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Politik är att vilja… 
 
Vi socialdemokrater tycker att Vaggeryds 
kommun är en framtidskommun med goda 
möjligheter att utvecklas. Vi är beredda att ta 
ansvar för att utveckla kommunen och ta vara 
på de goda förutsättningar som finns här. 
 
Vi står för en solidarisk politik där vi vill 
vidareutveckla kvalitén inom skolan, vården och 
omsorgen. 
 
För oss socialdemokrater är det mångkulturella 
samhället en möjlighet som berikar och 
utvecklar människorna och kommunen. 
 
Här presenterar vi några av våra tankar och 
idéer om hur vi vill göra Vaggeryds kommun 
ännu bättre. Har du några frågor eller synpunkter 
är du välkommen att höra av dig till oss. 



Jobben 
 
Arbete är grunden för vår välfärd och för den 
egna identiteten. Det livslånga lärandet är en 
viktig del på en arbetsmarknad som ständigt 
förändras. Kommunen har ett övergripande 
ansvar för att underlätta integrationen och ta 
tillvara den invandrade arbetskraften.  
 
Kommunen är en stor arbetsgivare och ska 
föregå med goda exempel.  
 
För oss socialdemokrater är det fackliga/politiska 
samarbetet viktigt. 
 
Vi vill 
 

•  Att särskilt fokus skall riktas mot 
bristyrkesutbildningar och yrkesinriktade 
eftergymnasiala program på Fenix kultur- och 
kunskapscentrum. 

 
•  Att alla anställda inom Vaggeryds kommun ska 

erbjudas heltidsanställningar.  
 

•  Att vi avskaffar delade turer inom kommunens 
verksamheter. 

 
•  Att vi inför krav på socialt och etiskt ansvarstagande 

vid kommunala upphandlingar och stödjer 
tillkomsten av sociala företag. 
 

•  Att jämställdhetsintregrering skall genomsyra vårt 
arbete med ständiga förbättringar. 



Skolan 
 
Vi vill ge alla en god grund till ett livslångt 
lärande. Alla människor har rätt till mer än en 
chans och nya livsval ska alltid kunna göras. 
Fenix kultur- och kunskapscentrum ska skapa 
ökade möjligheter och bildning för alla.  
 
Vi vill 
  

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

 
•  Att förskola och fritidshem ska ha en stimulerande 

och pedagogisk kvalitet. Dessa verksamheter ska 
stärkas ytterligare med pedagogisk personal. 

 
•  Att alla ska uppnå de kunskapsmål som finns inom 

grundskolan. Därför ska fler pedagogiska resurser 
tillskapas.  

 
•  Minska byråkratin för pedagogerna inom förskola 

och skola för att skapa mer tid till det pedagogiska 
arbetet.   

 
•  Att alla barn ska ha möjlighet att få hjälp med 

läxläsning. Därför ska 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 kvaliten 

på den mat som serveras inom barnomsorg och 
skola. 



Barn och unga 
 
Barn och unga har rätt till en god uppväxt. 
Föräldrarna, förskolan, skolan och kultur- och 
fritidsaktiviteter är viktiga delar för att ge barn 
och unga ett gott och utvecklande liv.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kultur och fritid 
 
Ett rikt kultur- och fritidsliv är viktigt för 
invånarna och för kommunens tillväxt och 
attraktivitet. Det ideella engagemanget inom 
studieförbund och föreningsliv är grunden. 
 
Vi vill 
 

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

 
• Lyfta Fenix kultur- och kunskapscentrum till att bli 

ett kulturellt centrum i Vaggeryds kommun. 
 

• Stärka studieförbundens roll i bildningen och det 
livslånga lärandet. 

 
•  Fortsätta att stärka utvecklingen av vår kommunala 

fritidsgårdsverksamhet. 
 

•  Att områdena runt Friluftsgården i Vaggeryd och 
Grönelund i Skillingaryd ska säkras som 
friluftsreservat. 

 
•  Fortsätta verka för bevarandet av värdefulla 

byggnader och kulturmiljöer. 
 

•  Fortsatt stödja våra hembygds- och 
kulturarvsföreningar i deras viktiga roll med att 
synliggöra och vårda vårt kulturarv. 

 
 



Vården 
 
Vi vill utveckla omsorgen om de äldre och 
funktionshindrade. Alla ska kunna leva ett tryggt 
liv utifrån de egna förutsättningarna. 
 
Vi vill 
 

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

 
•  Ta tillvara de positiva möjligheter E-hälsa kan ge i 

framtiden.  
 
•  Öka 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Miljön 
 
Vi socialdemokrater vill bygga det gröna 
folkhemmet. Vi måste därför använda jordens 
resurser med förnuft. Ekologisk och biologisk 
mångfald ska bevaras till kommande 
generationer. 
 
Vi vill 
 

•  Införa utsortering av matavfall för 
biogasproduktion. 

 
•  Tillsammans inom regionen arbeta för att få 

fram tillräckliga mängder biogas så att 
tankställen kan uppföras i kommunen. 
 

•  Uppföra fler laddstolpar för elbilar. 
 
•  Verka för en fortsatt utveckling av gång- och 

cykelvägnätet i kommunen. 
 

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

 
•  Stärka skyddet för våra vattentäkter. 

 
 

 



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 kvaliten på våra lekplatser och få till 
lekplatser av mer "stadsparksliknande" 
karaktär. 

 
•  Att våra kommunala bolag ska behållas och 

aktivt bidra till ökad samhällsnytta. 
 

•  Stärka handeln och utveckla attraktiva 
centrummiljöer.  

 
•  Fortsatt arbeta med att stärka infrastrukturen 

på vår levande landsbygd genom nödvändig 
utbyggnad av fibernätet men även cykelvägar 
mellan Skillingaryd-Tofteryd och Skillingaryd-
Klevshult. 
 

•  Ge fortsatt generöst stöd till vägföreningar 
och gårdsbelysningar. 



Regionutveckling och bildandet 
av regionkommun 
 
För att kunna stärka och utveckla vårt län så har 
vi bildat en region. Region Jönköpings län. 
Besluten som rör länets utveckling ska fattas av 
folkvalda politiker. Det innebär att ditt inflytande 
som medborgare över regionens tillväxt och 
utveckling stärks. Det handlar också om att 
skapa tydlighet och synlighet kring beslut och 
pengar och att hushålla med resurserna. Som 
region blir vi en starkare aktör som kan göra vår 
röst hörd både i Sverige och i EU.  
 
Vi vill 
 

•  Att regionen gemensamt kraftsamlar kring 
kompensförsörjning, inte minst för att kunna 
möta vår starka tillverkningsindustris behov. 
 

•  Aktivt arbeta för att Götalandsbanan snarast 
blir en verklighet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dina kandidater till kommun, 
region och riksdag: 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
Här hittar du oss: 
 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 
 
Hemsida: socialdemokraterna.se/vaggeryd 
Facebook: facebook.com/sapvaggeryd 
 
Kenth Williamsson, tel 070-248 84 24 
kenthwilliamsson@spray.se 
 
Broderskapsgruppen/Kristna 
socialdemokrater 
Anna-Karin Slunge, tel 070-976 95 49 
anna-karin.slunge@live.se 
 
Hoks s-förening 
Jan Gustavsson, tel 0393-213 69 
 
Skillingaryds s-förening 
Tommy Ottosson, tel 0393-300 77 
tottosson65@hotmail.com 
 
Vaggeryds s-förening 
Benkt Johansson, tel 070-631 70 22 
benkt.johansson@jonkoping.se 


