
 

  
 

Principer som gör städer  

och kommuner liberala 
 

 

En liberal kommun är ett område som kännetecknas av: 

 

 Frihet och ansvar, där medborgarna: 

o Är medvetna om sina friheter och kan utöva dem.  

o Inser sitt ansvar gentemot andra medborgare och samhället i stort, och tar sitt ansvar med 

övertygelse. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att säkerställa att medborgarna 

respekterar rättsstatsprincipen och att kommunens förvaltning prioriterar dessa mål. 

En liberal kommun är inte ett område präglat av rädsla eller laglöshet, utan snarare ett område 

där det råder en anda av tillit och rättvisa. 

 

 Fri företagsamhet, där medborgarna: 

o Kan utveckla sitt företagande. 

o Kan bidra till en blomstrande lokal ekonomi och få småföretag att växa. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att säkerställa att den kommunala 

förvaltningen begränsar regelverket till vad som är absolut nödvändigt. 

En liberal kommun är inte ett område präglat av byråkrati utan snarare ett område som är 

effektivt och funktionellt. 

 

 Demokrati, där medborgarna: 

o Är direkt involverade i beslutsprocesserna, eller känner att de aktivt engageras i samråd och 

att deras synpunkter beaktas och respekteras. 

o Har möjlighet att bestämma hur deras egna liv och deras lokalsamhällen ska utvecklas 

i framtiden. 

o Personligen eller via det civila samhällets organisationer fritt kan interagera med sina valda 

företrädare och ställa dem till svars. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att vara tillgänglig för medborgarna 

och garantera att kommunfullmäktige och förvaltningen aktivt når ut till medborgarna och 



 

 

uppmuntrar dem att delta i de beslut som berör dem, och kommer också att utveckla den 

administrativa kapaciteten i syfte att göra den mer resultatinriktad. 

En liberal kommun är inte ett område där medborgarna underkastar sig, utan snarare ett område 

med medborgarstyre. 

 

 Självständighet, där medborgarna: 

o Är fria från fattigdom och kan bidra till samhället på ett meningsfullt sätt. 

o I de fall då offentlig hjälp är nödvändig uppmuntras och får hjälp med att återfå sin 

självständighet så snart som deras personliga situation tillåter detta. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att inrikta den kommunala politiken 

på att förebygga och minska fattigdom och på att ge människor som får offentligt stöd möjlighet 

att med tiden återfå sitt självbestämmande. 

En liberal kommun är inte ett område som uppmuntrar beroende av andra, utan ett område för 

egenmakt.   

 

 Delaktighet och tillit, där medborgarna: 

o Är positiva till mångfald, eftersom frihet och mångfald är två sidor av samma mynt: Frihet är 

inte möjlig utan mångfald och mångfald är inte möjlig utan frihet. 

o Välkomnar andra medborgare oavsett deras geografiska ursprung, etnicitet, religion, 

politiska åskådning, sexuella läggning etc. 

o Bidrar till att bygga upp tilliten mellan olika grupper i samhället, deltar i dialog, utbyter 

erfarenheter och engagerar sig i gemensamma initiativ. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att föregå med gott exempel genom 

att nå ut till alla medborgare, bygga broar i stället för murar, och samla alla medborgare till 

dialog och gemensamma projekt, samt säkerställa att den kommunala politiken förhindrar 

uppkomsten av alla typer av getton. Getton undergräver tilliten. 

En liberal kommun är inte ett område där människor diskrimineras eller utestängs, utan snarare 

ett område där de förenas och respekterar varandra. 

 

 Egenmakt och frigörelse, där medborgarna: 

o Är – och känner sig – fria att välja sin egen livsstil. 

o Kan bygga upp sin egen unika identitet utan att dömas av andra personer. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att föregå med gott exempel genom 

att främja och försvara livsstilsmångfalden som en av stadens styrkor. 

En liberal kommun är inte ett område där det råder konformitet, utan där det finns olika 

alternativ att välja mellan. 

 

 Möjligheter och social rörlighet, där medborgarna: 

o Snabbt och enkelt kan utveckla sina idéer, talanger och sakkunskaper på nya sätt. 

o Uppmuntras och har möjlighet att utnyttja sin fulla potential genom att förvärva nya 

kunskaper och färdigheter. 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att främja "talangfabriken" genom 

att aktivt försöka undanröja hinder som gör det svårt att utnyttja möjligheter, och samtidigt 



 

 

skydda den sociala sammanhållningen och se till att den kommunala politiken främjar 

utbildning, fortbildning och tillgänglighet. 

En liberal kommun är inte ett område för fatalism, utan ett område för uppmuntran. 

 

 Livskvalitet, där medborgarna: 

o Är och känner sig trygga i sina hem och i sin omgivning. 

o Känner att de fritt kan besöka alla delar av kommunen där de bor. 

o Kan röra sig fritt och snabbt genom sina kommuner.  

o Kan leva sunda liv, andas ren luft och har god tillgång till platser för utomhusaktiviteter och 

idrottsanläggningar. 

o Aktivt värnar om miljön och bidrar till en hållbar lokal ekonomi. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att se till att de kommunala 

tjänsterna är inriktade på att förbättra medborgarnas livskvalitet och på att åstadkomma konkreta 

resultat som gynnar medborgarna. 

En liberal kommun är inte ett område för försummelse, utan ett område för utveckling och 

förbättring. 

 

 Kunskap, utbildning och kultur, där medborgarna: 

o Har platser där de kan lära sig saker, reflektera, vara innovativa, framföra sina åsikter och 

dela dem med andra medborgare. 

o Kan utveckla den lokala kulturen och dela den över gränserna. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att uppmuntra olika kulturella 

uttryck och sökande efter kunskap. 

En liberal kommun är inte ett område för okunskap, utan ett område för upplysning. 

 

 Smart innovation, där medborgarna:  

o Kan utveckla nya och effektivare arbetsmetoder. 

o Tar till sig ny teknik och tillämpar den effektivt i samhället. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att främja innovation och en 

ansvarsfull användning av ny teknik bland invånarna. En liberal kommun är inte ett område som 

förkastar nya idéer och metoder, utan snarare ett område som är öppet för smarta förändringar 

och framsteg. 

 

 Positiva åtgärder, där medborgarna: 

o Interagerar med andra medborgare, företag och offentliga organ och skapar nätverk, 

kontakter och partnerskap. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att främja, underlätta och skapa 

utrymmen för denna interaktion. 

En liberal kommun är inte ett område för stagnation, utan ett område för dynamisk aktivitet. 

 



 

 

 Optimism, där medborgarna: 

o Anser att det står i deras makt att skapa en bättre framtid, på egen hand eller tillsammans 

med andra. 

o Ser konkreta framsteg och resultat som bekräftar deras uppfattning. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att föregå med gott exempel genom 

att främja optimism och åstadkomma positiva resultat. 

En liberal kommun är inte ett område för pessimism, utan ett område för inspiration. 

 

 Öppenhet gentemot omvärlden, där medborgarna: 

o Kan knyta kontakter med medborgare från andra platser runt om i världen. 

o Har möjlighet att träffa och interagera med människor från andra kulturer. 

o Kan inspirera och inspireras genom dessa kontakter. 

 

En liberal kommunstyrelseordförande/borgmästare kommer att främja nyfikenhet för 

omvärlden. 

En liberal kommun är inte ett område som är isolerat från resten av världen, utan ett område för 

globala kontakter.  

 

 

Godkändes vid det 2:a toppmötet för liberala kommunstyrelseordförande/borgmästare i Warszawa den 

2 december 2016. 

 

Deltagande kommunstyrelseordförande/borgmästare: 

 

Belgien – Bart Somers, borgmästare i Mechelen och ordförande för ALDE-gruppen i 

Regionkommittén 

Belgien – Patrick De Klerck, borgmästare i Blankenberge  

Estland – Mart Võrklaev, borgmästare i Rae  

Frankrike – François Decoster, borgmästare i Saint Omer 

Frankrike – Jean-Christophe Lagarde, borgmästare i Drancy  

Irland – Kieran O'Hanlon, borgmästare i Limerick 

Irland – Fintan Phelan, borgmästare i Carlow  

Kroatien – Andro Vlahušić, borgmästare i Dubrovnik  

Litauen – Vytautas Grubliauskas, borgmästare i Klaipėda  

Moldavien – Dorin Chirtoaca, borgmästare i Chișinău 

Slovenien – Jasna Gabrič, borgmästare i Trbovlje 

Spanien – Guillermo Gross, borgmästare i Valdemoro  

Storbritannien – Keith House, ordförande för Eastleigh Borough Council 

Sverige – Carola Gunnarsson, kommunstyrelseordförande i Sala 

Tjeckien – Adriana Krnáčová, borgmästare i Prag 

Tyskland – Dirk Hilbert, borgmästare i Dresden 
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