
Vi tror på Trelleborg 



Integration
• Nyanlända ges undervisning i svenska och samhällskunskap
• Yrkeskunskaper ska valideras snabbt
• En s.k. Yalla-trappa som underlättar kvinnors insteg på  
 arbetsmarknaden
• Nyanlända placeras i olika bostadsområden för att underlätta 
 integration
• Nyanlända barn placeras i olika klasser för bättre integration  
 och språkinlärning

När man behöver stöd på gamla dar
• Välutbildad personal som bemöter de äldre med respekt
• Alla äldre ska erbjudas utomhusvistelse och kulturupplevelser
• Alla äldre ska ha möjlighet att välja mat, vård och service  
	 från	flera	aktörer

Skola och förskola
• Lärarna ska fokusera på undervisning och pedagogik,  
 lärarassistenter avlastar lärarna och vikarier sätts in vid behov
• Mindre barngrupper i förskolan
• Skolskjuts för alla elever oavsett skolval
• Behålla skolan i Alstad
• Förbud mot mobiler i klassrummen för bra studiero
• Yrkeshögskola för utbildning av gymnasieingenjörer

Hela kommunen ska leva
•	 Bredband	ska	finnas	i	hela	kommunen
• Uppmuntra gårdsförsäljning av närodlade och  
 närproducerade produkter liksom lokalt framställt öl och vin



• Bättre och tätare bussförbindelser mellan byarna och tätorten,  
 t.ex. Anderslöv-Alstad-Malmö och mellan  
 Trelleborg-Klagstorp-Beddingestrand-Skurup
• Kommunal service måste bibehållas och utvecklas även  
 utanför centralorten

Kultur
• Öka anslaget till kulturnämnden för ett brett och varierat  
 kulturutbud
• Bygga ett kulturhus för musik, teater, event, föreläsningar  
 och utställningar
• Biblioteksfilial	och	fritidsgård	på	Fagerängen	för	en	god	 
 boendemiljö för alla åldrar
• Mer resurser till biblioteket för att satsa på E-böcker, litteratur  
 på minoritetsspråk och litteratur för funktionsnedsatta

Turism
• Utveckla Smyge som turistmål
• Ytterligare en strand görs tillgänglig för personer med  
 rörelsehinder
• Skapa två välutrustade ställplatser för husbilar

Bostäder
• Underlätta	för	fler	aktörer	att	vilja	bygga	i	Trelleborg
• Ge Trelleborgshem i uppdrag att bygga minst 10  
 ungdomslägenheter och 20 seniorlägenheter per år
• Bygga	fler	LSS-boenden
• Förenklad hantering av bygglovsärenden och införa  
 expressbygglov
• Ta	hänsyn	till	befintlig	bebyggelse	vid	nybyggnation



Infrastruktur och näringsliv
• Erbjuda	industritomter	till	företag	som	vill	flytta	hit	eller	 
 expandera
• Förenkla företagens kontakter med kommunen och inför  
 en företagslots
• Ringvägen	byggs	för	att	avlasta	centrum	från	genomfartstrafik	 
	 och	trafik	till	hamnen.
• Vägen mellan E 6 och väg 108 byggs ut och ansluts till Ringvägen
• Kuststaden byggs och blir en modern stadsdel som ger oss   
 tillgång till havet

Miljö
• Enklare att sätta upp solceller. Inget krav på bygglov för mindre  
 anläggningar på tak. 
• Kommunen ska erbjuda rådgivning och stöd för uppsättning  
 av laddstolpar för elbil
• Kommunens fordon ska ställas om att drivas med miljövänliga  
 drivmedel
• Våtmarker, liknande Tullstorpsån, för att minska utsläppen  
 av näringsämnen i Östersjön
• Hamnens belastning på miljön ska minskas och högre miljökrav  
 ställas på hamnen

Jobben
•  Stärka samarbetet mellan kommunen och näringslivet för att få  
	 fler	Trelleborgare	i	arbete
• Kommunala sommarjobb till ungdomar, minst 300 per säsong



Trafik och kommunikation
• Gratis parkering på gatumark och avskaffa datumparkeringen
• Moderna, säkra och väl upplysta P-hus för avgiftsbelagd  
 långtidsparkering
• Säkra och trygga gång- och cykelvägar med bra belysning och väl  
 underhållna och utbyggnad av cykelvägar i hela kommunen
• Rabatt på bussresor inom kommunen för pensionärer

Trygghet och säkerhet
• Kommunen ska upplevas som trygg och säker. Trygghetsvärdar  
	 ska	finnas	i	hela	kommunen	och	samverka	med	medborgarna	för		
 ökad trygghet
• Mer och bättre belysning på gator och vägar och snabb reparation  
 av trasig belysning

Fritid och rekreation
• Ge	fler	möjlighet	att	vandra	längs	havet	på	bra	och	tillgängliga		
 promenadvägar
• Separata ridvägar för säker ridning utan att störa gående och  
 cyklande

Ekonomi
• Ansvarsfull ekonomisk politik med fokus på kärnverksamheten
• God hushållning för att klara framtida investeringar  
 



Bli medlem
När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig insats i  
kampen mot populism, nationalism och faktaförakt.  
Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin.  
Och världen behöver dig som tar ställning.
 
Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du 
”ny” följt av hela ditt personnummer och din e-postadress.
 
Mer info: www.liberalerna.se/bli-medlem/

Vill du arbeta politiskt?
Vill du representera Liberalerna och ha förtroendeuppdrag?  
Vi behöver alltid kunniga liberaler som kan arbeta i nämnder och  
styrelser. För att bli aktuell för ett uppdrag behöver du vara  
medlem i Liberalerna. 



Vår vision
Liberalerna är ett socialliberalt borgerligt parti. Vi strävar efter att 
människor ska ha mer frihet att växa. Det är genom människors idéer, 
företagsamhet och ansvar för varandra som samhället utvecklas och 
blomstrar. Trelleborg ska utvecklas utifrån trelleborgarnas önskemål 
och behov.

Kontakt
trelleborg@liberalerna.se
trelleborg.liberalerna.se
076 - 33 66 436
 



Liberalernas valsedel till fullmäktige  
i Trelleborg i valet 2018


