
– världens bästa plats
 att växa upp på

Värnamo



Värnamo ska vara Sveriges 
bästa kommun att växa upp i!
Tänk dig en kommun som 
sätter barns och ungas behov 
först. Den skulle väl vara bra 
för alla?

Tänk dig en kommun som 
sätter de som har det svårast att 
ta sig fram först. Den skulle väl 
vara bra för alla?

Tänk dig en kommun som sät-
ter äldres vardagsliv först. Den 
skulle väl vara bra för alla?

•  Minska 
barngruppernas 

storlek i förskolan till 
max 15 barn. 

•  Garantera mångfald och valfrihet i 
barnomsorgen – höj vårdnadsbidraget.

• Arbeta för att rusta upp riksväg 27 
och prioritera förbifart Bor. 

• Ge lärarna mer tid med eleverna.

• Införa en elevhälsogaranti i skolan.

• Arbeta för trygghetsboenden i 
kommunen.

• Arbeta för fler praktikplatser så att 
arbetslösa lättare kan få jobb.

• Bygga ut fjärrvärmen och öka andelen 
miljösmarta energislag.

• Familjekonsekvensanalysera alla 
politiska beslut.

• Öppna servicepunkter på landsbygden. 

• Arbeta för 100 % bredbandstäckning 
i hela kommunen.

• Införa äldreboendegaranti för alla 
över 85 år.

Vi kristdemokrater vill arbeta för 
att Värnamo ska vara Sveriges bästa 
kommun att växa upp i. Det gör vi 
genom att:

• stödja familjens möjligheter att leva 
tillsammans.

• bygga en socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar kommun. 

• arbeta för en kommun där ingen 
hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Är du också angelägen 
om våra barns och 

ungas uppväxt-
villkor?

Vill du också göra det lättare för 
familjer att få ihop vardagen?

För att bygga en bra kommun måste 
man börja från rätt håll – med barns 
och ungas uppväxtvillkor. En barndom 
går inte i repris – därför är vi familjens 
röst. Ge oss makt att bygga en samhälls-

gemenskap för det gemensamma bästa.

Rösta på Kristdemokraterna  
den 14 september!

Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd
Christer Fjordevik, Värnamo
Monica Johnsson, Rydaholm

Rätt 
agenda för 

VÄRNAMO Kristdemokraterna i Värnamo kommun vill:



Sjukvården ska hålla toppklass 
och ingen ska behöva vänta onö-
digt länge på vård. Vi medborgare 
ska själva få välja vårdgivare. De 
ekonomiska ersättningssystemen i 
sjukvården ska bygga på att pengar-
na följer patienten och fördelas efter 
behov. Det stärker patienternas 
ställning och leder till mer effektivt 
använda sjukvårdsresurser. Vi ska 
fortsätta ha tre fullvärdiga akut-
sjukhus i länet. Ytterligare satsning-
ar behöver göras på cancervården, 
barn- och ungdomspsykiatrin och 
på vården i livets slutskede. Vi be-
höver också förbättra och förstärka 
det förebyggande hälsoarbetet.

För att man ska kunna bo på en 
plats och arbeta eller studera på en 
annan behövs bra kollektivtrafik 
med goda pendlingsmöjligheter i 
hela länet. Det är viktigt att rusta 
upp järnvägen Värnamo-Jönköping 
för snabbare tågtrafik. Andra prio-
riterade infrastruktursatsningar är 

upprustning av riksväg 27, Europa-
korridoren och full bredbandstäck-
ning i hela regionen.

För att regionens företag ska kun-
na växa och utvecklas, och därmed 
skapa jobb och generera skattein-
täkter, måste det finnas människor 
med rätt utbildning. Det behövs 
en ökad regional samverkan för fler 
och bättre yrkesutbildningar.  

Vår region har utmärkta förutsätt-
ningar för att även fortsättningsvis 
ha en stark företagarkultur byggd 
på skaparkraft, ett starkt civilsam-
hälle där omtanken om våra med-
människor är grunden och hälso- 
och sjukvård i svensk toppklass. 
Men vi vill mer och det är dags att 
spänna bågen för att kunna möta 
framtidens utmaningar. Kristdemo-
kraternas fokus är tydligt: Region 
Jönköpings län ska vara en bra plats 
att leva på - speciellt för våra barn 
och unga.

Rätt agenda för 
landstinget/region 
Jönköpings län

Torbjörn Eriksson, Överläkare på 
kirurgkliniken, Värnamo sjukhus. 
Toppkandidat i region-/landstingsvalet.

• Förstärk och utveckla vården i livets 
slutskede.

• Satsa mer på förebyggande hälsoarbete.

• Fortsätt utveckla Värnamo sjukhus.

• Inför vårdval i all öppenvård.

• Arbeta bort vårdköerna.

• Stärk patienternas ställning i vården.

• Inrätta seniorcentraler, där man fokuserar 
på äldres hälsa, i alla kommuner.

• Rusta upp och elektrifiera järnvägen 
Värnamo-Jönköping.

• 100% bredbandstäckning i hela regionen.

• Fler yrkesutbildningar inom bristyrken. 

Vår agenda:



”Mer tid till
det som betyder

mest.”
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

varnamo@kristdemokraterna.se  •  varnamo.kristdemokraterna.se


