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Möjligheternas kommun skapar vi tillsammans!

 Läs om vår politik på sidorna 2, 3 och 7.

 Våra kandidater till kommunfullmäktige S-listan, sidorna 4 och 5.

 Broderskapslistan på sidan 6.

Några av våra kandidater i kommun, region och riksdag.

Valdagen närmar sig med raska steg 
Valet handlar om vilket slags samhälle och värld vi  
vill leva i. Ett samhälle för alla, eller bara för de starka.  
Vi Socialdemokrater vill ha ett samhälle som bygger på 
solidaritet och rättvisa. 

Vaggeryds kommun är en bra kommun! Det finns en stark 
entreprenörsanda, ett gynnsamt kommunikationsläge och 
omväxlande natur som ger möjligheter till gott boende och 
rekreation.

Vi Socialdemokrater har tillfört närmare 50 mkr under 
mandatperioden till våra nämnder och styrelser. Satsningar 
som riktats mot vården, skolan och barn och unga. Trots 
detta är vi inte nöjda men med en socialdemokratisk  
regering kan vi göra mer.

Vi vill fortsätta utveckla vår kommun!
Vi Socialdemokrater i Vaggeryds kommun vill ha Ditt stöd 
för att göra Vaggeryds kommun ännu bättre. 

Fler jobb betyder bättre ekonomi
Då kan vi höja kvalitén i vården, skolan och omsorgen – 
och minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa 
problem tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka 
mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot de som 
har jobb. 

Den 14 september är det val
Då avgör du vem som ska styra i riksdag, region och  
kommun de kommande fyra åren.

Valstugor, vinn en friggebod på sidan 7.

Förtidsröstning, sidan 7.

Valfinal, sidan 8.

Kenth Williamsson, Ordförande i Socialdemokraterna, Vaggeryds kommun
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Skola

Vi vill
 Att förskola och fritidshem skall ha en stimulerande 
och pedagogisk kvalitet. Dessa verksamheter ska därför 
stärkas med mer pedagogisk personal.

 Att alla ska uppnå de kunskapsmål som finns inom 
grundskolan. Därför skall mer pedagogiska resurser 
tillskapas. 

 Att alla barn ska ha rätt till läxhjälp inom skolans 
och fritidshemmens verksamhet. Därför skall alla ha 
rätt till läxhjälp inom skolans eller fritidshemmens 
verksamhet. 

 Utveckla en fast form av lovskola för att ge fler elever 
möjlighet att uppnå grundskolans kunskapsmål.

 Höja råvaruanslaget till kosten för att öka kvalitén på 
den mat som serveras inom barnomsorg och skola.

 I mesta möjliga mån minska byråkratin för pedago-
gerna inom förskola och skola för att skapa mer tid för 
det pedagogiska arbetet. 

 Att behovet av barnomsorg på andra tider än vad som 
nu erbjuds vårdnadshavare skall utredas och vid behov 
inrättas.

 

Politik är att vilja!
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun har antagit 
ett nytt politiskt handlingsprogram. Den beskriver vad 
vi tycker är angeläget och vilken inriktning vi ser för de 
kommande fyra åren.

I detta nummer presenterar vi delar av vårt handlings-
program. Vill du läsa vår valplattform i sin helhet hittar 
Du den på vår hemsida: socialdemokraterna.se/vaggeryd. 
Gå gärna in på facebook.com/sapvaggeryd för ytterligare 
information.
 

Jobb

Vi vill
 Att särskilt fokus skall riktas mot bristyrkes-
utbildningar och yrkesinriktade eftergymnasiala 
program på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.

 Att alla anställda inom Vaggeryds kommun ska 
erbjudas heltidsanställningar. 

 Avskaffa delade turer inom kommunens verksamheter.

 Införa krav på socialt och etiskt ansvarstagande vid 
kommunala upphandlingar och stödja tillkomst av  
sociala företag.

 Att jämställdhetsintregrering skall genomsyra vårt 
arbete med ständiga förbättringar.

Barn och unga

Vi vill
 Utveckla ungdomsdemokratin och ungdomars 
inflytande genom att skapa ett ungdomsforum.

 Införa ”Hemma hos”-tjänster som ett led i det 
förebyggande arbetet kring barn och unga.

 Sänka deltagaravgifterna till kulturskolan.
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Kultur och fritid

Vi vill
 Lyfta Fenix Kultur och Kunskapscentrum till att bli ett 
kulturellt center i Vaggeryds kommun.

 Fortsätta att stärka utvecklingen av vår kommunala 
fritidsgårdsverksamhet.

 Att områden runt VSOK i Vaggeryd och Grönelund  
i Skillingaryd ska säkras som friluftsreservat.

 Förbättra tillgången till kultur genom att öka vårt 
samarbete med Smålands musik och teater och andra 
organisationer.

 Att fortsatt stödja våra hembygds- och kulturarvs-
föreningar i dess viktiga roll med att synliggöra och 
vårda vårt kulturarv.

Miljö

Vi vill
 Införa utsortering av matavfall för biogasproduktion.

 Tillsammans inom regionen arbeta för att få fram 
tillräckliga mängder biogas så att tankställen i 
kommunen kan uppföras.

 Vi vill uppföra fler laddstolpar för elbilar.

 Verka för en fortsatt utveckling av gång- och 
cykelnätet i kommunen.

 Öka andelen ekologiska råvaror i den kost som 
serveras inom kommunens verksamheter. 

 Att stärka skyddet för våra vattentäkter.

Vården

Vi vill
 Subventionera boendet för personer över 75 år  
i trygghets- eller vårdboende.

 Ta till vara de positiva möjligheter E-hälsa kan ge  
i framtiden. 

 Ökat råvaruanslaget till den mat som serveras inom 
vården. Skapa förutsättningar för tryggt och värdigt 
äldreboende, i alla former.

 Förbättra arbetsvillkoren och möjligheten till 
kompetensutveckling för de anställda.

Befolkningstillväxt och attraktivitet

Vi vill
 Utveckla Gropabäcksområdet i Skillingaryd till ett 
attraktivt boendeområde, där grönska och vatten lyfts 
fram.

 Fortsatt verka för att det byggs en gång-och cykelbro 
över Hjortsjön. 

 

 Aktivt arbeta för att skapa kvalitativa mötesplatser 
över generationsgränser i kommunen.

 Höja kvalitén på våra lekplatser och få till lekplatser 
av mer ”stadsparksliknande” karaktär.

 Stärka handeln och utveckla attraktiva centrummiljöer. 

 Ge fortsatt generöst stöd till vägföreningar och 
gårdsbelysningar.

 Fortsatt arbeta med att stärka infrastrukturen på vår 
levande landsbygd genom nödvändig utbyggnad av 
bredband men också byggande av cykelvägar såsom 
Skillingaryd – Tofteryd och Skillingaryd – Klevshult.

Foto: Mattias Bokinge
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Politik gör skillnad – Vi vill mer!

S-LISTAN

Malin ClaessonBerry Lilja Roger Ödebrink Evelina Grimborg Sören Stålgren

Christina Karlsson Kenth Williamsson Eva Lundqvist Jan Gustavsson Carina Ödebrink

Benkt Johansson Annelie Borgström Tommy Ottosson Ulrika Åberg Juul Magnus Daun

Anita Chestersson Brahim Peci Joy Kanyange David Gustavsson Kristina Ågren

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
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Politik gör skillnad – Vi vill mer!

S-LISTAN

Johanna Gustavsson

Peter Fransson Ingegerd Ohlsson Marijo Corkovic Anette Petersson Reine Frisk

Ove Ågren Monica Sporrong Serif Jusufovic Monika Andersson

Besim Matoshi Fanny Wickbom Håkan Gustafsson Roland Svensson

Bo Junefjäll Nexhat Shabani Per-Jonny Krohn Bekim Matoshi Faton Pec

Sonia Tencic

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40
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KRISTNA SOCIALDEMOKRATER • BRODERSKAPSLISTAN

Det finns en kristen vänster. Med politiken som redskap 
vill vi bygga ett samhälle som präglas av solidaritet och rättvisa.

I Broderskapsrörelsen möts det kristna  
kärleksbudskapet och socialdemokratisk ideologi. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Tuula Ingner Kenneth Åberg Anna-Karin Slunge Robert Alkemark Petra Sönnichsen Morris

Thomas Strand Seth Andersson Maj-Britt Johansson Kenneth Bergqvist Helena Erlandsson 

Bengt Sandahl Inger Fröding Claes Johansson Anette Gunnarsson Bo Josefsson

Ann-Britt Gustavsson Torbjörn Gunnarsson Gullvi Alkemark Jan-Erik Andersson Lars-Erik Joakimson
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Under valrörelsen kan du träffa våra Socialdemokratiska 

kandidater till kommun, landsting och riksdag.  

Här kan du ställa dina frågor och framföra dina synpunkter.

I valstugan finns också valsedlar och övrig information.

Vi kommer också att ha ett lotteri på våra valstugor  

i Skillingaryd och Vaggeryd.

Lotterna kostar 100 kronor styck. Så för en hundralapp 

kan du bli ägare till en praktiskt taget helt ny friggebod!

Besök våra valstugor i Skillingaryd och Vaggeryd

Regionutveckling och bildandet av regionkomnun

Vi vill
Att regionen gemensamt kraftsamlar kring kompens-
försörjning, inte minst för att kunna möta vår starka 
tillverkningsindustris behov.

Aktivt arbeta för att Götalandsbanan snarast blir en 
verklighet.

Välfärd

Vi vill
Välfärd handlar till stora delar om förskola, skola, vård och 
omsorg. Välfärd handlar om betydligt mer: Möjligheter till 
ett rikt och varierat boende, kultur- och fritidsliv, kollektiv-
trafik och att vi använder naturens resurser på ett ansvars-
fullt och hållbart sätt.

För oss Socialdemokrater är det mångkulturella samhället 
en möjlighet som berikar och utvecklar oss som människor 
och samhället i stort.

Välfärd är det samhälle vi tillsammans bygger som låter 
alla människor komma till sin rätt. Vår politik handlar inte 
bara om mig själv och mitt eget, utan också om vad vi kan 
göra för varandra. Det skapar trygghet och leder till ökad 
frihet för människor i ett starkt samhälle för alla!

Förtidsrösta från den 27 augusti

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan  
rösta i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken 
röstningslokal som helst i landet. I Vaggeryds kommun 
kan du förtidsrösta på biblioteken, i Skillingehus och  
Fenix kunskapscentrum på ordinarie öppettider.
Särskild röstmottagning kommer också att ske på valsön-
dagen den 14 september i Bondstorp, Hagshult, Tofteryd 
och Åker. Du måste ta med dig röstkort och id-handling 
för att förtidsrösta.

Här kan du förtidsrösta i Vaggeryds kommun:

Fenix kommunbibliotek
 Mån Tis Ons Tors Fre Lör
27/8-7/9 10-19 10-20 10-19 10-17 10-17   
8/9-13/9 10-19 10-20 10-19 10-17 10-17 10-13 
                    
Biblioteket i Skillingehus
 Mån Tis Ons Tors Fre Lör  
27/8-7/9 10-19 10-19 10-19 10-19 10-18
8/9-13/9 10-19 10-19 10-19 10-19 10-18 10-13

Lunchstängt alla dagar mellan 13-14 förutom den 13/9.
Biblioteket i Skillingehus är även öppet på valdagen mellan 
10-12 och 16-18. Ta med röstkort och legitimation.

Mer information om öppettider och platser för särskild  
röstmottagning: www.val.se eller på www.vaggeryd.se

Vinn en valstuga!
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VALFINAL  -  FACKELTÅG!

Lördagen den 13 september

Samling 18.30 på Slätten i Vaggeryd

Medverkan av musikkåren Lyran

Vi går till Knutpunkten där mötet  
avslutas med ett kortare tal 
av partidistriktets orförande

Carina Ödebrink.

Berry Lilja, kommunalrådskandidat, Carina Ödebrink, regionrådskandidat och Thomas Strand, riksdagskandidat.

Vi vill ha dina frågor och vill veta vad du tycker!

I samband med torgaktiviteter träffade vi en väljare som 
ställde några frågor. Vi tycker de var angelägna och vill 
sprida dem till fler. 

– Kan ni tänka er att höja skatten och öronmärka pengarna 
för vård, skola och omsorg? 
– Ja, absolut, om det skulle behövas. 

– Tänker ni öka personaltätheten inom skola, vård och  
omsorg? 
– Ja. Vi avsätter pengar för att öka personaltätheten inom 
förskola, fritidshem och inom vården. Vi vill också införa 
trainee-platser för att säkra personalbehovet på sikt.

– Vill ni göra något för personalen inom kommunen? 
– Ja. Vi vill erbjuda alla heltidsanställningar och avskaffa 
delade turer inom kommnens verksamheter.

– Vad vill ni göra för att förbättra matkvaliten inom  
kommunens verksamhet? 
– Vi vill öka råvaruanslaget inom barnnomsorg, skola och 
vård för att höja kvalitén på maten. Men vi avsätter även 
pengar för kompetensutveckling för de anställda. 

Vad har du för frågor? 

Tveka inte att kontakta oss!

Kom med i vårt fackeltåg 

och avsluta valrörelsen

Dina kandidater till kommun, region och riksdag


