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Liberalerna står upp för frihet, öppenhet och respekt - och mot 
tvång, inskränkthet och intolerans.
Det är viktigare än på länge att försvara liberal politik och 
liberala värderingar. 

De som är utsatta och behöver stöd ska få det. Vår vision är ett 
jämlikt och jämställt samhälle - frihet i kombination med eget 
ansvarstagande. 

I ett liberalt Nacka ska människor i alla faser av livet trivas, själva 
kunna bestämma och göra sina val.

Möjligheternas Nacka



Liberalerna i Nacka vill verka för:

Skola • Att studiero, trygghet och kunskap ska utgöra grunden i skolan.
• Att lärarna ska få vara lärare: mer fokus på undervisningen, mer tid med eleverna, minskad 

administration och bättre arbetsvillkor.
• Att större satsningar görs inom förskolan.
• Att ökat stöd ges till barn med särskilda behov och särbegåvning. 
• Att alla barn ska kunna lära sig svenska språket i för- och grundskolan. 
• Att fortsätta värna och vidareutveckla det fria valet av skolor och förskolor i Nacka.

Svenska språket 
• Alla barn ska få tillräckligt stöd att lära sig svenska 

språket i både för- och grundskolan.

• Öka läsglädje hos eleverna genom bland annat bra 
skolmaterial och mer uppmuntran.

Förskola
• 30 timmar förskola till arbetssökande och 

föräldralediga.

• Alla familjer ska ha rätt att välja förskola.

Lärare
• Minska lärarnas administration.

• Lärarnas status ska höjas genom hög lön, en lugn 
arbetsmiljö och attraktiva karriärvägar.

• Förtydliga lärares ansvar och befogenheter.

Lugn och trygg arbetsmiljö för alla elever
• Skolan är barnens dagliga arbetsmiljö och lokalerna ska 

vara trygga och fräscha. Nya skolor ska byggas och äldre 
skolor ska renoveras.

• Större fokus på barn med särskilda behov. 

• Krafttag och nolltolerans mot mobbning, våld och skolk.

• Ett konsekvenstänkande behöver tillämpas.

• Införa en resursskola i Nacka.



Liberalerna i Nacka vill verka för:Miljö & 
Klimat

• Att alla nackabor ska har tillgång till gröna områden i närheten av sin bostad.

• Att Nacka ska bygga modernt och energieffektivt.

• Att fler ska kunna välja kollektivtrafiken för klimatets skull. 

• Att underlätta för en utbyggd infrastruktur för elbilar.

• Att gång- och cykelvägar ska vara trygga och effektiva så att vi får konkurrenskraftiga  
alternativ till bilen. Detta är också bra ur ett folkhälsoperspektiv.

• Att möjliggöra mer hushållsnära sopsortering.

Bygga miljösmart

• Tillgång till grönområden för alla och 
tillgängliggöra naturreservat.

• Bevara Nacka grönt genom att hitta en balans 
mellan byggnation och natur, samt värna 
biologisk mångfald, grönområden och 
strandpromenader.

• Välj miljösmarta byggmateriel.

• Fler solceller på kommunala fastigheter och 
lättare solcellstillstånd för privatpersoner.

• Mer hushållsnära sopsortering.

Utöka alternativ till bil

• Satsa på gående och cyklister.

• Utöka kollektivtrafiken – bussar, båtar och 
spårbunden.

• Utöka möjlighet för laddning av elbilar.



Liberalerna i Nacka vill verka för:Vård & 
Omsorg

• Att vård- och omsorgspersonal ges tid och förutsättningar att ägna sig åt den som vårdas –
avlastning från administration och tid för samtal och personlig kontakt.

• Att  det skall vara enkelt för alla att boka vård och att vårdköerna ska bort.

• Att Nacka sjukhus ska få utökat antal vårdplatser och verksamheter.

• Att stöd vid psykisk ohälsa ska ges så tidigt som möjligt.

• Att äldreomsorgen ska prioriteras högre. Äldre är kapabla att fatta egna beslut och har rätt 
till bibehållen integritet och valfrihet.

Vårdförutsättningar 
• Administrativ avlastning för vårdande personal. 
• Fler verksamheter på Nacka sjukhus. 

Bokning och kötider
• Bort med vårdköer.
• Förenklad bokning.
• Mer tillgänglig primärvård.  

Omsorg om unga
• Tidigt stöd till unga vid psykisk ohälsa.
• Enklare väg in till rätt hjälp och mer 

samverkan mellan olika instanser. 

Äldreomsorg
• Sammanhållen vård för äldre.
• Mer kontinuitet av omsorgspersonal.
• Förbättrad kompetens hos 

hemtjänstpersonal, bland annat satsningar på 
kunskaper i svenska.

• Aldrig mer besöksförbud på äldreboenden. 



Liberalerna i Nacka vill verka för:

Trygghet • Att skapa ett tryggare Nacka genom förebyggande arbete i skolan och fritidsverksamheter.
• Att fler vuxna ska synas och engagera sig som dag- och nattvandrare och Polare.
• Att fler poliser och kommunala trygghetsvärdar ska synas i Nacka.
• Att Nacka ska upplevas som en säker plats genom smart och varierad stadsplanering.  
• Att stödja och stärka brottsutsatta. 

Satsningar på proaktivt arbete 
• Arbetet börjar i skolan och 

fritidsverksamheter. 
• Fler synliga och engagerade vuxna i 

form av dag- och nattvandrare och  
Polare.

• Poliser och kommunala trygghetsvärdar 
ska synas i Nacka.

Stödja och stärka brottsutsatta 
• Stödsamtal till brottsutsatta.
• Större satsningar på vittnesstöd och 

skydd.
• Långsiktigt stöd till kvinnojourer och 

verksamheter som hjälper brottsoffer 

Trygga miljöer
• Stadsplanering ska bidra till ökad trygghet 

genom: 
• Upprustning av  centrala  byggnader. 
• Olika typer av boenden.
• Snabbt åtgärdad vandalism och klotter.
• Ökad belysning (utan intrång i naturen). 
• Övervakningskameror vid behov.



Liberalerna i Nacka vill verka för:Fritid, 
kultur & 
Idrott

• Att fortsätta satsa på fler och lokaler för idrott och fritid.
• Att säkerställa att vi fortsatt kan ha landets bredaste utbud i kultur- och musikskolan, och som 

är tillgänglig för alla elever.
• Att underlätta för privatpersoner att boka idrottslokaler- och hallar.
• Att säkerställa att tjejer och killar får samma förutsättningar till idrott. 

Idrott & fritid 
• Satsningar på baskethallar, fritidsgårdar, ishallar, 

ridanläggningar, simhallar, fotbollsplaner, 
sporthallar och tennisplaner. 

• Ökad satsning på det rörliga friluftslivet så som 
orientering och friluftsvandring med digitala 
besökspunkter.

• Fortsatt höga ambitioner för idrott och fritidsliv för 
personer med olika funktionsvariationer. 

• Låt Nackas näringsliv sponsra föreningslivet.
• Fortsatt brett utbud och hög engagemangsnivå i 

föreningslivet
• Bygg fräscha toaletter för alla femspelarplaner och 

uppåt.
• Uppmuntra till spontanidrott genom att bland 

annat förse fler skolgårdar med basketkorgar. 

Kultur & bibliotek 
• Bygg ett välkomnande och tillgängligt 

kulturhus i centrala Nacka med 
kulturverksamheter.

• Bibliotekens samhällsviktiga funktion måste 
värnas - de får inte stängas eller begränsas 
som under pandemin.


