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Förord
Sverige förtjänar bättre! Valet 2022 kommer att bli oerhört viktigt för hur framtiden i Hylte
kommun ska utvecklas.
Tillsammans ska vi se till att Kristdemokraterna kan vara en positiv och aktiv del i
utvecklingen av vår kommun. Tillsammans ska vi vara den kraft som bygger en
samhällsgemenskap på de värden som ligger till grund för vår ideologi och som gör skillnad
för den enskilda människan.
Vi har valt att fokusera på frågor inom följande områden: förskola, grundskola och
gymnasieskola, äldreomsorgen och trygghet.
Varje avsnitt inleds med ett kort citat från vårt principprogram för att koppla ideologin till
vår politik på ett tydligt sätt. Därefter har vi i punktform och kortfattat lyft fram våra lokala
fokusområden.
Torbjörn Alexandersson

Aurore Hempel
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Lokalt partiprogram
Valperioden 2022-2026
Förskola, skola, gymnasium
"Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets
behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna
förutsätter mångfald i utbudet."
"Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska
kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra
eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna
utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av
frihet att själva utforma undervisningen."

Kristdemokraterna i Hylte är redo att:
•

Syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta
familjers vardagsliv.

•

En digital praoförmedling (för grundskola, gymnasium) där företag och kommunen
kan anmäla att man har plats till praoelever. Prao är en viktig erfarenhet för eleverna
för att få en inblick i arbetslivet.

•

Återinför det som förr kallades ”310:an” där barn med särskilda behov ska ha rätt till
en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att
klara skolgången.

●

Öka samarbetet mellan Falkenberg- Hyltes gymnasieskolor samt synliggöra Hyltes
gymnasieskola och vuxenutbildning. Det medför ökade valmöjligheter för våra unga.

●

Inför pedagogiska måltider för personalen på förskolan och grundskolan.

Äldreomsorg
”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg
ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga,
andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen
måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet
samt ett varierat utbud av boendeformer.”

Kristdemokraterna i Hylte är redo att:
•

Genom äldreboendegarantin ska +85 år, utan biståndsbedömning, garanteras plats i
anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Plats på särskilt boende ska
fortsatt vara kopplat till ett biståndsbeslut.

•

Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska
uppgifter.

•

Kommunen ska ha en plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

•

Inför pedagogiska måltider för personalen.
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Trygghet och säkerhet
”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är
framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de
unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och
vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna
är viktigt.”

Kristdemokraterna i Hylte är redo att:
●

Trygghetskameror på allmänna platser (t ex torg, simhallen) och skolor för att dels
förebygga skadegörelse, kriminalitet och för att lättare säkra bevis när något hänt.

●

Tryggare utemiljöer med utebelysning och rensa buskage.

Nära Vården
”Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få
leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande arbete ska
stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor är viktiga faktorer
för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till hälso- och sjukvården
utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika samhällsaktörer.”
På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det behövs
också en bättre kontinuitet. Om vårdtagaren hela tiden får träffa olika personer inom vårdoch omsorgen bidrar det vare sig till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vård- och
omsorgsresultat.

Kristdemokraterna i Hylte är redo att:
• En av de största utmaningarna för vård- och omsorgen är kompetensförsörjning på kort
och lång sikt och därför behöver personalfrågorna få större uppmärksamhet och prioritering
i kommunens arbete.

Vi kristdemokrater är redo! Är du?
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