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Varje familj ska själv få välja hur 
de vill forma sin barnomsorg. 

 

 
www.varnamo.kristdemokraterna.se 

 1



 

Kristdemokraterna i 
Värnamo 
 

 
 
Dina kandidater till Värnamo kommunfullmäktige: Stig Claesson, Leif Bäckrud, Margareta Lindahl, 
Camilla Rinaldo-Miller, Christer Fjordevik. 
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Vårt Värnamo 
 
Värnamo är en härlig kommun att bo, leva och verka i. Här finns den stora småstadens 
möjligheter, ett sjudande näringsliv, gott om meningsfulla jobb och ett rikt utbud aktiv fritid. 
Det är inte underligt att allt fler människor och företag väljer att flytta hit. 
 
Värnamo är gemenskap. Den grundläggande gemenskapen, familjen, har stor frihet och många 
möjligheter att välja barnomsorg, skola, vård och omsorg. Föreningsliv och övrigt ideellt 
engagemang är gemenskaper som bidrar till en god samhällsutveckling och förtjänar samhällets 
stöd. Näringslivets gemenskaper skapar ekonomiska förutsättningar för samhällets utveckling och 
behöver smidig service och förtroendefulla kontakter med kommunen. Kristdemokraternas 
Värnamo är en gemenskap av gemenskaper – den mänskliga tillväxtkommunen. 
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Kristdemokraterna i 
Värnamo vill: 
 
Vi vill fortsätta vara med och leda Värnamos positiva utveckling, tillsammans med övriga partier i 
Allians för Värnamo. Vi vill forma och bygga Värnamo med tanke på enskilda människors behov 
av trygghet, bildning, valfrihet, service och livskvalitet. 
 
Vi har länge drivit frågan om en familjecentral – ett stöd till familjer som av olika skäl behöver 
stöd. Genom att öppen förskola, individ- och familjeomsorg samt mödra- och barnavårdscentral 
samarbetar samordnas samhällets hjälp på ett effektivare sätt. Nu blir det verklighet! 
 
Det är svårt för många föräldrar att räcka till och att hinna med sina barn. Vi vill skapa 
förutsättningar för att varje familj ska kunna välja den barnomsorg som passar just dem. Därför 
vill vi införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. 
 
Vi vill inrätta en äldrehälsocentral, där landsting och kommun samarbetar för att ge äldre stöd 
och råd på olika sätt. 
 
Vi vill införa tjänstegarantier. Det handlar om att den som tar emot en kommunal tjänst ska veta 
vad som ingår. Det är bra för både brukaren och givaren. Vi börjar inom äldreomsorgen och 
fortsätter så småningom över hela det kommunala fältet. 
 
Värnamo har ett mycket gott företagsklimat. I de mätningar Svenskt Näringsliv brukar göra 
hamnar vi på topplistan år från år. Nu har vi startat ett projekt omkring integration och 
företagande för att göra det möjligt för invandrare med en affärsidé att utveckla den och starta 
företag. 
 
Vi vill satsa på att förbättra trafiken i Värnamo centrum. Det ska vara möjligt att ta sig fram längs 
naturliga stråk hur man än väljer att färdas. Detta kräver stora investeringar i form av broar, ny 
viadukt och utökad kollektivtrafik. 
 
Vi vill att hela Värnamo ska leva. Därför behöver kollektivtrafiken utvecklas så att den fungerar 
som tätortstrafik i hela kommunen. Vi vill även stödja den positiva trenden att allt fler väljer att 
bygga och bo på landsbygden. 
 
Vi vill utveckla Värnamo som ekokommun genom att införa ett effektivt miljöledningssystem i 
den kommunala verksamheten. Fjärrvärmen ska byggas ut. Det planerade nya reningsverket 
måste bli verklighet snarast. Vi driver även på chrisgasprojektet, ett internationellt 
forskningscenter runt miljövänligt bränsle i Värnamo. 
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Våra ståndpunkter: 
 

• Värnamo behöver en familjecentral. 
• Det ska vara möjligt för fler att skaffa sitt drömboende. 
• Vi vill utveckla Värnamo som ekokommun. 
• Alla ska ha möjlighet till egen försörjning. 
• Vi vill införa en äldrehälsocentral. 
• Skolan ska ge både värderingar och kunskap. 
• Värnamo behöver valfrihet inom omsorgen. 
• Vi vill utveckla Värnamo centrum. 
• Värnamo behöver en värdighetsgaranti för ett tryggare åldrande. 

 
 

 
 

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