortsätta att ta bort produkter och miljöer som kan skada barn.
Vi kommer varje år öka andelen ekologiskt odlad mat som kommunen serverar. Därför vill vi främja
ekologisk och lokal livsmedelsproduktion

Kommunen måste underlätta och vara en resurs för näringslivet. Vi ska planera verksamhetsområden så
att det finns tillgång till mark och närhet till kollektivtrafik.
Vi prioriterar jobb för ungdomar, sommarjobb, kommunala ungdomsplatser och traineeprogram. Vi
prioriterar särskilt ungdomar med funktionsnedsättning.
Att skapa livskraftiga kommuncentra är viktigt för oss, därför vill vi genomföra åtgärder för att underlätta
handeln i våra olika kommuncentra. Det kan handla om centrumnära korttidsparkeringsplatser, skyltning
eller information. Vi ska fortsätta samarbetet med de olika centrumföreningarna.
För oss är det viktigt att underlätta för småföretagare och vi ska fortsätta samarbetet med Nyföretagarcentrum.
Trots ett svårt utgångsläge med få lägenheter så har vi visat att vi kan, vill och ska ta hand om nyanlända i
Lerums kommun. Vi har ordnat bostäder till alla nya invånare som har anvisats till kommunen, de
nyanlända har bland landets högsta sysselsättningsgrad efter etableringsfasen och SFI undervisningen har
blivit uppmärksammat som ett lysande undantag i landet. För oss Socialdemokrater är det självklart att vi
ska fortsätta med det goda arbetet, men vi ska också vara tydliga att ställa krav. Alla som kan jobba ska
jobba – oavsett vem man är.
Vi ska erbjuda matchning mellan arbetslösa ungdomar och behovet av arbetskraft i Lerum.
Vi ska koppla ihop nyanländas SFI-utbildning med samarbete med arbetsplatser i Lerum för praktik.
Kommunen ska erbjuda en kontaktperson och samlade insatser under ett tak.
Lerums kommun ska, utifrån den s.k. Bosättningslagen, ta emot ett antal nyanlända personer. Att ordna
permanenta bostäder till dessa nya Lerumsbor är en prioriterad fråga. För att underlätta integrationen
kommer vi fortsätta med att minst 50 % av de nya, permanenta bostäderna som vårt kommunala
bostadsbolag bygger för nyanlända skall erbjudas på den vanliga bostadsmarknaden.

Vi tror att Lerum blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att
samarbete leder till handlingskraft. Under den gångna mandatperioden har tillsammans med andra partier,
med invånarna, föreningarna och företagen fått saker att börja hända. I hela kommunen. Det vill vi
fortsätta med för samarbete leder till framgång.
De olika samarbetsformerna som näringslivsråd, samråd för pensionärsfrågor, funktionshinderfrågor,
idrottsföreningar, kulturföreningar, integrationsfrågor och HBTQ-frågor ska behållas och utvecklas. Genom
att lyssna på våra medborgare, föreningar, företagare och organisationer så stärker vi den lokala
demokratin och det civila samhället.
Samarbetet för att utveckla kommunens centra i form av Lerum Centrumutveckling, Floda BID och
Medskapandegruppen i Gråbo, Sjövik 2020 och andra lokala initiativ är också viktiga för att utveckla
kommunen. På samma sätt ska samarbetet med Nyföretagarcentrum bibehållas och utvecklas.

Frågor om folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet ska integreras i alla kommunala beslut som handlar om att
leva och bo i Lerums kommun.
Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande rättigheter och grundar sig i FN:s konventionstexter och
deklarationer samt den Europeiska deklarationen för jämställdhet.
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) lyder:
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.
”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad
av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt…”.

”I denna konvention avser uttrycket ”diskriminering av kvinnor” varje åtskillnad, undantag eller
inskränkning på grund av kön som har till syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av de
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller
medborgerliga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av civilstånd och med
jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter
eller friheter.”
”Konventionsstaterna fördömer diskriminering av kvinnor i alla dess former, är eniga om att på lämpligt
sätt och utan dröjsmål inrikta sin politik på att avskaffa diskrimineringen av kvinnor …”

”I denna deklaration avses med uttrycket ”våld mot kvinnor” varje könsbetingad våldshandling som
resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för
kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker
offentligt eller privat”

”Jämställdhet som grundläggande rättighet: Kommuner och Regioner ska förverkliga denna rättighet inom
alla sina ansvarsområden. I deras ansvarsområden ingår skyldigheten att avskaffa alla former av
diskriminering, såväl direkta som indirekta.”
För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. Ett
representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt
samhälle. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. Alla
handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång. Varje
undertecknare till denna deklaration ska, inom en rimlig tidsram (som inte får överskrida två år) från dagen
för undertecknandet, utarbeta och anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra den.

För oss är det självklart att våra anställda har en lön som det går att leva på med bra arbetsvillkor och en
god arbetsmiljö. Alla ska erbjudas heltidsanställning. Ingen visstidsanställning ska vara längre än två år.
Friskvård är en viktig del och för att vara en bra arbetsgivare ska vi därför erbjuda våra anställa ett
friskvårdsbidrag på minst 1000 kr per anställd och år.
Vi socialdemokrater tror på en tillitsbaserad styrning och ledning där respektive chef ges rätt
förutsättningar att leda verksamheterna på bästa ändamålsenligt sätt, men där även chefer får utvecklas
inom sitt område och stöd i olika chefsnätverk för att utbyta kunskap och erfarenheter.
Rätt till kompetensutveckling är ett självklart krav. Vi ska vara en modern arbetsgivare där allas kreativitet
och idérikedom tas till vara. Lerums kommun ska konkurrera med kunskap, jämställdhet, trygghet och
goda arbetsvillkor.
Vi ska satsa på förebyggande företagshälsovård och rehabilitering. I Lerums kommun ska alla
samarbetspartners ha kollektivavtal och bra arbetsvillkor för sina anställda.

Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun och det ska avspeglas i den ekonomiska politiken. Den
ekonomiska uppföljningen ska gå hand i hand med kvalitetsuppföljning av våra verksamheter.
Skatt är inget mål i sig, skattesatsen ska sättas efter de behov kommunen har.
Vi säljer inte ut kommunala verksamheter utan satsar pengarna in i vår egen kärnverksamhet: vård,
omsorg och skola. Vi investerar i miljön, i förskolor och skolor, i boende och omsorger, i gemenskapslokaler
för både ungdomar och äldre. Vi satsar på en stark konsumentrådgivning.
Vi kommer alltid att sätta verksamheten, dvs. våra barn, ungdomar och äldre, före ekonomin. För oss går
alltid en bra förskola, skola och äldreomsorg före nedskärningar.

