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”Stad och landsbygd  
hand i hand”

Kristdemokraterna vill värna 
om hela kommunen 
- att medborgare i såväl stad 
som landsbygd känner sig 
delaktiga, sedda och hörda.



En kommun med delaktighet och 
demokrati
Det är en rättighet att delta i öppna och 
fria val och att föra dialog med besluts-
fattarna. När medborgarna känner 
sig delaktiga är det lättare att godta 
demokratiskt fattade beslut.

Vi vill göra kommunfullmäktiges sam-
manträden till en mötesplats mellan 
beslutsfattare och Hjobor där aktuell 
information från kommunen, 
föreningar och näringsliv är ett åter-
kommande inslag. 

Demokraticaféerna före kommunfull-
mäktiges sammanträden ska fortsätta 
att utvecklas till en naturlig mötesplats 
för samtal, information och diskussion. 
En utvecklad dialog och information 
leder till ökad delaktighet och intresse 
för såväl kommunens verksamhet som 
föreningsliv och näringsliv. 

En kommun där stad och lands-
bygd går hand i hand
Hjo kommun är en attraktiv boende-
kommun där invånarna kan skapa 
det goda livet. Samhällsplanering och 
detaljplanearbete ska uppmuntra och 
ge förutsättningar för både tillbyggnad, 
nybyggnad och ombyggnad i hela kom-
munen. 

Initiativ från företag och näringsliv ska 
tas tillvara. Industrimark är en brist-
vara både i staden och på landsbygden 
och behöver skyndsamt planeras. 

De välfungerande skolorna i Gate och 
Korsberga har stor betydelse för lands-
bygden. De ska fortsätta att underhållas 
och vid behov ytterligare byggas till.  

En kommun med ett aktivt 
näringsliv
Kommunen skall genom god service 
underlätta för allt företagande i Hjo - 
minska krånglet och öka resurserna. 

En Företagslots ska tillsättas som har 
till uppgift att vara företagarens kon-
takt med kommunen och på det sättet 
underlätta kontakt med kommunens 
olika förvaltningar. 

Vi vill skapa ett blomstrande näringsliv 
som medför nya arbetstillfällen och 
möjliggör angelägna satsningar på 
bland annat vård och omsorg.

En kommun som välkomnar
Vi vill främja vår traditionellt stora 
besöksnäring, som initierades under 
kurortsperioden runt förra sekelskiftet 
och fortfarande är en viktig näringsgren 
i Hjo.

Privata initiativ och idéer bör uppmun-
tras och måste tas tillvara i samarbete 
med kommunen och näringslivet. 

Vi vill utforma Hamngatan så att torg 
och hamn knyts ihop på ett naturligt 
sätt.

Guldkroksbadet skall även fortsätt-
ningsvis ha fri entré och ges möjlighet 
att bli ett ännu bättre besöksmål.

Vi vill planera långsiktigt för att hela 
Hjo kommun skall bli en attraktiv
bostadsort och ett intressant besöksmål 
för ännu fler. 

Din information ska vara trygg i 
kommunens händer
Vår kommun ska ha en god informations-
säkerhet där du som medborgare kan 
känna dig trygg med att din information 
behandlas på ett säkert och korrekt sätt. 
Kommuner och regioner behöver arbeta 
aktivt med informationssäkerhet. Det 
innebär att se till att informationstill-
gångar finns tillgängliga när de behövs, 
att de är korrekta, och att obehöriga inte 
får åtkomst till dem. 

En väl utvecklad och integrerad informa-
tionssäkerhet bidrar till att etablera en 
effektiv och ändamålsenlig informations-
hantering, vilket skapar förtroende både 
inom och utanför organisationen.

Vi vill stödja införandet av ett systema-
tiskt informationssäkerhetsarbete som 
skyddar och säkerställer tillgänglighet 
för den information som hanteras i 
kommunen.

En kommun som prioriterar familj 
och barn
Kristdemokraternas familjepolitik ger 
föräldrarna möjlighet att ägna mer tid åt 
barnen. 

För familjens valfrihet skall kommunen 
erbjuda flera olika former av barnomsorg. 
Likvärdigt stöd skall ges såväl till kom-
munala som enskilda förskolor, familje-
daghem eller kooperativ.

Behovet av barnomsorg under obekväm 
arbetstid ska tillgodoses och det är också 
angeläget att barngruppernas storlek 
inom förskolan bibehålls eller minskas.  
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Vi vill utveckla familjecentralen och 
inrätta ett föräldrastödsprogram som 
stöd och hjälp till barnfamiljer. Verk-
samheten skall vända sig till familjer 
med ungdomar upp till 18 år.

Det är också viktigt att utveckla och 
stärka stödet till familjer med särskilda 
behov. Antal orosanmälningar har ökat 
och för att på ett bra sätt hantera och 
arbeta med detta behöver kompetensen 
inom detta område förstärkas. 

En kommun med en trygg skola 
som har tydliga värderingar
En avgörande förutsättning för trygghet
i skolan är att alla är överens om 
skolans värderingar med barnkonven-
tionen som grund. Skolan skall för-
medla dessa värderingar samt ge livs-
kunskap, teoretiskt och praktiskt, samt 
social och demokratisk kompetens. Vi 
vill ha en nollvision mot mobbning.

Vi vill ha en skolmiljö som ger bästa 
möjliga förutsättningar för lärande. 
Läromedel av god kvalitet och teknisk 
standard är en självklarhet. Lärarnas 
arbetstid ska ha fokus på mer under-
visningstid; det administrativa arbetet 
skall minskas. 

Elever och föräldrar skall ha inflytande 
över vardagens arbete i samarbete med 
läraren. Skolan och föräldrarna skall 
tillsammans arbeta för att motverka 
bruk av tobak, alkohol och andra dr-
oger.

Kompetens- och kvalitetsutveckling 
är en viktig del i skolans arbete. Det är 

därför angeläget att detta bibehålls och 
utvecklas och att resurser avsätts för 
detta område.

Vi vill öka inslaget av fysik aktivitet, 
såväl lärarledd som spontan sådan 
på raster. Skolgårdarnas utformning 
ska inbjuda och uppmuntra till fysisk 
aktivitet. 

En elevhälsogaranti ska finnas som in-
nebär att varje elev ska kunna komma i 
kontakt med elevhälsan vid behov.

Ett viktigt inslag i skolan är lärande om 
ung företagsamhet i samarbete med 
företag och näringsliv.

En kommun med ett rikt kultur- 
och fritidsliv
Vi vill fortsätta att utveckla Kulturkvar-
teret Pedagogien som Hjo kommuns 
kulturcentrum för alla typer av kultur-
yttringar och mänskliga möten. 

Biblioteket skall vara ett modernt infor-
mationscentrum, där rätt kompetens 
och teknik ska finnas för att ge service 
till alla invånare.

Kulturen ger förståelse för helheter 
och sammanhang och håller ihop ett 
samhälle. Kulturen har också en stor 
betydelse som en enande kraft i vår 
mångkulturella omgivning. Ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsutbud skapar 
stor attraktivitet för en kommun.

Vi vill att kommunen skall stödja och 
synliggöra den kulturella mångfalden 
utan att styra den.

Det är viktigt att Kulturskolan fortsät-
ter att utvecklas. Det skall vara korta 
avstånd mellan skola och kulturskola 
och alla elever skall ha tillgång till kul-
turskolans utbud. 

Alla barn i skola och förskola bör någon 
gång per år erbjudas möjlighet till kul-
turella aktiviteter.

Vi vill att kommunen på olika sätt 
fortsätter att stödja olika föreningars 
och trossamfunds verksamhet. Ett liv-
aktigt föreningsliv medför engagemang 
och aktiviteter. Kommunen skall i 
samarbete med föreningslivet uppmun-
tra och stödja drog- och alkoholfria 
aktiviteter.

En kommun med god integration 
och samhällsgemenskap
Vi vill fortsätta att utveckla en bra och 
vital samhällsgemenskap där invånarna 
känner delaktighet och tar ansvar inte 
bara för de närmaste utan för hela 
samhället. Denna delaktighet är en god 

grund för en fungerande integration 
där alla kan känna sig välkomna och 
inkluderade. 

Vi vill att kommunen stödjer förenin-
gar som arbetar aktivt med att få med 
nyanlända i sina verksamheter och tar 
tillvara de nyanländas kompetens och 
erfarenheter. 

En kommun där värdig omsorg 
gäller alla
Människor i alla åldrar har samma 
värde. Vi vill fortsätta att utveckla vär-
dighetsgarantin och ge även äldre män-
niskor större valfrihet och tillgodose 
den enskilda människans önskemål 
och behov av exempelvis boende eller 
vård. Vi menar att det därmed går att 
både öka kvaliteten i äldreomsorgen 
och hushålla med våra gemensamma 
resurser. 

Varje person över 85 år som vill skall 
garanteras plats i anpassat äldre-
boende.



Vi vill fortsätta att utveckla fler boende-
former, exempelvis ”trygghetsboende” 
med viss tillsyn, och inrätta en telefon-
tjänst med en “äldrelots” dit äldre kan 
ringa för att få kontakt och svar på 
frågor. 
Kommunen ska tillsammans med 
primärvården fortsätta att erbjuda en 
bra och nära vård.

Chefer och personal inom äldrevården 
skall få ett kompetenslyft och ideellt 
arbete skall uppvärderas och tas tillvara 
som ett viktigt komplement till kom-
munal service. 

Vi vill utveckla tillgången till kultur-
inslag som en viktig del av vården. 
Kommunen ska ha en medicinskt 
ansvarig rehabiliterare, MAR, för att 
snabbare kunna påbörja rehabilitering 
efter sjukdom eller skada. 

Kommunen skall ha en tydlig policy 
och information om stöd till anhörig-
vårdare, såsom avlastning i hemmet, 
växelvård och samtalsstöd.
För att motverka det digitala utanför-
skapet och göra det enklare för våra 
seniorer att ta del av den digitala utveck-
lingen i samhälle ska kommunen stötta 
med viss hjälp och utbildning.

Rödingen är en tillgång i kommunen och 
ska fortsätta att utvecklas som centrum 
för frivilligverksamhet men också som 
en träffpunkt för samvaro och kul-
turutövning. 

En kommun med god miljö och 
planering för stad och lands-
bygd.
Det krävs ett uthålligt samhälle där vi 
alla tar gemensamt ansvar för miljön 
för att ha en bygd att lämna i arv till 
våra barn. 

Vårt ansvar är att fortsätta det goda 
arbetet med mål 2030 för en hållbar 
miljö som pågår i Hjo kommun.

Vi vill fortsätta att jobba för ökad 
miljömedvetenhet i all verksamhet och 
göra Hjo till en klimatsmart och 
energieffektiv kommun.

Vi vill öka kommunala upphandlingar 
av ekologisk och närodlad mat.

Vi vill anpassa trafiken inom tätorten 
för en god boendemiljö genom att till 
exempel enkelrikta trafiken i hamn-
backen och över torget. 

Kommunägda fordon skall drivas med 
förnybara drivmedel. 

Stadsbilden hör till vårt kulturarv med 
sin unika blandning av modern och his-
torisk miljö. En levande stadsmiljö är 
viktig för trivseln i Hjo. Vi vill utveckla 
trygghets- och hemkänsla genom att 
satsa på mer belysning och skapa fler 
offentliga utsmyckningar. 

Vi vill förstärka stadsparkens funktion 
som en levande oas genom att utveckla 
den befintliga lekparken och uppmun-
tra offentliga aktiviteter i parken.

Landsbygden är en viktig del av Hjo 
kommun som på olika sätt ska utveck-
las. Genom att rusta upp banvallen som 
en belyst gång- och cykelväg skapas en 
god och trygg miljö och på det sättet 
binds stad och landsbygd ihop.

Vättern är en riksangelägen resurs både 
som livsmedel och för olika former av 

rekreation. Det är därför angeläget att 
Vätterns kvalitet värnas.

Vi vill att Hjo kommun ska öka sin am-
bition inför klimatmål 2030 och att det 
ska vara enklare att leva miljövänligt 
och klimatsmart. Genom att göra kom-
munen fossiloberoende, minska mats-
vinn och öka innevånarnas kunskap om 
exempelvis sopsortering och återvin-
ning, kan Hjo snabbare nå utsatta mål.

En attraktiv arbetsgivare
Hjo kommun är en stor arbetsgivare 
med behov av många olika kompe-
tenser.  Hjo kommun står inför en ökad 
arbetskraftsbrist. I konkurrens med 
andra behöver Hjo bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda 
stimulerande arbeten med goda möj-
ligheter till utveckling och ta tillvara 
medarbetarnas kompetens och innova-
tionskraft.

Hjo kommun ska fortsätta att utveckla 
arbetstidsmodeller utifrån arbetstidslag 
och medarbetarens önskemål.

Kommunen ska skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser genom att erbjuda goda 
arbetsvillkor, gott arbetsklimat och 
förutsättningar för personlig och pro-
fessionell utveckling. 



Kontakta Kristdemokraterna i Hjo kommun:

michael.kihlstrom@kristdemokraterna.se
eva-lott.gram@telia.com

Facebook: Kd Hjo


