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Ett Värnamo där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kristdemokraterna Värnamo 
Fullmäktigegruppen 



JJOO!!  VVäärrnnaammoo  sskkaa  hhaa  eenn  
ffaammiilljjeecceennttrraall!!  

  

 
 
Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Stig Claesson, Leif Bäckrud, Margareta Lindahl, 
Camilla Rinaldo-Miller, Christer Fjordevik. 
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Värnamo – En kommun för barn 
 
Vi Kristdemokrater tog initiativet till att Värnamo ska följa FN:s barnkonvention. Nu bevakar vi 
att den följs! Vi har även skapat valfrihet inom skola och barnomsorg. Nu vill vi ta ett steg till och 
starta en familjecentral som ger stöd till föräldrar att vara föräldrar. Det är ju föräldrarna som vet 
bäst vad som är bäst för barnen. 
 

JA! Vi vill starta en familjecentral. 
JA! Värnamo ska införa kommunalt vårdnadsbidrag. 
JA! Skolan ska ge tydliga värderingar och kunskap. 
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Värnamo – En kommun för seniorer 
 
Vi Kristdemokrater kom med förslaget till det som sedan blev gästhemmet Svalan. Sedan dess har 
vi envetet kämpat för en värdig vård och omsorg. Nu vill vi ta två steg till genom att skapa 
valfrihet även inom äldreomsorgen och genom att samordna samhällets stöd till såväl aktiva som 
behövande seniorer i en äldrehälsocentral. 
 

JA! Vi vill införa en värdighetsgaranti för att göra åldrandet tryggare. 
JA! Värnamo kan bli först med en äldrehälsocentral för mer seniorkraft. 
JA! Fler än kommunen ska kunna ge omsorg. 
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Värnamo – En kommun för företagare 
 
Vi Kristdemokrater föreslog att Värnamo ska införa tjänstegarantier för att göra det tydligare vad 
man kan förvänta sig av kommunen. Vi har också gjort det enklare att leva och verka i Värnamo, 
bland annat genom att införa samlade e-fakturor från kommunen och samordna olika typer av 
tillstånd. Nu vill vi ta ett steg till och göra det möjligt för invandrare med en affärsidé att utveckla 
den och starta företag. 
 

JA! Vi vill ha en företagarlots som vägleder genom den kommunala organisationen. 
JA! Värnamo ska vara smidigt att bo och verka i. 
JA! Det ska vara lätt för invandrare att starta företag och bli delaktiga i samhället. 

 
 

 
 

 
JJAA!!  DDeett  äärr  KKrriissttddeemmookkrraatteerrnnaa  ssoomm  
ssttåårr  fföörr  ttrryygggghheett  oocchh  ffrriihheett  ii  eetttt  
mmeeddmmäännsskklliiggaarree  VVäärrnnaammoo..  

Kristdemokraterna i Värnamo, Storgatan 29, 331 30 Värnamo. Tel: 0370-30 12 00. 
Läs mer på: www.varnamo.kristdemokraterna.se 
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