


Värnamo – bästa kommunen att växa upp i 

Tänk dig… 
Tänk dig ett samhälle som sätter barns och ungas behov först. Det skulle väl vara bättre för alla? 

Tänk dig ett samhälle som sätter de som har det svårast att ta sig fram först. Det skulle väl vara bättre för 
alla? 

Tänk dig ett samhälle som sätter äldres möjligheter till ett gott liv först. Det skulle väl vara bättre för alla? 

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

o stödja familjens möjligheter att leva tillsammans. 
o bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
o arbeta för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. 

Är du också angelägen om våra barns och ungas uppväxtvillkor? 

Vill du också underlätta för familjer så att det blir lättare att få ihop vardagen? 

För att bygga det goda samhället måste man börja från rätt håll – med barns och ungdomars uppväxtvill-
kor. En barndom går inte i repris – därför är vi familjens röst. Ge oss makt att bygga en samhällsgemen-
skap för det gemensamma bästa.  

Kristdemokraterna Värnamo 
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1. Familjen – för barns och ungas uppväxtvillkor 
Familjen är vår första gemenskap i livet – vi får vara med! Det är där vi lär oss tillit, ansvar och värden. Där 
växer vi som människor med stöd av våra närmaste. Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället! 

Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Familjepolitiken ska stödja varje familj genom att ge 
möjligheter till mer tid för barnen, mer frihet för familjen och barnomsorg med hög kvalitet. Därför har 
Kristdemokraterna infört vårdnadsbidrag, FN:s barnkonvention och en familjecentral i Värnamo. 

Alla politiska beslut måste analyseras med tanke på konsekvenserna för familjen, till exempel hur de påver-
kar familjeekonomin, balansen mellan arbete och fritid, tid för att vårda familjerelationer, barnens förut-
sättningar för ett gott liv med mera. Politiska beslut måste familjesäkras! 

Kristdemokraterna anser att 

o alla politiska beslut ska analyseras utifrån deras konsekvenser för familjer och nära relationer.  
o alla familjer ska garanteras tillgång till familjecentralen och dess tjänster. 
o familjerådgivningen ska marknadsföras och utvecklas. Alla som önskar samtal skall få det. 
o alla nyblivna föräldrar ska få en familjerådgivningscheck med två besök. 
o vi ska införa en familjerådgivningspeng och familjerådgivningsbyråer och familjeterapeuter skall 

kunna erbjuda tjänster enligt LOV1. 
o kommunen ska erbjuda blivande och nyblivna föräldrar, men även föräldrar till tonårsbarn, 

föräldrautbildning. 
o kommunen ska erbjuda stöd, till exempel separationsteam, i samverkan med familjerådgivningen i 

samband med separation och skilsmässa.  
o familjecentralen ska genomföra tidiga hälsofrämjande insatser för barn och unga och ge stödinsat-

ser och utbildning för att stärka föräldrarnas roll. 

 

2. Förskolan – tid för varje barn 
Det är i mötet med en annan människa som vi blir ett jag – en person. Ett barn som får möta varma 
blickar lär sig tillit och respekt. Varje barn behöver och förtjänar en egen del av de närmaste vuxnas tid. 

                                                      

1 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
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Familjen ska ha inflytande över barnens omsorg med stora möjligheter att kunna välja den omsorgsform 
som passar deras situation och deras barn bäst. Därför har Kristdemokraterna infört vårdnadsbidrag i Vär-
namo kommun. 

Förskolan utgår från familjens behov och är ett stöd för dess ansvar att fostra barnen. Grunden för relatio-
nen hem – förskola är respekt för föräldrarna och för barnens identitet, språk och värden. Verksamheten 
ska utgå från barnperspektivet och ge barnen möjlighet att växa genom delaktighet och inflytande. 

Förskolan ska hålla god kvalitet. Där finns både pedagoger och omvårdande personal. Leken är en viktig 
pedagogisk metod för barnens utveckling. Gruppens storlek betyder mycket för barnens trygghet och möj-
lighet att utveckla identitet och språk. Därför ska inga barngrupper ha fler än 15 barn. 

Kommunala och enskilda förskolor ska ha samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. 

Kristdemokraterna anser att 
o föräldrar ska ha stor frihet att välja barnomsorg och förskola från en mångfald alternativa utförare.  
o barngruppernas storlek i förskolan ska minskas till max 15 barn. 
o familjedaghem med god kvalitet ska erbjudas som en fullvärdig förskoleverksamhet. 
o barnomsorgspeng2 ska kunna erbjudas för egna barn och som ytterligare ett alternativ för att 

forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar.  
o vårdnadsbidraget ska höjas så att det blir mer attraktivt och fler kan utnyttja det. 
o förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter måste minska för att ge 

större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen.  
o det ska finnas öppna förskolor så att barn och föräldrar inte blir isolerade hemma. 
o det ska finnas kompetens om modersmålets roll, om andraspråksinlärning och om språkutveck-

lande arbetssätt i förskolan. 
o rätten till 15 timmars barnomsorg för barn till föräldralediga och arbetssökande i möjligaste mån 

ska erbjudas flexibelt för att passa familjens behov. 
o natt- och kvällsöppna förskolor ska kunna erbjudas när det finns behov av det. 
o det ska finnas väl utbildad personal såväl i omvårdnad som i pedagogik. 
o förskolan ska ha stora möjligheter att ta del av kommunens kulturutbud. 
o personalen i förskolan ska få kontinuerlig kompetensutveckling. 
o förskolan ska genomföra barnskyddsronder minst en gång per år. 
o vara hemma och vårda barn skall ha samma status som att jobba och betala skatt, eftersom att när 

man jobbar och betalar skatt tillför man samhället skattepengar medan när man är hemma och 
vårdar barn tillför man samhället nya medborgare. 

o när hemmavarande föräldrar återgår till arbetet ska de erbjudas vidareutbildning så att de lättare 
kan komma tillbaka till arbetet, vara attraktiva på arbetsmarknaden och inte bli efter på karriärste-
gen.  

                                                      
2 Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Det kommunala bidraget följer barnet till den verksamhet som föräldrarna själva 
väljer. Pengen kan användas till exempel genom att några föräldrar går samman och ordnar gemensam 
barnomsorg. 
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3. Skolan – trygghet, kunskap och bildning 
Bildning. Smaka på ordet. Det handlar om kunskap, men även om värden, färdigheter, personlighetsut-
veckling och självförverkligande. 

Skolans främsta uppdrag är bildning. Vetenskapliga metoder och skolans värdegrund är den bas som gör 
detta möjligt. Värdegrundsarbetet har sin utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den 
kristna och västerländska idétraditionen. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen läm-
nas efter. 

Ett nära samarbete med hemmen främjar elevens utveckling och gör det möjligt för skolan att möta den-
nes förutsättningar så att han eller hon kan uppnå kunskapsmålen i sin egen takt. Skolan ska vara en krea-
tiv lärandemiljö som stödjer och stimulerar eleven att utveckla alla sina förmågor och nå sin fulla potential. 

Väl utbildade och pedagogiskt skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Den speci-
alpedagogiska kompetensen stöder en god lärandemiljö, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. Kunniga 
och utvecklingsinriktade lärare ska ha en god löneutveckling och även möjlighet att göra karriär som peda-
goger. 

Rätten att välja skola ska vara kvar. En mångfald av skolor, utförare och profileringar ger den enskilda ele-
ven möjligheter att få en utbildning som passar just denne. Kommunala och enskilda skolor ska ha samma 
ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. 

Kristdemokraterna anser att 

o elever som inte uppnår målen i kärnämnena ska erbjudas sommarskola. 
o lärarnas arbetstid ska användas till mer tid med eleverna – det administrativa arbetet skall minska. 
o gruppstorlekarna ska minska i fritidsverksamheten. 
o skolorna ska ha tillgång till speciallärar- och specialpedagogtjänster och avsätta resurser för att ti-

digt se och stödja elever i behov av särskilt stöd. 
o det ska vara nolltolerans mot såväl mobbning och kränkande behandling som mot klotter och då-

lig skolmiljö. 
o skickliga lärare ska ha en god löneutveckling under yrkeskarriären. Kunniga och utvecklingsinrik-

tade lärare ska ha hög lön. 
o kommunen ska ha redskap för att hitta de mest utsatta områdena och satsa på skolorna i dessa, 

exempelvis genom minskade klasstorlekar och aktiv rekrytering av de bästa och mest motiverade 
lärarna. 
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o skolan ska ha en elevhälsogaranti som garanterar eleven stöd och hjälp från första skoldagen. 
o skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt3 mellan elev, föräldrar och personal. 
o samverkan mellan särskola och skola ska vara flexibel. 
o elever ska få hjälp med läxläsning både på skolan efter skoltid och under tiden på fritidshem.  
o det ska finnas karriärtjänster för kunniga och utvecklingsinriktade lärare. 
o kommunen ska erbjuda en kombination av forsknings- och pedagogiska tjänster. 
o skolledare, lärare och övrig personal i skolan ska få kontinuerlig kompetensutveckling. 
o det ska finnas tydliga pedagogiska ledare som leder och motiverar ett framgångsrikt lärande. 
o studie- och yrkesvägledning med hög kvalitet är hela skolans gemensamma ansvar och förutsätter 

tillgång till kompetenta studie- och yrkesvägledare. 
o skolan och näringslivet ska ha ett nära samarbete. 
o skolan ska genomföra arbetsmiljövandringar tillsammans med eleverna för att identifiera 

arbetsmiljöproblem minst en gång per år. 
o den fysiska aktiviteten ska öka, både lärarledd och spontan i samband med raster. 
o särskolan ska ha tillräckliga resurser och att utbildningen ska anpassas efter varje elevs förmåga och 

behov. 
o varje skola ska ha ett elevråd. 
o kommunen ska ha ett ungdomsråd som kan vara sammansatt av exempelvis representanter från 

varje skolas elevråd. 
o alla elever ska ha en skolkulturgaranti till professionell kultur. 

4. Gymnasieskolan – snart börjar vuxenlivet 
Varken vuxen eller barn – här finns gymnasieskolan. Den ska i så hög grad som möjligt utgå ifrån elever-
nas intressen, behov, framtidsplaner och möjligheter till personlig utveckling. Gymnasieskolan innehåller 
en mångfald av högskoleförberedande- och yrkesprogram med tydlig identitet och olika inriktningar. Den 
innehåller även lärlingsprogram som utvecklas i nära samverkan med näringslivet. 

Brister i utbildningen på grundskolan får stora konsekvenser för att klara gymnasieskolan. Därför är det 
viktigt att Introduktionsprogrammet och den specialpedagogiska kompetensen har tillräckliga resurser. 

Gymnasieskolan ska vara öppen för elever som vill utvecklas ytterligare genom att ge möjlighet att läsa 
högskolekurser under sin gymnasietid, men också ge möjlighet att gå lärlingsprogram för att förberedas för 
sitt yrke. 

Den ska även uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande. Skolan ska 
visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga utvecklingen. Det är en del av 
skolans demokratiuppdrag. 

Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna där får samma rätt till utbildning och lärande som 
övriga elever. En ökad samverkan med näringslivet kan göra det möjligt för fler ungdomar med funktions-
nedsättning att komma ut i ordinarie arbetsmarknad. 

Kristdemokraterna anser att 

o gymnasieskolan ska präglas av en mångfald av högskoleförberedande- och yrkesprogram, liksom 
valfrihet för eleverna att välja mellan enskilda och kommunala skolor. 

o lärlingsutbildningar ska erbjudas och utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet. 

                                                      
3 Ansvarskontrakt är en överenskommelse mellan föräldrar, elev och lärare om vad respektive förbinder sig 
att ta ansvar för så att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål skall kunna nås. 



Kristdemokraterna Värnamo: Valprogram 2014  Sidan 5 (16) 

 

o antalet veckor i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska öka på gymnasieskolans yrkesinriktade 
program. 

o elever i gymnasieskolan ska ha möjlighet att läsa högskolekurser. 
o skolan ska ha en elevhälsogaranti som garanterar eleven stöd och hjälp från första skoldagen. 
o gymnasiesärskolan skall verka för att de elever som har intresse och möjlighet skall kunna erbjudas 

praktik och lärlingsplatser. 

5. Äldreomsorgen – värdighet och delaktighet 
Vad är en människa? Frågan blir extra aktuell mot slutet av livet. Vi har olika behov – själsliga, andliga och 
materiella. Vi är olika men lika mycket värda – människovärdet beror inte på ålder eller egen förmåga. 

Trygghet, värdighet och delaktighet måste vara nyckelord i äldreomsorgen. Det innebär att service, vård 
och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Många gånger kan man an-
vända förenklad biståndsbedömning. Vi känner bäst våra egna behov. Det gör delaktighet, inflytande och 
valfrihet så viktigt – lyssna på vårdtagarna, de anhöriga och vårdpersonalen. 

Ingen offentlig verksamhet kan helt tillfredsställa vårt behov av närhet och gemenskap. Där har det civila 
samhället en viktig funktion. Därför behöver äldreomsorgen samarbeta med exempelvis anhöriga, före-
ningar, kyrkor och andra ideella krafter. 

Vi kristdemokrater har länge fört fram vår idé om en äldrehälsocentral (seniorcentral) – en plats där äldres 
olika behov av förebyggande insatser, kunskapsförmedling, kulturell stimulans och friskvård får rum. Nu 
är det dags att förverkliga den! 

Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda värdig vård och omsorg av 
hög kvalitet välkomnas – ideella, kooperativa, privata och offentliga. 

Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemen-
skap och viss tillgång till personal, så kallade trygghetsboenden, är något som många frågar efter. 

Kristdemokraterna anser att 

o en tjänst, Äldre direkt, ska inrättas dit man kan vända sig för att snabbt och enkelt få vägledning 
och hjälp att komma till rätt instans. 

o det ska vara valfrihet inom äldreomsorgen och även områden som hemsänd mat och färdtjänst. 
o kommunen ska satsa på äldres mat och måltider. 
o det ska vara större valfrihet för val av serviceinsatser inom hemtjänsten. 
o kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning 

i hemmet, växelvård, samtalsstöd och ekonomisk ersättning. 
o kommunen ska genomföra strukturerade kvalitetsuppföljningar av all äldreomsorgsverksamhet, 

både i egen regi och från alternativa utförare. 
o kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med tjänstegarantier, till exempel nuvarande 

värdighetsgaranti, i äldreomsorgen där det tydligt specificeras vilken service och omsorg som den 
enskilde kan förvänta sig, med tydligt besked om vilka ersättningskrav det blir för kommunen om 
det garanterade inte uppfylls. 

o brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska genomföras regelbundet och redovisas öppet 
och lättförståeligt, som stöd för den äldre och dennes anhöriga att välja utförare. 

o vården och omsorgen ska erbjuda profilering av verksamheterna, exempelvis mot intressen, språk, 
livsåskådning och vårdprofil, för att bättre passa brukarnas skiftande behov och önskemål. 

o alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och 
få möjlighet att framföra önskemål. 

o kommunen ska starta en seniorcentral i samarbete med landstinget/regionen. 
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o kommunen bör erbjuda äldre friskvårdande aktiviteter som stimulerar hälsa och livskvalitet, ge-
nom samarbete med det civila samhället, ideella organisationer, studieförbund och pensionärsor-
ganisationer, till exempel i form av en frivilligcentral. 

o den palliativa vården, vården i livets slutskede, ska planeras utifrån patientens och de anhörigas be-
hov och önskemål. 

o om någon behöver mer insatser än vad hemtjänsten kan erbjuda i eget boende ska detta kunna 
tillhandahållas genom tilläggstjänster. 

o läkarnärvaron och den geriatriska kompetensen ska utvecklas på äldreboenden i samverkan mellan 
kommun och landsting/region. 

o kommunen ska kunna erbjuda fixartjänst som kan hjälpa de äldre med enklare vardagsgöromål 
som byte av lampor och gardiner med mera. 

o tjänster som äldresjuksköterskor eller demenssjuksköterskor, borde inrättas som specialkompetens. 
o det ska finnas trygghetsboenden i kommunen. 
o äldreomsorgen ska ha rik tillgång till kultur, gärna musik, inte minst för dess positiva inverkan på 

gemenskap och hälsa. 
o kommunen ska kunna erbjuda korttidsboende till de mest hjälpbehövande. 
o samverkan  och kontinuitet mellan kommun och landsting/region måste öka. 

 

6. Tillgängligheten – lika förutsättningar 
Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sin potential. Det handlar om solidaritet. 

Personer med funktionsnedsättningar riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor. Gra-
den av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets förmåga eller oförmåga 
att möta personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först 
om samhället inte förmår att kompensera bristerna. 

Personer med funktionsnedsättning riskerar att bli negativt särbehandlade i olika sammanhang. Insatserna 
måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förutsättningar och behov. Alla ska få bemö-
tande, vård och behandling på lika villkor oavsett personliga förutsättningar. 
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LSS4 är en betydelsefull reform som på ett avgörande sätt har förbättrat levnadsvillkoren för dem som 
omfattas av lagen. Det handlar om rättigheter och det är angeläget att hålla fast vid att hanteringen av la-
garna ska vara rättssäker. 

Det är självklart att ta hänsyn till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av of-
fentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. 

Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Psykisk ohälsa tillhör den kategori vars yttringar inte 
alltid syns. Det är särskilt viktigt att arbeta mot de fördomar och skamkänslor som i alltför stor utsträck-
ning präglar attityderna till psykiska sjukdomar. 

Många personer med funktionsnedsättning erbjuds endast daglig verksamhet som sysselsättning. En till-
gänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste få möjlighet att prövas 
mot den ordinarie arbetsmarknaden. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen ska ha en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 
o kommunen ska samverka med handikapporganisationerna. 
o kommunen ska vara ett föredöme genom att matcha lediga tjänster och anställa fler personer med 

funktionsnedsättning. 
o anställda i kommunen ska få utbildning i att bemöta personer med funktionsnedsättning bättre. 
o kommunen ska delta i Finsam5 och samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

landstinget/regionen i frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter 
till delaktighet och att komma i arbete. 

o kommunen ska upphandla tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans enligt LOV6. 
o kommunen ska ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen av fullvärdiga bostäder för 

personer med funktionsnedsättning i bostadsförsörjningsplanen och vara öppen för olika alterna-
tiv i samverkan med brukare och anhöriga. 

o för de som önskar och har möjligheter ska praktik- och lärlingsplatser liksom ordinarie arbete 
kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet. 

o precis som pluspolarekortet gör det möjligt för funktionsnedsatta att ta med en kompis gratis till 
olika evenemang ska det finnas ett kompiskort på Länstrafiken. 

o kommunen ska verka för att återvinningsstationer ska vara anpassade för funktionshindrade. 

7. Socialomsorgen – solidaritet och respekt 
Alla behöver de små, naturliga gemenskaperna, främst familjen. Det måste vara utgångspunkten för den 
sociala omsorgen. Sociala insatser ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som bor i alla 
– personligt ansvar är viktigt för ett bra resultat.  

Solidaritetsprincipen är det som motiverar till gemensamt ansvar för alla människor. Politiken ska vara 
medborgarnas, inte minst de mest utsatta, företrädare. Offentlig, ideell och privat verksamhet ska 
komplettera varandra. 

                                                      
4 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
5 Finsam är en samverkan där myndigheterna arbetar nära varandra för att hitta de rätta vägarna till arbete 
eller studier för enskilda personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan flera 
myndigheter för att nå egen försörjning. 
6 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 
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Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga 
och hjälpa personer att inte bli beroende av försörjningsstöd. Kommunen ska samverka med försäkrings-
kassa och arbetsförmedling för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd och hjälpa 
dem till egen försörjning. 

Värnamo ska vara en öppen och välkomnande kommun med hög beredskap att ta emot människor på 
flykt på ett värdigt sätt. Det var vi kristdemokrater som tidigt fick igenom att kommunen ska ta emot en-
samkommande flyktingbarn. 

Sociala insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ge såväl vuxna som barn möjlig-
het till inflytande och delaktighet. I det sociala arbetet är det nödvändigt med ett bra bemötande oavsett 
varför man söker hjälp. Det är särskilt viktigt i mötet med barn och unga. 

Barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö. Barn som inte är trygga hemma är de mest sårbara och utsatta i 
samhället och de behöver samhällets stöd och skydd. Barn har rätt att komma till tals i alla kontakter med 
socialtjänsten. 

Alkohol- och drogförebyggande arbete är viktigt för att minska skador och biverkningar. Omkring 
400.000 barn7 har minst en förälder med riskbruk eller missbruk av alkohol. Att vuxna använder alkohol 
när ungdomar är närvarande påverkar den unge. Allt för många ungdomar har dryckes- och drogvanor 
som måste brytas. Därför behöver skola och socialtjänst samverka mer – även med föräldrar och det civila 
samhället. Galaxen är ett lyckat exempel på drogförebyggande samarbete gentemot ungdomar. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen ska samverka med ideella och privata verksamheter för stödverksamhet inom såväl 
barn- och ungdomsvård som övrig socialtjänst. 

o kommunen ska bedriva ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete för att motverka tidig 
alkoholdebut genom samverkan med skolan och information direkt till elever och föräldrar. Före-
byggande åtgärder för att minska riskbruk och missbruk av såväl alkohol och droger som spel- och 
nätmissbruk, i synnerhet bland barn- och unga, är också viktiga att genomföra. 

o bemötandet ska uppmärksammas, i synnerhet vid kontakter med barn och unga, för att upptäcka 
och spåra riskbeteenden. 

o kommunen ska göra insatser för att upptäcka och förebygga misshandel och våld i nära relationer. 
o kommunen ska inrätta en mansjour, i samverkan med landstinget/regionen, för att kunna möta 

och behandla mäns våld mot kvinnor. 
o kommunen ska ta fram en strategi för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt svaga hus-

håll. 
o kommunen ska ha en god beredskap för omhändertagande för att kunna erbjuda barn- och ung-

domsvård eller HVB-hem8 i egen regi eller i samverkan med ideella organisationer och företag. 
o det förebyggande arbetet skall prioriteras. 
o kommunen ska ge stödinsatser för att hjälpa enskilda att gå från ekonomiskt bistånd till egen för-

sörjning. 
o kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. 
o kommunen ska arbeta mot hemlöshet och modellen Bostad först9 skall prioriteras. 

                                                      
7 Uppgift enligt Folkhälsoinstitutet. 
8 Hem för vård eller boende. 
9 Bostad Först är en modell som Kristdemokraterna jobbat med i några kommuner, där också SKL och 
Socialhögskolan vid Lunds universitet medverkat. Modellen går i motsatt riktning mot dagens system att 
den hemlöse får kvalificera sig till ett eget boende genom att klättra uppåt i boendehierarkin. Vi förespråkar 
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o kommunen ska arbeta aktivt i samverkan med bostadsföretagen för att motverka vräkning, särskilt 
där barn finns med i bilden.  

o kommunen ska erbjuda mer stöd med ekonomisk rådgivning för de som behöver skuldsanering el-
ler som redan påbörjat skuldsanering. 

o Värnamo kommun ska erbjuda flyktingar som kommunen tar emot praktikplats samtidigt som de 
går på SFI. Det ska alltså vara möjligt att läsa svenska samtidigt som man arbetar. 

8. Brottsförebyggandet – en trygg uppväxt 
Familjens positiva roll för barns och ungas utveckling är obestridlig. En god familjepolitik är alltid en 
grundläggande förutsättning för ett fungerande brottsförebyggande arbete. Andra viktiga insatser är stöd 
till familjer, att stärka skolans roll, motverka utanförskap och öka möjligheterna för unga att få jobb. Sam-
tidigt behövs det fler och mer kraftfulla insatser för att slå tillbaka mot de kriminella gängen. 

Det offentliga – staten, kommunerna och polisen – måste göra vad de kan för att förhindra framväxten av 
kriminella ungdomsgäng. Gängkulturen har visat sig utvecklas främst i områden där föräldrarna känner 
svag samhörighet med samhället och där andelen ensamföräldrar är hög. Samhällets reaktion mot ungas 
kriminella beteende måste markeras tydligt och bli kraftfullt. Ett strategiskt förebyggande arbete är en för-
utsättning för att minska risken för att unga ska komma i kriminella sällskap. En trygg uppväxt påverkar 
barns och ungas livsval. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen och civilsamhället tydligt måste markera att det är oacceptabelt med kriminalitet. 
o kommunen skall jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet genom 

åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor. Exempel på arbetssätt kan vara att tillämpa 
Toleransprojektet10 och Kungälvsmodellen11 eller genom att använda sociala investeringsfonder12. 

o det civila samhällets roll har stor betydelse. Uppmuntra föreningar att finnas med som en del i 
kommunens såväl förebyggande som kontinuerliga arbete för att motverka kriminalitet och främ-
lingsfientliga tendenser. 

o aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som åter-
kommande förekommer i ärenden inom barn- och ungdomsenheten. 

o det ska finnas verksamhet med stödcentrum för unga brottsoffer och kontaktmannaskap för unga 
kriminella. Även livsstilskunskap kan innefattas i detta arbete. 

o kommunen ska etablera avhopparjourer, dit kriminella kan vända sig när de vill lämna sitt krimi-
nella liv. 

                                                                                                                                                                      

först en egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser, därför att en egen bostad är den grundtrygghet som 
den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. 
10 Toleransprojektet (toleransprojektet.se) har som mål att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva 
beteendemönster och på sikt stävja förekomsten av intolerans och motverka våld, trakasserier och 
mobbning. 
11 Kungälvsmodellen är en del av Toleransprojektet. Den är en pedagogisk metod som kan praktiseras i 
skolan. En viktig del är att eleven ska få gymnasiebehörighet eftersom det finns en koppling mellan 
utbildning och att lämna destruktiva miljöer. 
12 Sociala investeringar innebär att man ser ekonomiska och mänskliga värden i att barn får förutsättningar 
att växa och utvecklas på bästa sätt. Det handlar om att inrätta en social investeringsfond, där ekonomiska 
resurser kan sättas in i ett tidigt skede – en förtida investering för att spara kostnader senare. Tidiga insatser 
är en viktig framtidsinvestering  
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o kommunen bör erbjuda bekymringssamtal, orosmöten och liknande som förebyggande insats och 
för att möta problem som behandling till personer som identifieras med kriminella strukturer. 

o arbetet med sociala insatsgrupper13 ska utvecklas och byggas ut. 
o skolan bör utveckla samarbetet med polisen, eventuellt med att knyta en polis till varje skola. 
o kommunen tillsammans med polisen bör utveckla polisens volontärverksamhet. 

9. Livskvaliteten – blomstrande kultur- och fritidsliv 
Kultur handlar om mänskliga möten. Alla behöver kultur.  Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt 
och saknar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Kulturen har stor betydelse som enande kraft 
över etniska och religiösa gränser i vårt mångkulturella samhälle. Kulturen bidrar till att skapa förståelse 
och respekt. 

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för kommunens attraktivitet. Kultur- och 
fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Invånarna ska ha stor frihet att ta 
del av och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Gummifabriken 
är vår viktigaste mötesplats för kultur, utbildning och näringsliv och Vandalorum har redan etablerat sig 
som en nationell konstscen.  

Vi vill prioritera barns och ungdomars tillgång till kultur, både när de skapar själva och får tillgång till 
upplevelser. Därför vill vi införa en skolkulturgaranti som ger barnen två professionella kulturarrangemang 
per läsår i samverkan med landstinget/regionen. 

Det offentliga ska inte primärt utföra verksamheten. Däremot ska politiken i samverkan med föreningar 
och organisationer skapa förutsättningar för ett blomstrande kultur- och fritidsliv. Det civila samhället har 
stor betydelse för utvecklingen av kultur- och fritidsutbudet. 

Kristdemokraterna anser att 

o kultur- och fritidsverksamhet så långt möjligt ska drivas inom ramen för civilsamhället, det vill 
säga studieförbund, föreningar, kyrkor och andra organisationer. 

o kommunen i sin egen verksamhet ska ta tillvara de initiativ och den kreativitet som finns i 
civilsamhället för att därigenom bli en naturlig del i den samlade kultur- och fritidsverksamheten. 

o personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra kultur- och 
fritidsaktiviteter. 

o idrottsanläggningar ska vara anpassade så att de ger funktionshindrade möjlighet att kunna besöka 
evenemang. 

o kulturskolan ska ha en central roll i kommunens barn- och ungdomsverksamhet. 
o vid planering av nya bostadsområden ska man skapa ytor för spontanidrott. 
o kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet och att föreningarna även ska 

kunna få erbjudande om att driva anläggningar där så är möjligt. 
o barn i förskola och skola ska få besöka två professionella kulturarrangemang per läsår i samverkan 

med landstinget/regionen. 
o kulturmiljövården skall ingå i kommunens kulturarbete. 
o sambandet mellan kultur och hälsa ska tas tillvara genom ökade inslag av kulturaktiviteter på 

äldreboendena. 

                                                      
13 Social insatsgrupp är ett strukturerat sätt att samverka kring unga som är i riskzon för att bli 
vanekriminella eller unga som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk. 
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o kommunen i samarbete med föreningslivet ska särskilt främja och stödja drog- och alkoholfria 
aktiviteter. 

o kultursommarjobb ska erbjudas ungdomar inom kommunen. 
o Finnvedsvallen ska hålla superettanstandard. 

 

10. Miljön – förvaltarskap och hållbar utveckling 
Förvaltarskapstanken är den bärande ideologiska grundstenen för att nå visionen om goda uppväxtvillkor 
för barn och unga. Kommunen har en nyckelroll i arbetet med att bygga ett samhälle där skadlig miljöpå-
verkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöerna sunda och naturre-
surser tas tillvara i kretslopp. Insatserna måste ha en klar inriktning mot att använda resurseffektiva pro-
dukter och processer. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen ska ha en energistrategi med visioner och mål och tydlig koppling till åtgärder och 
budgetmedel. 

o kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och lokalt producerade livsmedel i 
måltidsverksamheten och att upphandling av ekologiska livsmedel till skola, omsorg och andra 
verksamheter ska främjas. Delad upphandling bör användas, för att fler leverantörer skall kunna 
delta. 

o kommunen ska förbättra och utveckla kollektivtrafiken så att denna ska kunna drivas med fossil-
fria bränslen. 

o kommunen ska uppmuntra medborgarnas resvanor i en hållbar utveckling samt bygga ut gång- 
och cykelvägsnätet. 

o kommunen ska verka för att förskolor drivs med miljöprofil. 
o kommunen ska ha en strategi för ökade energieffektiviseringar i egna fastigheter. 
o miljözoner för tung trafik ska införas där det finns behov. 
o kommunen ska införa organisations- och miljöledningssystem för verksamheterna för bättre 

uppföljning och styrning. 
o kommunen ska starta försök med reningsprocesser med avancerad reningsmetod för att reducera 

läkemedelsrester och andra svårrenade produkter. 
o kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö, som innebär närhet till grönområden och 

gång- och cykelvägar. 
o kommunen ska ställa höga klimat- och energikrav vid såväl ny- som ombyggnation i sitt eget 

fastighetsbestånd. 
o kommunen ska bygga ut fjärrvärmen och öka andelen miljösmarta energislag, till exempel solcel-

ler. 
o kommunen ska ständigt öka andelen egna fordon som drivs med fossilfria bränslen. 
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o kommunen ska sköta djurskyddet med regelbundna kontroller, på samma sätt som 
livsmedelstillsynen.  

o kommunen ska upprätta fler ställen där man kan ladda sin elbil. 

 

11. Stadsplaneringen – trivsel och trygghet 
Den goda staden är barnvänlig och planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. När bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma område 
skapas mångfald, folkliv och mötesplatser. Staden känns tryggare och områdena lever en större del av dyg-
net. Värnamo ska ha ett levande och familjevänligt centrum med goda cykelmöjligheter och Åbroparken 
ska utvecklas till en naturlig mötesplats. 

Bostadsbyggandet är viktigt, men det är angeläget att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på 
hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och 
höjd. Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material med låg miljöpåverkan ska användas. Innegår-
dar och parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor. Bottenvåningar i tätorternas centrum 
bör så långt som möjligt planeras för annat än bostäder, såsom arbetsplatser och kommersiella aktiviteter. 

Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter14 ska blan-
das och små lägenheter ska planeras i samma hus som större lägenheter. Förskolor, skolor och boende för 
äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planeringen. 

Trygghetsanalyser behöver genomföras för att bostadsområden ska kännas trygga dygnet runt. Belysning, 
växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i det arbetet. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker tra-
fikplanering och goda möjligheter till cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

Kristdemokraterna anser att 

o barn och unga ska få större delaktighet i kommunens hela planprocess, till exempel genom att 
kunna lämna konkreta förslag och att alla politiska beslut ska analyseras utifrån FN:s barnkon-
vention. 

o trygghetsbeskrivningar ska upprättas i samband med stadsplanering. 
o det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för boende. 
o kommunen ska samverka med polisen för att skapa trygga miljöer. 
o kommunen ska vidta åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt och underlätta 

för gång- och cykeltrafik vid stadsplanering. 
o säker framkomlighet för cyklister och fotgängare ska prioriteras vid stadsplanering. 

                                                      
14 En ägarlägenhet är en lägenhet som utgör en egen tredimensionell fastighet vars ägare är direkt ägare till 
en avgränsad del av en byggnad.  (Wikipedia) 
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o vid planering skall man ta särskilda hänsyn till kulturbyggnader och kulturellt intressanta 
bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer. 

o grönytor ska planeras utifrån kvalitetsmått och inte bara kvantitetsmått. 
o kommunen ska ta ansvar för att också personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden 

beaktas vid bostadsplanering. 
o stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktiviteter. 
o kommunen ska planera för att ta bort hinder för tillgänglighet för alla vid nyproduktion och pla-

nering av nya områden. 
o i samband med planering av nya bostäder ska man även utreda behovet av lekplats. 
o trafikmiljön och framkomligheten i centrum ska förbättras med en ny bro över Lagan, helst ut-

med Pumparegatan. 
o Åbroparken ska innehålla både skatepark och lekpark. 
o Lyft fram Lagan i stadsmiljön. 

12. Arbetsmarknaden – fler i arbete 
En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Tillväxt ger fler 
jobb och ökad välfärd. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik kräver ett utbildningssystem som fungerar 
och en näringspolitik som ökar företagandet. När fler är sysselsatta kan fler försörja sig själva och därmed 
få mer makt över sina liv. Med fler sysselsatta blir det mer resurser för att förstärka samhällsekonomin. Det 
gör välfärdssystemen hållbara så att de som bäst behöver samhällets stöd kan få det. Det är aldrig accepta-
belt att människor tvingas ut i långtidsarbetslöshet. 

Trots att arbetsmarknaden håller på att bli starkare är det många av dem som blev uppsagda tidigare som 
har svårt att få ett nytt arbete. Det rör sig framförallt om äldre, personer med ohälsa eller funktionsnedsätt-
ningar och personer med otillräcklig kompetens. Dessutom finns det stora grupper unga och personer med 
utländsk bakgrund som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att bekämpa ungdomsarbetslösheten 
är en av de viktigaste utmaningarna. Kommunen behöver också ta ett större ansvar för att anställa personer 
med funktionsnedsättning. 

Inträdet i arbetslivet måste underlättas. Efterfrågan på kvalificerad personal ökar till både stora och små fö-
retag inom industrin och tjänstesektorn. Kommunen i samverkan med arbetsförmedling och företag behö-
ver förbättra sitt matchningsarbete när många söker jobben men inte har rätt kompetens.  

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen ska ha en pådrivande roll för samverkan mellan olika aktörer för att fler ska gå från ar-
betslöshet till arbete eller studier, bland annat genom så kallade samordningsförbund, som innebär 
samverkan mellan kommun, landsting/region, försäkringskassa och arbetsförmedling. 

o kommunen i samverkan med näringslivet ska ta fram praktikplatser för att arbetslösa lättare ska 
komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden 

o gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, till exempel genom att ar-
beta med Ung Företagsamhet. 

o kommunen ska vara ett föredöme då det gäller att anställa personer med någon form av arbetshin-
der som till exempel funktionsnedsättning, språksvårigheter till följd av utländsk bakgrund, sociala 
skäl eller personer som är i behov av rehabilitering. 

o dagersättningen inte ska minskas för deltagare om anordnare eller arbetsgivare vill ge deltagaren 
möjlighet till tillfälliga extra jobb. 

o kommunen ska stödja och uppmuntra socialt företagande. 
o SFI-undervisning ska kunna kombineras med praktik, arbete och även föräldraledighet. 
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o kommunen genom bättre individuella bedömningar ska förbättra matchningen till olika 
arbetsmarknadspolitiska program och åtgärder. 

o kommunen ska bidra till att öka kompetens och anställningsbarhet med kommunal vuxenutbild-
ning och i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

 

13. Kommunekonomin – kostnadseffektivitet och arbetsgivaransvar 
En god kommunal ekonomi är en förutsättning för en väl fungerande kommun. Ett väl fungerande när-
ingsliv och fler personer i arbete skapar de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd. Alla verk-
samheter som kommunen finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på 
styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamhe-
terna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering, samverkan och förnyelse av verksam-
heterna. 

Det goda samhället behöver en väl fungerande offentlig sektor, som i sin tur behöver en väl fungerande ar-
betsgivarpolitik. Personalkostnaderna utgör ca 2/3 av kommunens totala kostnader. De förtroendevalda 
politikerna har en viktig roll som arbetsgivare och ledare. Värnamo kommun ska ha ett gott rykte som ar-
betsgivare och man ska gärna vilja jobba där. 

Kommunerna har fått ett allt större åtagande, vilket innebär att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda 
och många fler yrkeskompetenser. Kommunen måste markera tydligt vad som är kärnverksamheter och 
vad som ingår i det offentliga åtagandet – politikens gränser. Kommunen ska inte ta över enskildas ansvar 
eller uppgifter, utan stödja den enskilde i sin vardag. Detta kallar vi för subsidiaritetsprincipen, det vill säga 
beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunen ska drivas kostnadseffektivt med bästa möjliga service och kvalitet, för att undvika allt 
för högt skatteuttag av medborgarna. 

o välfärdstjänsterna ska kunna levereras med en mångfald av utförare, bland annat genom att an-
vända LOV, utmaningsrätt och LOU. 

o kommunen ska utfärda tydliga servicegarantier för kommunens tjänster, med tydligt besked om 
vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. 

o kommunen ska göra en konsekvensanalys av hur den sammantagna effekten av skatt och avgifter 
påverkar hushållens ekonomi vid beslut om avgifter och skatter. 
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o kommunen ska ge möjlighet till karriärutveckling, kompetenshöjning och fortbildning för alla an-
ställda. 

o medarbetare så långt som möjligt ska erbjudas den tjänstgöringsgrad de önskar sig. 
o orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män inte ska förekomma – lika lön för lika arbete. 
o kommunen ska tillämpa ett aktivt rehabiliteringsarbete, i samverkan med övriga inblandade aktö-

rer, där den enskildes eget engagemang och motivation tas till vara. 
o internkontrollen ska ha tydliga regelverk som kan granskas via övergripande och öppna 

kvalitetssystem. 
o kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömäs-

siga och ekonomiska etiska krav i all upphandling. 
o kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra personalpolitik och aktivt jämställdhetsar-

bete. 
o kommunen ska vara en aktiv ägare i sina bolag och utfärda tydliga ägardirektiv för att 

kommunkoncernen ska sträva mot samma mål. 
o kommunen ska erbjuda sommarjobb med goda lönevillkor till skolungdomar. 
o kommunen ska ta till vara duktiga vikarier och inte sluta att erbjuda vikariejobb på grund av att 

de kan bli LAS:ade. Vikarien ska erbjudas jobb när någon slutar eller går i pension. 

14. Tillväxten – näringslivsklimatets betydelse 
Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst har en avgörande betydelse 
för välfärdens finansiering och tillväxten i vår kommun. Goda kommunikationer är en förutsättning för att 
företagandet ska öka – även på landsbygden. Kommunen har byggklar industrimark i Sydsvenska krysset 
på Bredasten, i Bredaryd och i Forsheda. Vår bygd har en lång tradition av entreprenörskap och företa-
gande som vi vill slå vakt om och utveckla. 

Att förbättra attityderna till företagande är en angelägen politisk fråga. Detta arbete kräver en kommun-
ledning som går före och agerar gott exempel. För kommunen handlar det om att skaffa sig inblick i och 
förståelse för företagens situation och behov, men även att skapa förståelse hos företagen för kommunens 
arbete. För oss kristdemokrater är det självklart att främja företagande. 

Gummifabriken som arena för samverkan mellan näringsliv, högskola och kultur är en viktig framtidssats-
ning. Högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet och vara efterfrågade av näringslivet i regionen. Det 
ska gå att bo i Värnamo kommun och samtidigt studera på högskolenivå. 

Kristdemokraterna anser att 

o kommunens service till företagen ska bli tydlig genom att det införs tjänstegarantier. 
o kommunen ska ta fram en policy samt riktlinjer för arbetet mot osund konkurrens. 
o de offentliga upphandlingarna, ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och 

förenklade förfrågningsunderlag. 
o det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp vilken kvalitet som 

levereras. 
o kommunen ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. 
o kommunen ska ha en företagslots för att göra det tydligt vem som ansvarar för näringslivsfrågorna 

i kommunen och för att få en snabb och säker ärendehantering. 
o kommunen ska införa utmaningsrätt och använda LOV inom fler områden för att öka mångfal-

den av utförare inom olika kommunala verksamheter. 
o kommunen ska ha system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet så 

att alla utförare får likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav. 
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o kommunen ska avsätta resurser för utbildningssatsningar inom den offentliga sektorn för att 
stödja entreprenörskap, ett så kallat entreprenörskapslyft. 

o gymnasieelever ska få erbjudande om att bli sommarlovsentreprenörer. 
o det ska vara möjligt även för vuxna att utbilda sig – satsa på kommunal vuxenutbildning och fler 

högskoleutbildningar i samarbete med olika universitet och högskolor. 
o byggandet av Europakorridoren måste komma igång snart. 
o riksväg 27 måste rustas upp snarast och förbifart Bor måste ha högsta prioritet. 
o det ska vara 100 % bredbandstäckning i hela kommunen. 
o det ska finnas servicepunkter med exempelvis post-, apoteks- och försäkringskasseservice på 

landsbygden. 
o kommunen ska kunna erbjuda färdiga verksamhetsområden till företag som vill etablera sig här. 
o pendlingsbidrag ska införas för högskolestudier på annan ort. 
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