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Trygghet i en ny tid
Nu har vi möjlighet att fortsätta utveckla den svenska modellen så att vi
står starkare inför framtiden.
Vi investerar så att du kan utbilda dig om du blir arbetslös,
så att skolan du sänder dina barn till ger dem en bra utbildning,
så att du kan känna dig trygg om du blir sjuk och när du blir gammal.
Vi snabbar upp planprocesser, bygger bostäder och vi investerar i
infrastruktur.
Nu ska vi utveckla service och välfärd. Nu ska vi stärka kulturen och
fritidsverksamheten och vi ska stärka Näringslivsrådet och vi investerar i
en hållbar framtid, i skolan, i jämställdhet och en god personalpolitik.
För oss går välfärd före stora skattesänkningar.
Nu fortsätter vi utveckla vår kommun. Den svenska modellen grundar sig
på att alla bidrar. Alla som kan jobba ska jobba – och om alla gör sin plikt
och kräver sin rätt, så har vi möjlighet att bli en föregångskommun, som
vi vet att vi kan bli.

Jobb
För att säkra jobben i såväl konjunkturuppgång som nedgång vill vi stimulera både den
kommunala som regionala tillväxten genom att investera i service, utbildning,
infrastruktur och bostäder. Vi vill skapa förutsättningar i samverkan mellan politiken och
parterna på arbetsmarknaden när det gäller kompetensutveckling och validering.
Vaggeryds kommun måste föregå med gott exempel som arbetsgivare, därför ska alla
anställda ges rätt till heltid. Systemet med så kallade delade turer arbetas bort. Att så
sker är en viktig arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. Ett jämställdshetsperspektiv ska
finnas i allt beslutsfattande.
Vi vill fortsatt stödja och stimulera det sociala företagandet och även ställa krav på
socialt och etiskt ansvarstagande vid upphandlingar.

Vi vill
•

stimulera näringslivet och utveckla Näringslivsrådet. Den kommunala
förvaltningen och planeringen ska möta företagens behov och
framtidsplaner.

•

att kommunen och arbetsmarknadens parter ska aktivt samverka för att
utveckla yrkesutbildningar på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.

•

att alla anställda inom Vaggeryds kommun ska erbjudas
heltidsanställningar. Avskaffa delade turer inom kommunens
verksamheter.

•

införa ytterligare krav på socialt och etiskt ansvarstagande och
kollektivavtalsliknande villkor vid kommunala upphandlingar och stödja
tillkomsten av sociala företag.

•

att ett jämställdshetsperspektiv ska finnas i allt beslutsfattande.

•

efter det ungdomskort som vi infört, gå vidare och införa ett prisvärt
seniorkort +65 i kollektivtrafiken.

Skola
För oss Socialdemokrater är det självklart att sätta barn och ungdomar främst. Alla barn
och unga ska så långt möjligt ges samma förutsättningar till goda uppväxtvillkor.
Förskolan ska för de allra yngsta vara en berikande mötesplats, med en verksamhet som
bygger på en god pedagogik. Förskolans öppettider ska så långt det går vara flexibla för
att möta vårdnadshavarnas behov av barnomsorg.
Fritidshemmens verksamhet är av stor betydelse för de yngre skolbarnen och ska ha en
hög pedagogisk kvalitet med fler vuxna än i nuläget.

Alla barn och unga har rätt att gå ur skolan med goda kunskaper och färdigheter. För att
alla ska kunna nå utbildningsmålen måste mer pedagogiska resurser skapas i förskola
och grundskola.
Vi ser det som viktigt att kunna behålla vår gymnasieskola i Vaggeryds kommun. De
utbildningar som erbjuds skall både svara upp mot de behov som den lokala
arbetsmarknaden har och ge god grund för vidare studier. Det flexibla arbetssätt som
präglar arbetet på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum skall fortsätta att utvecklas inom
både gymnasiet och de eftergymnasiala utbildningar, SFI och KOMVUX.
Vi vill satsa på måltiden som en upplevelse i trevlig miljö. All mat som serveras ska i
största möjliga utsträckning tillagas av ekologiska och närproducerade råvaror.
Vi vill
•

att behovet av flexibel barnomsorg för vårdnadshavare ska erbjudas.

•

att förskola och fritidshem ska ha en stimulerande och pedagogisk
kvalitet, därför ska dessa verksamheter stärkas med mer pedagogisk
personal.

•

att alla ska uppnå de kunskapsmål som finns inom grundskolan. Mer
pedagogiska resurser ska tillskapas. Tjänster kan inrättas för att avlasta
lärarpersonals administration och frigöra tid för mer pedagogiskt arbete.

•

ge alla goda måltidsupplevelser.

•

jobba för att motverka psykisk ohälsa bland unga.

•

inte sälja ut kommunala förskolor och skolor.

Kultur och fritid
Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud är viktigt för invånarna och har dessutom en
avgörande betydelse för kommunens tillväxt och attraktivitet. Kultur- och
fritidsverksamheten är till största delen baserad på föreningslivet och den ideella sektorn.
Socialdemokraterna ska fortsatt stödja ideella engagemang som sträcker sig över ett
stort antal intresseområden och främst då inom idrott och kultur. Föreningsbidragen och
olika verksamhetsbidrag är viktiga för att stötta föreningar och för att säkra tillgången på
olika aktiviteter. Det är viktigt att villkoren för föreningarna är sådana att avgifterna kan
hållas på en rimlig nivå.
Att fortsätta stödja våra hembygdsföreningar är betydelsefullt ur ett kulturvårdande
perspektiv men också för att verksamheten når ut till hela kommunen och inte minst
landsbygden.
Studieförbundens roll i det livslånga lärandet är viktig för att bredda intresset och öka
delaktigheten i kulturlivet. Det är väsentligt att stödja studieförbunden eftersom de
medverkar till att stärka demokratin och människors möjlighet att kunna påverka sin
livssituation.
Vi vill sänka avgifterna i vår egen kulturskola för att stimulera ungdomar till ett ökat
deltagande. En aktiv fritid och deltagande i kulturlivet skall vara möjligt för alla unga där

intresse och behov ska styra, inte föräldrarnas plånbok. Den fritidsgårdsverksamhet som
kommunen bedriver ska utvecklas och bli en plattform i arbetet med att få barn och unga
delaktiga i samhällsfrågor och demokratiarbete.

Vi vill
•

utveckla ungdomsdemokratin och ungdomars inflytande genom att ta till
vara Ungdomsrådet.

•

sänka deltagaravgifterna till kulturskolan.

•

fortsätta utveckla våra fritidsgårdar.

•

förbättra tillgången till kultur genom att öka vårt samarbete mellan
Smålands musik och teater och andra organisationer.

•

skapa gemensamma och kreativa mötesplatser för alla åldrar med
möjlighet till varierad verksamhet, t ex skapa ökade aktivitetsmöjligheter
i Linnarparken i Vaggeryd.

•

fortsätta att arbeta för bevarande av värdefulla byggnader och
kulturmiljöer.

•

utveckla biblioteken till att bli en modern och demokratisk mötesplats
med tillgång till olika sorters media och med ett brett utbud av kultur.

•

utveckla och modernisera våra simhallar.

•

fortsatt arbeta för bra sommaraktiviteter för våra ungdomar och för
avgiftsfria resor inom länstrafiken på sommarlovet för ungdomar.

Vård och omsorg
Inom området avsätter vi medel för främst de äldre sjuka. Även inom detta område
måste personalens kunskap och kompetens frigöras genom minskad byråkrati, istället
skall det dagliga mötet prioriteras.
Inom äldreomsorgen står vi inför framtida utmaningar. Ett sätt är att möta de behov som
våra äldre och sjuka har är att stimulera byggandet av trygghets-/vårdboende. I denna
typ av boende kan insatsen flexiblare följa den enskilde genom hemtjänst/hemsjukvård.
Vår bedömning är att utöver möjligheten att bo i social gemenskap med ökad trygghet i
en anpassad och tillgänglig egen lägenhet, innebär det att hemtjänst/hemsjukvårdens
resurser bättre kan tillvaratas på ett effektivare och mer samlat sätt.
Förslaget innebär inte med självklarhet att trycket på särskilt boende minskar, vår
bedömning är dock att detta behov kan senareläggas med en ökad kvalitet för den
enskilde. Vi måste även ha en mer långsiktig planering för att förutse behovet av platser
för särskilt boende. Vi vill satsa på måltiden som en upplevelse i trevlig miljö. All mat
som serveras ska i största möjliga utsträckning tillagas av ekologiska och
närproducerade råvaror.
Vi kommer fortsatt fokusera på att jobba förebyggande för att förhindra tidig utslagning.

En fortsatt nära samverkan mellan kommunens olika förvaltningar är viktig för att kunna
möta behoven i den sociala omsorgen så mycket som möjligt på hemmaplan.
Vi vill
•

ta till vara de positiva möjligheter som E-hälsa och välfärdsteknologi kan
ge i framtiden.

•

utveckla demensvård och daglig verksamhet.

•

ge alla goda måltidsupplevelser.

•

aktivt erbjuda praktik och sommarjobb inom våra verksamheter.

•

utreda möjligheten att erbjuda trygghetsboende på kommunens mindre
orter.

•

att den sociala omsorgen i största möjliga utsträckning ska ske inom
kommun.

•

erbjuder stabila boendelösningar för hemtagning efter vistelse på
institutioner eller behandlingshem.

Miljö
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför måste vårt
miljöförbättringsarbete som påbörjats fördjupas så att Vaggeryds kommun kan bli ett
långsiktigt hållbart samhälle.

Det fokuserade miljöförbättringsarbete som påbörjats måste fördjupas, detta gäller inte
minst omställning/utbyte av våra fordon till mer miljövänliga som gas och el, i syfte att
bromsa klimathotet. Ett fortsatt arbete kring energieffektivisering är ett annat viktigt
område liksom att jobba för en giftfri miljö. Vi kommer att fortsätt arbeta med att öka
andelen ekologiskt odlade livsmedel i den mat som serveras inom kommunens
verksamheter.
Vi socialdemokrater står fast vid att skjutfältets negativa miljöpåverkan måste minskas
och målet är att inga restriktioner skall finnas utanför själva skjutfältsområdet. För att
detta mål skall kunna nås krävs en fortsatt tät dialog med försvarsmakten och berörda
myndigheter.
Vi vill
•

tillsammans inom regionen arbeta för att få fram tillräckliga mängder
biogas så att tankställen i kommunen kan uppföras.

•

verka för fler laddstolpar för elbilar.

•

utveckla återbruket på vår återvinningscentral till fler områden.

•

skydda våra vatten från kemikalier och övergödning genom god kontroll.

•

öka användningen av miljövänliga material vid kommunala byggnationer.

•

utveckla mötesplatser längs Lagan.

•

verka för en fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Boende och attraktivitet
Vi kan glädjas åt att vi är en av få kommuner i länet med befolkningstillväxt över tid, en
tillväxt som enligt prognos kommer att stärkas. Vårt geografiska läge med närhet till
Jönköping är en av våra styrkor och vi attraherar framförallt barnfamiljer därifrån.
En utbyggd kollektivtrafik med kortare restider och styv turlista med halvtimmes trafik
på sträckan Värnamo- Jönköping är ett absolut mål. Detta mål kan nås genom den
planerade utbyggnaden av järnvägen.
För att nå målet krävs dock ett fortsatt fokuserat och engagerat arbete i frågan.
Att stärka våra centrum och skapa de bästa förutsättningarna för handel och service är
ett viktigt fokusområde.
För att växa och för att vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i krävs
planberedskap. Det är därför viktigt att framtida boendemiljöer innehåller olika
upplåtelseformer för att skapa ett blandat boende.
Vi vill också att hela kommunen får möjlighet att utvecklas och att verksamheten på
Skillingaryds skjutfält inte påverkar bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.
Vår kommun är en levande landsbygdskommun. Det vill vi slå vakt om genom att behålla
de generösa bidrag som ges för gårdsbelysning, enskilda vägar mm. För att stärka
landsbygdens attraktivitet är utbyggnaden och tillgången till bredband och förbättrad
mobiltäckning avgörande.
Vi vill
•

göra infarterna till våra tätorter vackra och välkomnande.

•

utveckla området längs Gropabäcken i Skillingaryd till ett attraktivt
boendeområde, där grönska och vatten lyfts fram.

•

att Friluftsgården, Bäckalyckan och Grönelund görs till frilufts- och
naturreservat för att skydda dessa områden mot framtida exploatering.

•

öka Länstrafikens turtäthet.

•

fortsatt planera för att det byggs en gång-och cykelbro över Hjortsjön.

•

höja kvalitén på våra lekplatser och skapa lekplatser av mer
”stadsparksliknande” karaktär. T ex med betande djur och
naturpromenader med artinformation och utegym.

•

inte att våra kommunala bolag ska säljas ut, utan istället aktivt bidra till
ökad samhällsnytta.

•

stärka lokal handel och service och skapa attraktiva centrummiljöer.

•

fortsatt arbeta med att stärka infrastrukturen på vår levande landsbygd,
genom utbyggnad av bredbands- och cykelvägnäten.

•

ge fortsatt stöd till vägföreningar och gårdsbelysningar.

•

planera för blandad bostadsbebyggelse.

Regionutveckling
Genom bildandet av regionkommunen ges möjligheter att tydligare lyfta fram vårt läns
särskilda struktur med en omfattande tillverkningsindustri och att gemensamt kraftsamla
kring kompentensförsörjning, infrastruktur och stärkt attraktivitet för hela regionen. För
att den nybildade regionen skall lyckas med sina ambitioner krävs ett tätt och engagerat
samarbete mellan kommunerna och regionen. Det är endast tillsammans som vi kan
utveckla vårt län till att bli en framgångsrik region.
Den viktigaste tillväxtfrågan idag är byggandet av den för regionen nödvändiga
snabbtågsförbindelsen Götalandsbanan. Med denna får vårt län en möjlighet till fortsatt
befolkningstillväxt och ett utvecklat näringsliv.
Vi vill
•

att regionen kraftsamlar kring kompetensförsörjning, inte minst för att
kunna möta vår starka tillverkningsindustris behov.

•

aktivt arbeta för att Götalandsbanan snarast blir en verklighet.

•

behålla Värnamo som akutsjukhus.

