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I Lerums Kommun lever  
du det goda fria livet!
Det är Moderaternas vision och utgångspunkt när vi formar vår politik för Lerums Kommun. 
Vår kommun är en fantastisk plats att leva och bo på. Här finns bra skolor, närhet till vacker 
natur, trevliga människor, drivna företagare och ett fantastiskt föreningsliv, för att nämna  
några saker. Samtidigt ser vi också att Lerums Kommun både har problem och en enorm 
utvecklingspotential. Med utgångspunkt i att du ska kunna leva det goda fria livet i Lerums 
Kommun kommer vi både adressera problemen med lösningar och lägga förslag för att ta 
tillvara på utvecklingspotentialen. 

Att leva det goda fria livet handlar om att våra barn ska få en bra och trygg skolgång som  
förbereder dem inför vuxenlivet, att det finns goda fritidsaktiviteter att delta i, att du har ett 
jobb att gå till, att vi har en vård och omsorg som fungerar när du behöver den och att du 
aldrig behöver tveka över om du vill åldras i vår kommun. Att leva det goda fria livet handlar 
också om att ge dig så goda ekonomiska förutsättningar som möjligt att leva det goda livet 
genom en skattesats som är så låg som möjligt utan att det påverkar skatteintäkterna som 
behövs till vår gemensamma välfärd. 

Vi älskar Lerums Kommun. Samtidigt behöver Lerums Kommun politiker som alltid vågar  
prata öppet om problemen i vår kommun. Höga sjuktal, oroligheter i äldreomsorgen, ett 
kraftigt försämrat näringslivsklimat, ökad otrygghet på våra gator och torg och en pressad 
ekonomi som ett resultat av regeringens kommun-fientliga politik är några av de problem  
som präglat mandatperioden 2014-2018. De är dessa problem vi söker ditt förtroende för  
att få tag i efter valet 2018. 

I vårt handlingsprogram kan ni läsa om våra förslag för att möjliggöra det goda fria livet i 
Lerums Kommun. Vi är ett parti för hoppfulla och vi tror på en hoppfull framtid för Lerums 
Kommun.

Alexander Abenius (M)
Kandidat till kommunstyrelsens  
ordförande i Lerums Kommun

I LERUMS KOMMUN LEVER DU DET GODA FRIA LIVET
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En skola i framkant
Skolorna i Lerums Kommun ska bygga på kunskap för alla barn och unga. Vi vill att våra skol-
resultat ska ligga i framkant ur ett nationellt perspektiv. Alla eleverna ska bli sedda och ges 
möjlighet att lära efter sin egen förmåga. För att det ska vara möjligt behöver pedagogerna i 
skolan ges förutsättningar att fokusera på pedagogiken och inrikta sig på sitt huvuduppdrag  
– att undervisa.

Utbildningen är en start i livet och ett jobb att gå till är dess mål. Därför behöver kopplingen 
till arbetsmarknaden bli tydligare med praktik och entreprenörskap som del av lärandet. Det 
är också ett bra verktyg för att uppmuntra till kreativitet och uppfinningsrikedom. 

Stärka läraryrket
Läraryrket är ett av våra viktigaste jobb. Arbetet med att forma och lära barn och ungdomar  
är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra i framtiden. Därför är det viktigt att samhället 
gemensamt ställer sig bakom våra lärare och säkerställer att de får det stöd de behöver för 
att göra ett så bra arbete som möjligt. Det handlar bland annat om att ge lärarna ökad tid för 
undervisningen i klassrummen och underlätta det administrativa arbetet. Det handlar också 
om lärarnas möjligheter att kunna hålla ordning och reda i klassrummet och inte minst om 
möjligheterna till att kunna få bra betalt och göra karriär inom läraryrket.

 

EN SKOLA I FRAMKANT

Varje elev ska utvecklas efter sin egen förmåga. Vi vill rikta utvecklat stöd till 
elever som både har det tufft i skolan och elever som ligger i framkant.

Bygga fler grundskolor i Lerums Kommun för att stärka det fria skolvalet.

Införa programmering från första klass.

Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten i skolan exempelvis genom 
satsning på skolkuratorer och mer vuxen närvaro.

Verka för fler elev-praktikplatser i skolan.

Tydligare fokus på ordning och reda i klassrummen.

Införa en entreprenörslinje på Lerums Gymnasium.

Våra förslag för Lerums skolor: 
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DU SKA VARA TRYGG I LERUMS KOMMUN

Du ska vara trygg i Lerums Kommun
Lerums Kommun är i det stora hela en trygg kommun. Men Lerums Kommun saknar varken 
problem eller utmaningar ur ett trygghetsperspektiv.

Skadegörelse och bus runt om i kommunen påverkar den allmänna miljön och bilden av  
Lerums Kommun negativt. Platser runt om i kommunen som det nya parkeringshuset,  
kommunens tåg- och busstationer, gator och torg upplevs som otrygga av väldigt många 
kommunmedborgare. Den senaste tiden har också antalet inbrott ökat i vår kommun*.  
Inbrott är inte bara en kränkning av äganderätten, det är en direkt kränkning mot den  
enskilda individens integritet.

I vår kommun ska vi alltid känna oss trygga i våra hem och när vi rör oss kring våra stationer, 
gator och torg. Därför är det dags att trygghetsfrågan prioriteras på den politiska agendan 
i Lerums Kommun. I Lerums kommun ska alla vara trygga, förutom tjuven! 

Inför en stödgaranti för de som drabbas av inbrott.

Arbeta för fler poliser och införa kommunala ordningsvakter.

Sätta upp trygghetskameror i våra tre centrum och trygghetsskapande belysning.

Nolltolerans mot droger i skolan.

Öka trafiksäkerheten kring våra skolor.

Intensifiera arbetet med att skapa ett tryggt och snyggt Lerums Kommun.

Nolltolerans mot klotter. 

*Källa: Brottsförebyggande Rådet, Villaägarnas Förening

Våra förslag för trygghet i Lerums Kommun:
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TRYGGA NÄR VI ÅLDRAS

Trygga när vi åldras
I Lerums Kommun ska man känna sig trygg att åldras. Omsorgen ska kännetecknas av om-
tanke och god kvalitet. Vi vill utveckla våra äldreboenden med moderna lokaler och ny teknik. 
En äldreomsorg med hög kvalitet kräver duktiga och välutbildade medarbetare, därför vill vi 
satsa på personalen. Vi vill skapa fler möjligheter för vidareutbildning och karriärvägar för de 
anställda inom äldreomsorgen. Vi säger även nej till 9-timmars nattpass, då vi vet hur nega-
tivt detta påverkar verksamheten, de anställdas arbetssituation och möjlighet att göra ett bra 
jobb. 

Socialtjänsten är ofta den sista tryggheten människor har när man inte längre har möjlighet  
att själv ta sig ur en tuff situation. Kommunens socialtjänst måste prestera en god kvalitet  
och beslut som är rättssäkra. Samtidigt är det viktigt att verksamheten bedrivs på ett kost-
nadseffektivt sätt. Med en tydligare styrning mot arbete och egen försörjning kan vi minska 
kommunens höga bidragskostnader och se till att människor inte fastnar i bidragsberoende 
och utanförskap. 
 
Vi vill utveckla kommunens möjligheter att hjälpa personer som behöver vård i hemmet.  
Det är bättre för den enskilde och kommunen undviker att köpa dyra platser på behandlings-
hem. Ett första steg är att utveckla bostödet för att fler ska kunna få ett professionellt stöd i 
sitt hem.

Lerums kommun har många fantastiska människor och föreningar som gör stordåd på frivillig 
basis. Vi vill ta tillvara och utveckla dessa krafter tillsammans. 
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Silvia-certifiera alla äldreboenden.

Öka matens kvalitet i äldreomsorgen.

Bygga fler senior- och trygghetsboenden.

Öka samverkan mellan den regionala sjukvården och kommunens stöd och 
omsorg.

Utveckla kommunens arbete med idéburet offentligt partnerskap.

Gör det enklare för frivilliga att engagera sig i äldreomsorgen. 

Våra förslag för omsorgen i Lerums Kommun:

Upphäva det av nattpersonalen kritiserade beslutet om 9-timmars arbetspass 
på natten.

Skapa fler karriärvägar för kommunens anställda.

Öppna upp för intraprenad och andra driftsformer som ökar valfriheten och 
kvalitén inom omsorgen.

Bekämpa fusk med bidrag och kommunala medel. 

Utveckla bostödet.

Stärka kompetensen kring missbruk och psykisk ohälsa.

Jobba för att fler kommuninvånare ska gå från bidragsberoende till arbete.

Våra förslag för fler i arbete och en bättre arbetsmiljö:

TRYGGA NÄR VI ÅLDRAS
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ETT STARKT NÄRINGSLIV

Ett starkt näringsliv
Ett starkt näringsliv som utvecklas ger fler jobb i Lerums kommun och en trygg gemensam 
välfärd. För att nya jobb ska skapas i Lerums kommun behövs ett starkt företagsklimat som 
möjliggör mer handel och affärsverksamhet i kommunen. Vi vill att företagsklimatet i Lerums 
kommun ska tillhöra topp 20 i Sverige. Vi vill att nya företag ska kunna etablera sig och att de 
företag som redan finns i kommunen ska kunna utvecklas och växa och på så sätt skapa fler 
jobb.

Lerums Kommun har en tradition av ett starkt och välmående näringslivsklimat och ett fram-
gångsrikt företagande. År 2006 rankades Lerums Kommun som den 16:e bästa kommunen av 
Svenskt Näringsliv. Under Socialdemokratiskt styre 2014-2018 har Lerums Kommun tappat i 
ranking till plats 141 av 290 kommuner. Detta är en trend som vi ska förändra. Företagen är en 
stor och avgörande del i det som finansierar vår gemensamma välfärd. Därför måste Lerums 
Kommun åter bli en stark företagarkommun, med inriktning på små- och medelstora företag. 
Tillsammans med företagare vill vi arbeta för ett långsiktig och starkt företagsklimat.

För Moderaterna är det viktigt att vi även skapar förutsättningar för unga att våga starta företag 
samt att generationsskiften inom familjeföretag kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt.

Utveckla samverkan mellan Lerums Gymnasium och näringslivet.

Bygga ut Stenkullens industriområde för fler nya företag och utveckling av 
befintliga företag.

Jobba för en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190:an, E45 och E6 nord.

Att Lerums Kommun ska ändra fokus från att vara en myndighetsorganisation 
till att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar.

Våra förslag för ett bättre företagsklimat i Lerums Kommun:
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Vår vision för näringslivsklimatet i Lerums Kommun

Vi ska via goda medarbetares servicevilja, flexibilitet och kompetens utveckla Lerums 
 kommun till en av landets 20 bästa kommuner att driva företag i.

Vi vill fylla behovet av kompetenta företag i alla storlekar och nischer, vilket skapar nya 
arbetstillfällen i nutid och för nästa generation.

Vi ska proaktivt arbeta för att underlätta start och tillväxt av företagande, samt tillvarata 
alla ägarformers intressen.

Lerums strategiskt goda läge ska vara till vår hjälp att på ett långsiktigt sätt försörja 
såväl kommunen som våra företag med välutbildade medarbetare.

Vår verksamhet ska inriktas mot en långsiktigt hållbar samhällsnytta i syfte att skapa en  
välmående kommun med nöjda företag och invånare.

ETT STARKT NÄRINGSLIV
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Ett levande kultur- och fritidsliv 
Engagemanget som kultur- och fritidslivet bidrar med till Lerums attraktivitet går inte att 
underskatta. Det bidrar med såväl fysisk som psykisk friskvård för ung som gammal. För 
Moderaterna är det civila samhället ett av fundamenten i byggandet av ett välmående sam-
hälle. Därför ligger det också i allmänintresset att vi tillsammans är med och stöttar vårt fina 
kultur- och fritidsliv.

Kulturen sätter ”guldkant” på tillvaron och för människor samman. Vi vill att våra barn ska få 
utvecklas till trygga och lyckliga samhällsmedborgare. För det behövs social gemenskap där 
alla får var med och bli sedda. Barn är olika och ska så få vara. Detta kräver en mångfald av 
sätt att umgås, stimuleras och utvecklas. Kulturen spelar en viktig roll i alla dess former för att 
kunna erbjuda detta. Samtidigt är det viktigt att konstatera att kulturen ska vara tillgänglig för 
alla, även för vuxna och äldre. 

Fritids- och idrottslivet i Lerums Kommun är en viktig plattform för unga att utanför skolan  
utvecklas och träffa nya vänner. Därför är det viktigt att fler ges möjlighet att sysselsätta sig 
med de fritidsaktiviteter de brinner för och/eller vill testa på. Detta ska gälla oavsett om man 
vill nå elitnivå inom sin sport eller kunna samla ihop sina vänner för att meka med sin moped.

Ett rikt, nyskapande, och fritt kulturliv är en stor del av grunderna för människans utveckling. 
Kommunens uppgift är att stimulera och skapa förutsättningar, även utanför de traditionella 
verksamheterna. Genom att vårda och bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer värnas 
vårt kulturarv.

ETT LEVANDE KULTUR- OCH FRITIDSLIV
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Öka platserna i Kulturskolan så att fler ska ges möjlighet att delta. 

Värna och vårda vårt kulturarv genom samarbete med eldsjälar och regionala 
samt nationella kulturinstitutioner.

Fler lokaler för våra kulturutövare.

Utveckla Nääs till ett attraktivt besöksmål med fokus på kultur och ridsport.

Starta en fritidsgård för motorintresserade.

Öppet fler månader om året i ishallen.

Öka föreningsstödet.

Stimulera föreningar att möjliggöra för funktionsvarierade att delta i verksam-
heten.

Ökad samverkan mellan skola och föreningslivet för mer idrott i skolan.

Bygg ut Vättlehallen för mer istid i Lerums Kommun.

Bygg en tennishall vid Aspen Strand.

Våra förslag för kultur, idrott och fritid i Lerums Kommun:

ETT LEVANDE KULTUR- OCH FRITIDSLIV
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ETT JÄMSTÄLLT LERUMS KOMMUN

Ett jämställt Lerums Kommun
Sverige och Lerums Kommun har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och 
män men ändå finns det mycket kvar att göra. Alltför många kvinnor känner otrygghet när de 
vistas utomhus, vilket begränsar deras vardag, Våld i nära relationer tillhör vardagen för alltför 
många kvinnor och män och de hedersrelaterade brotten blir alltmer synliga. Unga flickor 
 uttrycker en utsatthet i skolan och efterfrågar en större jämställdhet. Fortfarande har män 
större inflytande i samhället och i näringslivet jämfört med vad kvinnor har.

Vi vill öka både den faktiska och den upplevda tryggheten för kvinnor såväl utomhus som 
innan för hemmets väggar. Det handlar om att vidta åtgärder för att öka tryggheten i våra 
centra.  Det handlar också om att utveckla det förebyggande arbetet och de direkta insatserna 
för att kunna minska våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet. Många flickor ut-
trycker en utsatthet och en upplevd otrygghet i skolan. Vi vill därför intensifiera och tydliggöra 
jämställdhetsarbetet i skolan. De lokala företagen har stor betydelse för vår kommuns utveckling  
och här vill vi fortsätta utveckla förutsättningarna så att fler kvinnor kan och vill starta och 
driva företag.

Förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Motverka och förebygga hedersrelaterade brott.

Öka tryggheten i våra centrum.

Intensifiera jämställdhetsarbetet i skolan.

Fortsätta utveckla förutsättningarna för kvinnligt företagande.

Våra förslag för bättre jämställdhet i Lerums Kommun:
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BYGGANDE OCH BOENDE I LERUMS KOMMUN

Byggande och boende  
i Lerums Kommun
Lerums Kommun är en fantastisk plats att bo i. Därför är det extra roligt att många människor 
också väljer att flytta hit såväl som att stanna kvar. Här bor man i en traditionell villa-kommun 
med närhet till fina rekreationsområden, god skola och omsorg, bra fritids- 
aktiviteter och god tillgång till arbetstillfällen inom och utanför kommunens gränser. 

Denna karaktär vill vi fortsätta bygga på, samtidigt som vi utvecklar våra centrala delar med 
fler lägenheter, stärkt handel och trevliga miljöer i centrum. Vi vill också tillåta småskalig  
bebyggelse av lägenheter kring våra villaområden för att möjliggöra för människor som vill 
flytta från sin villa, men inte sitt område. 

Bygg fler bostäder av olika slag i hela kommunen.

Hela kommunen ska leva och alla våra orter ska ha möjlighet att växa  
och utvecklas.

Våra orter ska utvecklas efter behov och karaktär.

Våra förslag för nya bostäder och byggande i  Lerums Kommun:
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EN INFRASTRUKTUR ATT LITA PÅ 

En infrastruktur att lita på
En väl fungerande infrastruktur är bland de absolut viktigaste politiska frågorna. Idag lever vi 
i ett samhälle som är i ständig rörelse. Utan en väl fungerande infrastruktur får människor det 
svårt att ta sig till och från jobbet, barn och unga svårt att ta sig till skolan, utryckningsfordon 
svårt att ta sig fram till olyckan och bussen svårt att ta sig fram till busshållplatsen.

Vår kommun är en del av en stor arbetsmarknadsregion. Detta ger vår kommun bra möjlig-
heter till utveckling och ökar vår attraktionskraft. För att vi ska kunna dra nytta av vår arbets-
marknadsregion krävs det god tillgänglighet till regionens alla hörn och kanter. Vi tycker  
därför att dagens struktur, där alla ska passera Göteborg för att ta sig vidare i vår region,  
är problematisk. Vi vill därför att det ska byggas en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190:an,  
E45 och E6 norr. 

Jobba för en ny led mellan E6 syd, Rv40, E20, 190:an, E45 och E6 nord.

Förbättra 190:an och verka för att Härskogsvägen blir tryggare.

Bygga ett nytt E20-mot mellan Hulan och Kastenhof.

Arbeta för att alla trafikslag ska få bättre förutsättningar.

Bevara parkeringsplatserna i våra centrala kommundelar.

Våra förslag för bättre kommunikationer i Lerums Kommun:



15

EN INFRASTRUKTUR ATT LITA PÅ 

När vissa vill försvåra för bilismen

Bilen har varit 1900-talets absolut största frihetsmaskin. Inte bara för individen, som enklare 
får ihop livspusslet, utan också för samhället som stort. Transporterna har blivit snabbare och 
mer effektiva, vilket har bidragit till en starkare tillväxt och på så sätt en bättre välfärd. 

Tyvärr finns det de som vill försvåra för bilismen i Lerums Kommun och jobbar nu hårt för att 
få fram officiella dokument som sätter Lerums Kommun i en bilfientlig utveckling. Denna utveck-
ling  säger vi moderater nej till.

Moderaterna anser inte att det ena transportsättet är finare än det andra, utan att vi ska hjälpa 
dig att få ett bra liv i vår kommun oaktat vilket trafikslag du väljer. 

Vi står på bilisternas sida - samtidigt som vi gillar kollektivtrafik, gång och cykel.



16

1. Alexander Abenius, 28, Kommunalråd
2. Jeanette Andersson, 49, Butiksansvarig
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4. Anita Skoglund, 66, fd Egenföretagare
5. Douglas Thisell, 69, fd. Kronokommissarie
6. Frida Holzhausen, 19, Studerande
7. Oskar Ahlman, 30, Studerande
8. Marie Jungtell, 52, Financial Controller
9. Lars-Göran Larsson, 78, Tekn.DR
10. Gun Holmberg, 54, Egen verksamhet
11. Vincent Nordgren, 23, Statsvetarstudent
12. Marita Snällman, 62, Undersköterska
13. Magnus Lansenfeldt, 73, Pensionär
14. Eskil Ripa, 18, Studerande
15. Henrik Ripa, 50, Egenföretagare
16. Anna-Lena Holberg, 57, Beteendevetare
17. Ulf Utgård, 73, Pensionär
18. Marie Andersson Sjödin, 60, God man
19. Caroline Lansenfeldt, 37, Polis
20. Maria Bergstedt, 50, Egen företagare
21. Eva Brodén, 52, Fastighetsmäklare
22. Conny Leinstedt, 70, Senior Advisor
23. Lars Erik Snällman, 67, Senior
24. Thomas Hallgren, 65, Redovisningskonsult
25. Elisabeth Kivila Ottosson, 50, Statlig utredare
26. Peter Johnsson, 43, Eventsamordnare
27. Birgitta Widegren Rydström, 58,
28. Magnus Svensson, 65, Företagare
29. Markus Wahl, 42, Systemutvecklare
30. Christer Harling, 74, Jur.kand
31. Arne Molander, 54, Egenföretagare
32. Izabell Erlandsson, 46, Socionom
33. Björn H. Håkansson, 73, Senior
34. Anders Jasphe, 54, Konsult, mediautveckling
35. Hans Erich Christenson, 71, Lagerchef
36. Angelica Därnlöv, 52, Kommunikatör
37. Kenneth Ydresjö, 68,
38. Anna Packendorff, 56, Controller
39. Bengt Hörnlund, 71, Nämndeman
40. Ove Ling, 57, Entreprenör
41. Benny Freme, 77, Pensionär
42. Petter Skoglund, 49, Civilingenjör
43. Ingegerd Ljung, 63, Frisör
44. Martin Abenius, 59, Egenföretagare
45. Johanna Bergstedt, 24,
46. Rasmus Packendorff, 26,
47. Gunilla Nilsson, 74, Pensionär
48. Jacob Bergqvist, 22,
49. Marie Eliasson, 20,
50. Kai Bengtsson, 74, Civilekonom
51. Svante Karlsson, 65, Informatör

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna


