
Kontakt:

• Kandidat i kommun- och
landstingsvalen, 53 år, Värnamo

• Studie- och yrkesvägledare
• 1 v ordf Upphandlingsnämnden
• Musiker och teknikentusiast

• Mer fjärrvärme i hela kommunen.
• Planera miljö- och energismart.
• Utveckla Campus Värnamo.
• Mer valfrihet i skola och omsorg.
• Bygg Bryggarebron snarast – för

handelns och barnens skull.
• Anta policy mot osund konkurrens.
• Mer social och lokal upphandling.
• Öka tillgängligheten.
• HBT-diplomera skola, vård och

omsorg.

• Skynda på Europakorridoren.
• Höj standarden på riksväg 27 –

börja med förbifart Bor.
• Öka statens makt över sjukvården.
• Mer kultur, gärna musik, i vård och

omsorg – för gemenskap och hälsa.
• Köfri barn- och ungdomspsykiatri.
• Utveckla vården i livets slutskede.
• Kompiskort på Länstrafiken så att

funktionsnedsatta kan ta med en vän.
• Inför en skolkulturgaranti till

professionell kultur för alla elever.Håkan
Johansson

Vägen till Värnamo ifrån söder bjuder
på en magnifik rondellskulptur –
Riktning av Per Inge Bjørlo. Den står
där vägarna möts – där människor möts.
Allra bäst gör den sig på natten då den
sprider ljus i alla riktningar.

Där människor möts uppstår
kreativitet – samtal, handel, samarbete,
lärande, hantverk, konkurrens, konst,
yrkesskicklighet... Där skapas kultur!

Värnamo som kreativ kommun märks
redan på andra sidan rondellen. Där, på
urgammal kulturmark, ligger
Vandalorum, centrum för konst och
design, och påminner om utvecklingen
– Möbelriket, företagarandan,
konsthantverket och de många
industrier som grundar sin framgång på
både funktion och form.

Företagare rankar ofta Värnamos
näringslivsklimat högt. Näringslivet
måste ha goda möjligheter att fortsätta
utvecklas med utbyggd infrastruktur,
lite krångel, positiv kommunledning
och byggklar industrimark.

Värnamo som bildningskommun har
skolor där eleverna trivs och når bra
resultat. Här finns förskolor, folkhög-
skola och högskolecampus. Kommunen
måste öppna för fler huvudmän och ge
alla likvärdiga och rättvisa möjligheter.

I Gummifabriken möts alla dessa
riktningar – kultur, näringsliv och
akademi. Där människor möts uppstår
kreativitet. När kreativiteten får tusen
blommor att blomma formas de bästa
förutsättningarna för en ljus framtid!

Där människor
möts uppstår
kreativitet

• Hemsida: wp.kristdemokraterna.se
/hakanjohansson

• e-post: hakan.johansson
@kristdemokraterna.se

• Facebook: Håkan Johansson – KD
• Twitter: @hakanjohansson
• Instagram: johanssonhakan

I kreativ

riktning
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I framtidens riktning
Jag brinner för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle som präglas
av solidaritet och medmänsklighet. Därför arbetar jag för mer makt åt samhällets
grundläggande gemenskaper – Familjen, Föreningslivet och Företagandet.

Människovärde och miljö triggade mitt
politiska engagemang en gång i tiden.
De och andra globala överlevnadsfrågor
som rättvisa, fred, solidaritet och
mänskliga rättigheter har alltid varit
mina politiska riktningsgivare.

Det som verkligen är viktigt i livet går
inte att värdera med kronor och ören:
medmänsklig omtanke, miljö i balans,
barn som växer upp, goda relationer...

Värnamo som ekokommun lever i
samklang med miljön. Efter rondellen
ser man skog, sjö, åker och stad breda ut
sig. I Värnamo ska det vara lätt att göra
miljö- och klimatsmarta val. Det ska
finnas bredband överallt. Fjärrvärme och
sol- och vindenergi ska byggas ut. Det
ska finnas gott om säkra cykelvägar,
kollektivtrafik och alternativa
bilbränslen. Det skapar potential för nya
kreativa innovationer – ny industri med
miljö- och energismarta produkter.

Just detta som man inte kan sätta pris på
är det som lägger grunden för det goda
samhället – det gemensamma bästa. Det
goda samhället kan man bara bygga om
man börjar från rätt håll – med barns
och ungas uppväxtvillkor.

I valet den 14 september väljer du rikt-
ning. Min riktning är att alla människor
hör ihop i en stor gemenskap – det som
är bra för Världen är bra för Värnamo!



Ekonomiskt har vi aldrig haft det bättre  
än nu. Samtidigt drabbas allt fler barn och 
unga av oro och psykisk ohälsa. Ekonomisk 
trygghet är förstås oerhört viktigt. Men en  
del problem kan inte lösas med mera pengar.

Jag vill bidra till att skapa ett samhälle  
där det finns mer tid till det som betyder 
mest – våra relationer, våra familjer.

Göran Hägglund
Partiledare

”Mer tid till  
det som betyder 

mest.”

Telefon: 08-723  25 00   •  info@kristdemokraterna.se  •  www.kristdemokraterna.se

Fritidspeng, ökat bostadsbidrag och höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen. 
Detta har stärkt ekonomin för barnfamiljer med låga inkomster. 

Stärkt samarbetet mellan sociala myndigheter, polisen, skolan och civilsamhället. 
Den största satsningen på många år mot ungdomsbrottslighet, med målet  
att fånga upp unga i riskzonen att bli kriminella.

Största satsningen någonsin på barn- och ungdomspsykiatrin. 
Kortare väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin samt ökat stöd till  
barn med psykiskt sjuka föräldrar.

Billigare för företag att anställa unga.  
De sociala avgifterna har i princip halverats för unga. Även den sänkta 
restaurangmomsen har lett till fler jobb. 

Jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer.  
Detta har gett mer pengar i plånboken att själv bestämma över.  
Jobbskatteavdraget har också fått fler i arbete.
 
Kortare vårdköer. 
Omkring 90% av patienterna får hjälp inom vård garantins tidsgränser.  
Enligt internationella mätningar, är Sverige världens bästa land att åldras i.

Allt detta har vi gjort.
Sedan 2006 när Alliansregeringen tillträdde har 250.000 fler  
fått arbete, företagsklimatet har stärkts och välfärden förbättrats.  
Här är några exempel på viktiga förbättringar som gjorts.

Håkan Johansson
Kandidat i kommun- och landstingsvalen
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