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Liberalerna Stenungsund 
Äldrefrågor 2018 
Din frihet är målet för Liberalernas politik.  
Därför är de individuella behoven i fokus för liberalerna när samhället ska utföra välfärdstjänster Det gäller 
naturligtvis också de ”årsrika” eller äldre som de flesta säger. 
 
Många frågor som har stor betydelse för äldre hanteras politiskt av Regionen, men t ex vård och omsorg på 
äldreomsorgsboenden och i hemtjänsten är kommunala politiska frågor.  
 
Regionen har t ex frågor om hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. I den liberala hälso-och sjukvården är 
den enskilda människan i centrum.  Som patient ska du ha en stark ställning med makt och kunskap att välja 
och möjlighet att vara delaktig. Alla invånare ska ha samma möjligheter till en god vård och omsorg med 
hög kvalitet, som är lätt att få tillgång till när du behöver.  
Vi vill att alla ska ha en husläkare. Man ska få träffa samma läkare och få komma till läkaren i tid. En viktig 
pusselbit som saknas nu är en läkare med ett helhetsansvar för sina patienter, som vi kallar en husläkare. En 
husläkare ansvarar för sina patienter och samordnar den vård som de behöver. 
Långa vårdköer innebär lidande för patienterna och gör vården dyrare. Liberalernas lösning är en mångfald 
av vårdgivare, stimulans för ökad produktion och en utbyggd nära vård. 
 
På riksnivå driver Liberalerna frågor om lagstiftning som berör hela landet. Det gäller t ex. att kvinnor och 
män ska få rättvisa förutsättningar inom välfärden och att vi ska ha rättvisa socialförsäkringar och trygga 
pensioner. Alltför många tvivlar idag på att det svenska pensionssystemet ger tillräckliga pensioner för en 
trygg ålderdom. Därför vill vi se en genomgripande översyn av pensionssystemet. Vi vill avskaffa skillnaden 
i beskattning mellan inkomst och pension, höja bostadstillägget till dem med lägst pensioner och göra det 
lättare och mer lönsamt för de äldre som vill jobba längre.  
Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Uppsökande verksamhet, digitala distributionsformer och den fysiska 
tillgängligheten till kultur behöver utvecklas. 
 
Nedan några frågor som särskilt berör äldre i Stenungsund. Förstås är äldre intresserade av alla möjliga andra 
frågor, som är viktiga för framtiden.  

VÅRD OCH OMSORG! 
Äldre som känner sig otrygga ska kunna flytta till ett trygghetsboende eller till ett särskilt boende om 
behovet finns. Vill ha mer frihet och öka självbestämmandet i hur du vill ha din äldreomsorg. 
 
 



 
 

 
 

 
 

  
Modell av Hasselhöjden, nytt särskilt boende i 
övre vänstra hörnet 

Pressarevägen äldreomsorgsboende på Hallerna 

 
- Liberalerna vill bygga ut antalet vård- och omsorgslägenheter på Hasselhöjden och upphandla driften av 

nytt särskilt boende. Antalet platser på Tallåsen och Hällebäcks boenden kan utökas genom anpassningar 
och ombyggnader i det korta perspektivet. En samlingslokal ska byggas vid Hällebäck och förbättrar 
social gemenskap och kvalitet.    

- När du vill bo kvar i en vanlig bostad ska du som äldre ska kunna hitta en bostad som passar dig i 
Stenungsund. Vi vill att du ska kunna välja på hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet eller ett eget småhus 
som det passar dig och din ekonomi. Liberalerna vill att kommunen ska kunna anvisa platser till 
Trygghetsboendet som ska byggas på CW Borgs väg  

- Liberalerna vill utveckla välfärdsteknologi och man ska själv kunna välja om man vill använda den. 
Tanken är förbättringar som ska ske både för den äldre och för att underlätta för personalen i sitt arbete.  

- Social gemenskap ska få ett större utrymme i både hemtjänsten och särskilda boenden för äldre. Måltider 
ska användas för social samvaro.  

- Vi vill bryta ensamheten. Ofrivillig ensamhet tär på människan. Kraften i det civila samhället ska bättre 
tillvaratas för att bryta social isolering. Ingen i Sverige ska behöva lämna livet i ensamhet. 

 

RESECENTRUM  
 
- Liberalerna vill investera i ett modernt resecentrum i Stenungsund. Det ska ha hög säkerhet och 

bekvämlighet. Det ska vara anpassat för funktionshindrade och äldre.  
- Även som äldre ska man så länge det är möjligt kunna resa, vara aktiv och delta i samhällsliv och 

umgänge.  
- Trafikproblemen i centrum måste lösas! Trafiken ska flyta på och förbättringar ska göras när centrum 

byggs om. Det är viktigt för kollektivtrafikens punktlighet och för luftmiljön att inte köer bildas.  
- Liberalerna vill att det ska gå enkelt att parkera egen bil i Stora Höga och byta till tåg. Det kan vara 

särskilt viktigt för resande från t ex Tjörn och gör att trycket på parkeringar i centrum minskas.  
- Känsla av otrygghet i kommunen ska motverkas aktivt. Gatubelysning ska fungera, klotter och 

nedskräpning ska åtgärdas.  
 

ÖVRIGA POLITIKOMRÅDEN 
På vår hemsida under rubriken ”Politik” finns fler frågor där vi berättar om våra idéer för framtiden. 
 


