
BESTÄLL BOKEN 
"13 STEG TILL ETT 

MÄNSKLIGARE SVERIGE" 
OCH LÄS MER PÅ

KRISTDEMOKRATERNA.SE

KRISTDEMOKRATERNA I VÄRNAMO KOMMUN

ETT MÄNSKLIGARE 
VÄRNAMO!

13
63

0 
VÄ

RN
AM

O
 1

00
00

KRISTDEMOKRATISKA KANDIDATER I KOMMUNVALET: CAMILLA RINALDO 
MILLER, BREDARYD, CHRISTER FJORDEVIK, VÄRNAMO, BIRGITTA JOHANSSON, 
VÄRNAMO, LEIF BÄCKRUD, RYDAHOLM OCH LENA FREIJ, BOR.
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Vårt Värnamo
Värnamo är en fantastisk kommun med många 
möjligheter – möjlighet att förverkligas som män-
niska, att förverkliga drömmar, att vara delaktig och 
att ta ansvar. Detta är möjligt för att vi kristdemokra-
ter, gemensamt med övriga allianspartier, har tagit 
ansvar för välfärden. Det visar sig i att Värnamo 
hamnar högt på rankningslistor över kommuneko-
nomi, näringslivsklimat, omsorg om äldre, integra-
tion, utbildning och tillväxt med mera.

Vi kristdemokrater menar att just gemensamt 
arbete är den viktigaste byggstenen i det goda 
samhället. Gemenskap mellan människor och med 
miljön ger ett hållbart samhälle. Därför kämpar vi 
för att ge mer makt till de grundläggande gemenska-
perna – familjen, föreningslivet och näringslivet. Det 
är ju de som lägger grunden för välfärden!

Värnamo är en liten och trygg stad med många av 
storstadens fördelar – en mänsklig tillväxtkommun! Vi 
är stolta över detta och vill fortsätta att göra Värnamo 
friare, tryggare och mänskligare, med stöd av din röst.

Mer frihet och trygghet 
med äldrehälsocentral!
Vi har gjort Värnamo till en tryggare kommun för 

äldre. Svalan för vård i livets slutskede och vårt 

förslag om tjänstegarantier i äldreomsorgen är 

exempel på detta. Vi vill fortsätta att höja kvaliteten 

på äldreomsorgen. Därför vill vi utveckla vår idé om 

en äldrehälsocentral – en plats där äldres olika behov 

av förebyggande insatser, kunskapsförmedling, 

kulturell stimulans och friskvård får rum.

Mer frihet och trygghet 
för familjerna!
Vi är övertygade om att familjer kan ta ansvar själva. 

Det är viktigt med mer tid tillsammans. Därför har vi 

infört ett vårdnadsbidrag som ger familjerna större 

möjlighet att forma sina egna liv. Det vill vi höja. Vi vill 

också fortsätta stödja familjerna genom att utveckla 

tryggheten och friheten med en familjecentral – en plats 

där man samlar all kompetens som familjen behöver.

Mer frihet och trygghet 
för miljöns skull!
Värnamo är en eko-kommun och vi kristdemokrater 

har drivit den utvecklingen. På 1980-talet föreslog vi 

att det skulle byggas vindkraftverk i kommunen – det 

är äntligen en verklighet! Sedan dess har vi lämnat en 

mängd förslag i miljö- och klimatvänlig riktning, som 

att sluta kretsloppet stad – land, införa miljöprogram 

och ta hand om dagvattnet. Under kristdemokratisk 

ledning har Värnamo Energi byggt ut biobränslebase-

rad fjärrvärme i Värnamo och Rydaholm och gått över 

till att enbart leverera fossilfri el. Vi vill naturligtvis 

fortsätta driva arbetet för en bättre miljö och öka 

andelen miljösmart energi!

Mer frihet och trygghet 
för invånarna!
Valfrihet är viktigt. Sedan länge har vi haft frihet att 

välja mellan olika förskolor. Under kristdemokratisk 

ledning införde Värnamo kommun valfrihet även 

inom skolområdet och nu går vi vidare med valfrihet 

inom omsorgerna. Många av de viktigaste insatserna 

i samhället görs av frivilliga. Vi vill att kommunen 

samordnar dessa insatser i en samverkanscentral. 

Under kristdemokratisk ledning är Värnamo en 

föregångskommun när det gäller integration av nya 

svenskar samt att göra det möjligt för så många som 

möjligt att kunna försörja sig själva. Vi vill fortsätta 

att göra Värnamo friare och tryggare!

Mer Värnamo – in i framtiden!
Vi tror på Värnamo – den mänskliga tillväxtkommu-

nen! Vi vill att Värnamo ska kunna fortsätta växa och 

då måste kommunen vara attraktiv för människor 

och näringsliv. Därför vill vi satsa på att utveckla 

Sydsvenska krysset, biogascentret i Sörsjö, Gum-

mifabriken med Campus Värnamo och kulturcen-

trum samt en ny fotbollsarena med möjlighet till 

andra evenemang. Vi vill också satsa på att öka 

tillgängligheten till och i Värnamo centrum, 

skynda på bygget av väg 27 förbi Bor och arbeta för 

att höja vägens standard även förbi Rydaholm, 

Forsheda och Bredaryd. Näringslivet i Värnamo är 

livskraftigt. Vi vill bidra till att öka växtkraften 

med hjälp av Företagsfabriken och en hög kommu-

nal servicegrad till näringslivet.

Läs mer på www.varnamo.kristdemokraterna.se

Våra viktigaste frågor
• Höj vårdnadsbidraget

• Förbättra näringslivsklimatet

• Inför en äldrehälsocentral

• Bygg en ny fotbollsarena

• Skynda på förbifart Bor

• Inför en familjecentral
• Bygg ut fjärrvärmen

• Öka andelen miljösmart energi

• Samordna frivilliginsatserna

• Utveckla Sydsvenska krysset, biogascentret och 
Gummifabriken

• Förbättra tillgängligheten för funktionshindrade

• Öka valfriheten inom vård, skola och omsorg

ETT MÄNSKLIGARE 
SVERIGE
Statistiskt har vi aldrig haft det bättre. Aldrig 
varit friskare, rikare eller ägt f ler saker. 

Ska vi vara nöjda då? När vi gjort allt vi 
måste och köpt allt vi behöver? Jag tycker inte 
det. Att vi i genomsnitt fått det bättre, betyder 
inte att alla har det bra. Det finns fortfarande 
sjuka som väntar i onödiga vårdköer. Arbetslös-
het. Äldre som inte får den hjälp de behöver. 
Familjer som inte får ekonomin att gå ihop. 
Barn och ungdomar som far illa.

Dessutom har det väl aldrig funnits f ler 
politiska pekpinnar än idag. 

Jag vill dra en gräns för politiken. Skatten 
ska inte vara högre än att vanliga människor kan 
leva på sin lön. Familjer ska få bestämma mer 
över sin vardag, inte mindre. Äldreomsorgen 
ska styras av de äldres behov och önskemål. 

Om vi får mer frihet, f ler möjligheter, får 
vi också mer ansvar. Jag tror att du och jag vill 
få tid för vår familj och våra medmänniskor. 
Mer tid att prata, läsa sagor och förverkliga 
drömmar. Ett mänskligare Sverige. 

göran hägglund
partiledare för 
Kristdemokraterna

KRISTDEMOKRATERNA VILL UNDER-
LÄTTA FÖR SMÅFÖRETAGARE.

VÄRNAMO BEHÖVER 
EN NY FOTBOLLSARENA.
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