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Pressmeddelande
Liberalerna Dalarna medverkar till politisk förnyelse i helgenBara två dagar kvar till att Sveriges liberaler samlas för landsmöte i Västerås. Över 600 personerfrån hela landet beräknas delta, vilket gör att detta mycket väl kan bli det största landsmötet imodern tid. Liberalernas landsmöte är partiets främsta beslutande organ där vi lägger fast denpolitiska kursen för kommande år och partiledaren, partistyrelsen och andra centrala uppdragväljs.- Vi liberaler vet hur viktig kunskapsskolan är för att alla ska kunna växa som människoroch forma sina egna liv. Vi vet att integrationen måste förbättras radikalt för att genyanlända bättre chanser i sitt nya hemland och vi tänker inte släppa till en millimeterav utrymme till hat, hedersförtryck och extremism, i vilken skepnad den än visar sig.Sverige och Dalarna behöver en landsbygdspolitik där t ex fler arbetstillfällen i glesbygdkan skapas, där insatser behövs för att prioritera underhåll och investeringar i väg- ochjärnvägsnätet utanför storstäderna och där mer generösa strandskyddsregler börinitieras. Det är med stor spänning och förväntan vi från Liberalerna i Dalarna åker tillVästerås för landsmöte säger Monica Lundin, riksdagskandidat.Under tre dagar ska 650 motioner och 17 arbetsrapporter behandlas och det är stor spridningpå de olika förslagen som ska debatteras. Allt från förlängd skolplikt för nyanlända, externrättning av nationella prov, nytt förslag till föräldraförsäkring, tillåtande av gårdsförsäljning,altruistiskt surrogatmödraskap till förbud av religiösa friskolor, tiggeriförbud och attheltäckande slöja, som burka och niqab, inte ska tillåtas för dem som verkar inom offentligtfinansierade arbetsplatser.Liberalerna Dalarna har två egna motioner som vi kommer att kämpa för. Dessa är:- Att förstärka äganderätten i skogsbruket och att miljö- och produktionsmålen och desstillämpning ses över så att skogsägare kan driva sitt skogsbruk som andra småföretag.- Att grundligt utreda en politik för energi och klimat baserade på rena drivmedeltillverkade av koldioxid och vatten så att det om möjligt kan komplettera den nuvarandeliberala energipolitiken.Från Dalarna deltar följande 12 personer:Ordinarie ombud är Monica Lundin Borlänge, Bo Brännström Avesta, Martina Elfström Malung-Sälen, Lotten Kluck Leksand och Svante Parsjö-Tegnér Falun. Ersättare är Stephan Erixon KnaggÄlvdalen, Anna Eling Hedemora, Erik Berg Leksand, Julia Hållberg Borlänge, Boel HögbergBorlänge, Åsa Nilser Falun samt John Thornander Borlänge.Bild bifogas.Vid frågor inför, under och efter landsmötet är ni välkomna att kontakta Monica Lundin,riksdagskandidat Liberalerna DalarnaTfn: 070-916 68 79Förhandlingarna streamas direkt på vår webbplats www.liberalerna.se. Även SVT Forum livesänder storadelar av landsmötet. De publicerade landsmöteshandlingarna finns för nedladdningpå www.liberalerna.se/landsmote, och vi kommer också att successivt publicera de beslutsunderlag somproduceras under själva landsmötet.


