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KRISTDEMOKRATISKT VÄRNAMO BYGGS UPP UNDERIFRÅN – ATT SÄTTA
MEDBORGAREN I CENTRUM ÄR GRUNDEN FÖR ALLA BESLUT. KOMMUNLEDNINGEN
ÄR MÅN OM ATT FÖRST OCH FRÄMST SKÖTA OMSORGERNA OM BARN, ÄLDRE OCH
FUNKTIONSHINDRADE. KOMMUNMEDLEMMARNA HAR RIKA MÖJLIGHETER ATT
GÖRA EGNA VAL. SÅ HÄR SKULLE DET KUNNA SE UT…

I kristdemokraternas Värnamo har föräldrarna mer tid för barnen
Barnens och familjernas behov styr utformningen av barnomsorgen. Barnomsorgskonto i kombination med skatteavdrag gör det möjligt för familjerna att göra egna val. På så vis blir mer tid
för barnen en möjlighet för alla föräldrar.
• Det finns en mångfald av barnomsorgsformer – kommunala, kooperativa, ideella, privata…
• Grupperna i barnomsorgen är lagom stora – det finns en gräns för hur stora de får vara
som mest.
• Familjecentralerna är en viktig del i att förverkliga FN:s barnkonvention – barn har rätt
till en trygg uppväxtmiljö.

I kristdemokraternas Värnamo finns det tid för värdighet i vård och
omsorg
Man kan åldras med värdighet. Vård, omsorg och service ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Respekt råder för de äldres integritet och självbestämmande.
• Värdighetsgarantin ger tydliga garantier – den enskilde ska känna sig trygg och bemötas
med värdighet.
• Det finns olika former av boenden – den enskilde avgör om hon vill bo hemma eller i någon form av gemenskap.
• Gästhemmet Svalan är en resurs för vård i livets slutskede för hela kommunen.
• Anhörigkonsulten är ett värdefullt stöd till närstående.

I kristdemokraternas Värnamo ser skolan alla barn i tid
Eleverna längtar till skolan. I skolan råder arbetsro – den upplevs trygg och är fri från mobbning
och annan kränkande behandling. Här följer vi läroplanen, det vill säga att undervisningen ska
utgå ifrån de värden som förmedlas av den kristna traditionen och den västerländska humanismen.
• Färdighetsgarantin ger tydliga utfästelser om vad skolan ska ge alla elever.
• Varje elev har en egen utvecklingsplan som följs upp regelbundet.
• Det råder likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående skolor – elever och
föräldrar har möjlighet att göra ett eget val.
• Ungdomsrådet fungerar och det finns en ungdomslots som tar tillvara ungdomars initiativ.

Ge oss makt att skapa ett ännu bättre Värnamo
med trygghet och valfrihet – valet är ditt
den 15 september!

VÄRNAMO, ÖVRIGA ORTER, ÖSTER: Arnold Carlzon, Rydaholm (0472-201 04), Lena Freij, Bor
(0370-65 07 93), Frida Colvås, Horda (0370-280 12), Leif Bäckrud, Rydaholm (0472-251 06).

VÄRNAMO CENTRALORT: Kerstin Sneath (0370-182 82), Xhilda Bushati (0370-232 37), Ibrahim
Candemir (0370-191 43), Gunnar Crona (0370-461 89), Christer Fjordevik (0370-101 53),
Håkan Johansson (0370-190 96), Margareta Lindahl (0370-491 33).

VÄRNAMO, ÖVRIGA ORTER, VÄSTER: Per-Gunnar Dahlgren, Forsheda (0370-810 70), Anita
Mårtensson, Kärda (0370-280 17), Stig Claesson, Bredaryd (802 82).
(Foto: Fotograf Mäster Olof, Värnamo)
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