
 
Gemensam politisk plattform för samverkan mellan 
Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vaggeryds kommun. 
 
Genom denna överenskommelse vill vi tydliggöra den överenskommelse om fördjupat 
samarbete och samverkan som träffats mellan partierna. 
 
Parterna eftersträvar en fördjupning av demokratin, beslut skall fattas med öppenhet och i 
dialog. Hänsyn skall tas till att parterna i de frågor som kan bli aktuella under valperioden inte 
har total konsensus. I frågor där vi inte kommer att vara överens är det viktigt att vi har en 
förtroendefull dialog byggd på respekt för varandras åsikter. 
 
Vi väljer en gemensam politisk plattform istället för blockpolitik. 
Våra tidigare erfarenheter av samarbete stärker plattformen. 
Genom den parlamentariska styrka som skapas vill vi föra kommunen framåt. 
Vi väljer att satsa på breda lösningar främst inom skola, vård- och omsorg. 
 
 
Överenskommelsen innebär att (C) ges mandat/plats i samtliga beredningar, 
arbetsutskott och helägda kommunala bolag. Vidare erhåller partiet en ordinarie plats i 
kommunstyrelsen samt plats som vice ordförande alternativt ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Barn och ungdom 

• Ett tydligt barnperspektiv skall genomsyra allt beslutsfattande. 
• Fokus skall tydligt riktas mot att åstadkomma en höjning av grundskolans resultatnivå. 

För att nå målet kommer särskilda budgetmedel att avsättas.  
• Ett ungdomens hus/ungdomsgård skall förverkligas under valperioden. 
• Antalet barn per förskollärare/fritidspedagog skall minskas. 
• Vi skall aktivt verka för att ett ungdomsråd åter startas upp i kommunen. 
• Nuvarande landsbygdsskolor skall behållas, om barnantalet är tillräckligt stort. 
• Tofthagaskolan skall så långt möjligt jämställas med övriga grundskolor i kommunen. 
• I samverkan med landstinget kommer vi att verka för att starta en familjecentral även i 

Skillingaryd. 
• Resurserna till ”fältverksamhet” skall stärkas för att bättre kunna förebygga att barn 

och unga hamnar i utanförskap, missbruk och kriminalitet. 
• Skolgårdsmiljöerna skall förbättras för att öka barns och ungas behov av rörelse och 

stimulans. 
• En utvärdering skall göras av Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vård/äldreomsorg 

• Tillgängligheten och servicen i vård och äldreomsorg skall stärkas genom att fler 
boendeplatser tillskapas.  

• Tillskapa dagverksamhet för våra äldre och sjuka för social samvaro, sysselsättning 
och träning (terapi och rehab) i Vaggeryd och Skillingaryd. 

• Ökade medel till mat/kost inom äldreomsorg skall anvisas. Under helger ska två 
alternativa rätter kunna erbjudas.  

• En särskild kostutredning skall genomföras i syfte att genomlysa bl. a distribution, 
tillagning och kvalitet. Kosten som serveras skall i ökad grad vara 
Ekologisk/Kravmärkt. Möjligheten att öka andel närodlat inom gällande lagstiftning 
skall särskilt studeras.  

• Den så kallade parboendeprincipen skall gälla i kommunens äldreboende. 
• Vårt gemensamma mål är fler anställda inom vården där insatser behövs. 

 
 
Kultur och fritid 

• Vi skall verka för att stödet till våra ideellt arbetande föreningar stärks, ett särskilt 
fokus skall riktas mot föreningar som verkar inom kultur och kulturarvsområdet.  

• Anslaget till våra studieförbund skall successivt återställas. 
• En uttalad ambition är att 0-taxa för barn och ungdom skall införas under valperioden i 

kommunens anläggningar. 
• Vi skall arbeta för en överenskommelse med berörda föreningar så att en 

konstgräsplan för gemensamt användande anläggs.   
• Underhållet av våra kommunala idrottsplatser skall stärkas. 
• Utveckla våra bibliotek till att också bli samhällsinformationscenter. 
• Upprustningen av våra friluftsbad skall beaktas. 
• Öppettiderna vid badhusen skall bättre tillgodose invånarnas behov. 
• En genomtänkt kulturstrategi skall skapas för Fenix Kultur och Kunskapscenter. 
• Vi kommer att arbeta för att rid- och vandringsleder anläggs/upprustas. 

 
 
Personal 

• Personalen är vår största tillgång, personalpolitiken skall tydliggöras som ett viktigt  
politikområde.  

• Kommunens anställda skall kunna erbjudas heltidsanställning, deltid skall finnas som 
en möjlighet för anställda som väljer detta. 

• Målsättningen under valperioden är att inte privatisera fler kommunala verksamheter. 
Redan fattade beslut gäller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamheter inom kommunstyrelsen 
      •   Fastighetsförvaltningens organisation/verksamhet skall ses över under valperioden. 
       •    Arbetsmarknadsenhetens verksamhet skall genomlysas. 
       •    Inom ramen för gällande lagstiftning skall förenklingar eftersträvas för att möjliggöra  

      konkurrens även för mindre leverantörer. 
 
Näringsliv/näringslivsutveckling 

• Näringslivsutvecklingsfrågorna skall tydligt sättas i centrum, såsom etableringsfrågor 
och ”one door” funktionen. Näringslivsrådet skall utvecklas och bli en tydlig arena för 
dialog. 

• Näringslivsfrågor skall finnas med som särskild punkt vid kommunstyrelsens möten.  
• Samverkan med Jönköpings kommun i projektet LogPoint skall stärkas och 

kommunernas roller tydliggöras. 
• Samhällets och näringslivets behov ska tydligt genomsyra skolan och utbildning 
• För att underlätta omställning och rörlighet på arbetsmarknaden ska särskilt fokus 

riktas även mot yrkesinriktade eftergymnasiala program. 
• Möjligheten att differentiera kommunala taxor till de minsta företagen skall ses över. 
• Turismens hemvist skall genomlysas.  

 
 
Miljö 

• Elektrifieringen av banan Värnamo- Jönköping och Vaggeryd- Nässjö är en viktig 
förutsättning för klimatsmarta gods och persontransporter. 

• Kommunens miljöprofil skall stärkas genom ökad utbyggnad av fjärrvärme. 
• Inom ramen för samarbetet i Regionförbundet skall vi aktivt arbetet för att få fram 

tillräckliga mängder biogas. 
• Kommunen skall vara en föregångare när det gäller inköp av godkända miljöfordon 

och maskiner. 
• Användandet av kemikalier i vår verksamhet skall inventeras i tydligt syfte att minska 

användandet. 
• Vi kommer kontinuerligt att arbeta med energieffektivisering i kommunens 

fastigheter/lokaler. 
• Försvarsmaktens restrektioner utanför skjutfältet accepteras inte. Hela 

utvecklingsområdet kring fältet skall fredas. Vi kommer att mer aktivt att bevaka/följa 
upp och åtgärda vid behov. 

• Vi är positiva till vindkraftsutbyggnad där så är lämpligt. 
 
Kommunikationer. 

• Verka för en utbyggnad av kollektivtrafiken och en sk styv turlista med halvtimmes 
respektive timmes trafik i hög/lågtrafik.  

• Tillsammans med Jönköpings länstrafik och ”byalagen” skapa kompletterande 
”närtrafik” (anropsstyrd trafik) för att tillgodose landsbygdens behov av 
kollektivtrafik. 

• Nya cykelvägar skall byggas Skillingaryd- Tofteryd och Vaggeryd- Bäck under 
perioden. 

• Nya exploateringsområden i nära anslutning till Hjortsjön är inte aktuella under 
valperioden. 

• Vi kommer att verka för en utbyggnad av bredband/fiber även på landsbygden 



• Kommunens generösa bidragsbestämmelser för vägunderhåll av enskilda vägar på 
landsbygden skall behållas. 

• Gårdsbelysning på landsbygd skall behållas. 
 
 
Regional samverkan 
Vi har en tydlig gemensam politisk ambition att vara pådrivande i det regionala arbetet i att 
söka samverkan med andra kommuner och aktörer t. ex i frågor rörande länstrafiken, 
högskolan och högskolan på hemmaplan samt hälso- och sjukvård. 
Vi kommer att fortsätta kommunens aktiva roll i utvecklingsprojekt som Leader Västra 
Småland, Smålands Turism, Riksettan turistväg och Smålandsriket. 
 
Skatteinstrumentet 
För att bättre kunna tillgodose kommunmedlemmarnas behov av allmän service, skola, vård 
och omsorg utesluter vi inte behovet av att höja kommunalskatten under mandatperioden. 
 
 
 
Denna överenskommelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet i Vaggeryds kommun 
bekräftas härmed. 
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