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Nässjö - En kommun att leva i.
Politiska riktlinjer för Nässjö 2022-2026 utgivet av
Socialdemokraterna i Nässjö
Esplanaden 2A, 571 31 NÄSSJÖ
Tel: 0380-51 13 75
E-post: nassjo@socialdemokraterna.se
www.s-planaden.se

NÄSSJÖ - EN KOMMUN ATT LEVA I
Vi Socialdemokrater lovar inte guld och gröna skogar men vi vet hur vi
vill ha det i framtidens Sverige och Nässjö kommun. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun in i framtiden.
Vi ska:
• vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen,
• ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen,
• Leda klimatomställningen genom att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och
skapa framtidens jobb.
bor och verkar i vår kommun, oavsett om
man bor i en tätort eller på landsbygden.
Tillsammans kan vi möta de utmaningar
och möjligheter som ligger framför oss. Vi
Socialdemokrater i Nässjö kommun vill
ha det hållbara samhället ur alla dess perspektiv och ge vårt bidrag till det globala
sammanhang som vi är en del av.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
vill att framtidens Nässjö kommun ska
vara en plats där det sjuder av liv präglat
av gemenskap, delaktighet och trygghet.
Nässjö kommun ska vara en plats där
människor vill leva och ha möjligheten att
förverkliga sina livsdrömmar. Framtidens
Nässjö kommun ska visa vad socialdemokratins värdegrund i handling innebär. Vi
vill att det ska synas i praktiken att vi står
för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i dialog med de som

Vi socialdemokrater i Nässjö kommun
menar att välfärdstjänster som kommunen erbjuder ska vara i kommunal regi.
Alla skattemedel ska gå till verksamheterna i vår kommun och vi vill också ha
demokratisk insyn i det vi erbjuder kommuninvånarna.
Vi socialdemokrater anser att alla ska få
del av välfärden och alla ska bidra till den
efter kraft och förmåga. Vi är övertygade
att det ger bäst förutsättningar för alla att
växa och förverkliga sina livsdrömmar i
vårt Nässjö.
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ARBETSLIV/NÄRINGSLIV

Alla som kan arbeta och bidra till samhället ska göra det. Vi socialdemokrater anser att alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och
rättigheter i arbetslivet.
Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
har sett att det skapar framgång när vi
samarbetar inom kommunen, med Arbetsförmedlingen och näringslivet.
Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
vill se till att kommunen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare där viljan att arbeta hos
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oss är hög och arbetsvillkoren är sådana
att vi behåller den personal vi har och har
lätt för att rekrytera nya medarbetare. Vi
vill att jämställdhet ska råda i de kommunala verksamheterna, att det inte ska vara
skillnad på mansdominerad och kvinnodominerad verksamhet.

Några av våra prioriteringar:
• Ordning och reda på arbetsmarknaden.
• Nässjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
• Begränsa antalet delade turer.

LÄRA FÖR LIVET

I dagens samhälle är, i de flesta fall, utbildning en
förutsättning för att få jobb.
Många kommer också förmodligen att få
byta jobb ett par gånger under sin yrkeskarriär med tanke på den snabba förändringstakt som råder där det ena tekniska
framsteget avlöser det andra. Det betyder
också att vi behöver delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv och det
livslånga lärandet blir än mer tydligt.
Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
strävar alltid efter hög personaltäthet och
att lärarna ska vara behöriga. Behoven ska
ligga till grund när vi fördelar resurser och

organiserar klasser/grupper. Enligt oss är
läxhjälp för alla, i kombination med lovskola, viktiga inslag i verksamheten för att
säkerställa att alla har möjlighet att utvecklas på bästa sätt.
Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
ser vuxenutbildningen som en viktig del i
vårt utbildningsutbud, både som förberedelse och en underlättad ingång i arbetslivet. Alla utbildningsinsatser ska kunna
leda till fortsatta studier eller ett arbete.

Några av våra prioriteringar:
• Skolans dubbla uppdrag prioriteras - Kunskaper och färdigheter – värderingar
och demokrati.
• Inkludering och integration ska vara viktiga aspekter i alla våra utbildningar.
• Hög personaltäthet och rätt behörighet.
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ETT LIV I TRYGGHET

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas
för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun.
För oss Socialdemokrater i Nässjö kommun är trygghetsaspekten central när vi
bygger framtidens Nässjö kommun. Det
förebyggande arbetet är det viktigaste.
Skola, jobb, bostäder, hälso- och sjukvård,
omsorg samt olika trygghetsskapande åtgärder är viktiga för oss Socialdemokrater
i Nässjö kommun.
I den oroliga tid vi lever, med tanke på
världsläget och diktaturers syn på demo-
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krati och människovärde, är trygghetsoch beredskapsperspektivet i vårt land och
vår kommun extra viktigt. Vi Socialdemokrater vill jobba för en god beredskap och
ökad trygghet för att kunna möta de nya
behoven och utmaningarna.
Tillsammans bygger vi samhället starkt
och den som jobbat ett långt arbetsliv ska
känna sig trygg med att pensionen och
välfärden går att lita på.

Några av våra prioriteringar:
• Förebyggande arbete för att skapa trygghet, för det ger frihet och jämlikhet.
• Ha delaktighet och inflytande som ledstjärnor i allt politiskt arbete.
• En offentligt finansierad välfärd – alla skattepengar ska gå till välfärden.

ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

Vi socialdemokrater vill att äldre, funktionsvarierade och alla andra som är i behov av omvårdnad, i så hög utsträckning
som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv, där den enskilda människans behov och önskemål sätts i första rummet.
De ska kunna vara delaktiga i samhället,
byta ut isolering mot gemenskap, kunna
träffa sina nära och kära, och erbjudas fritidsaktiviteter utanför det egna boendet i
syfte att ha ett meningsfullt liv i gemen-

skap med andra människor. Det är viktigt
att dessa tankar genomsyrar hela vår kommun, centralort såväl som kransort och
landsbygd.
Den svenska modellen har alltid byggt
på gemenskap och tillhörighet, istället
för individualism och vassa armbågar.
Den tryggheten vill vi Socialdemokrater i
Nässjö kommun att vi tillsammans värnar
om.

Några av våra prioriteringar
• Öka kvaliteten inom äldreomsorg genom satsningar på kompetensutveckling
och skapande av förbättrade arbetsvillkor för personalen.
• Att brukare ska uppleva sin vardag som trygg och säker.
• Att alla som har behov av omvårdnad ska ges möjligheter att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin förmåga.

7

LIVETS GULDKANT

Att ha en meningsfull fritid, någonting
trevligt och positivt att berika sitt liv
med då man är ledig, är viktigt för alla
människor. Nässjö kommun har många
smultronställen både i centralorten och i
övriga delar av kommunen och dessutom
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ett föreningsliv som är mycket brett och
utvecklat.
Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
verka för att möjligheten till en aktiv, rolig
och hälsosam fritid utvecklas.

Några av våra prioriteringar
• Utveckla kommunens utbud av kultur-, idrotts- och föreningsliv i samarbete
med civilsamhället.
• Skapa en bra helhetssituation med många kontaktmöjligheter genom ett utvecklat samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltning, socialförvaltning och
kultur och fritidsförvaltning.
• Fortsätta utveckla Stadsparksområdet, Skogsvallen och Lövhultsområdet.

ETT HÅLLBART LIV

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
vill aktivt arbeta för att vi som kommun
ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling uppnås.

Möjligheten till ett hållbart resande är
viktigt för oss Socialdemokrater. Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun vill därför
utveckla gång- och cykelvägarna.

Vi Socialdemokrater vill att Nässjö kommun går före i miljöarbetet. Det vill vi
bland annat göra genom att ha som målsättning att minska pappers- och plastförbrukningen. Vi ska ha ett väl utbyggt avfallssorteringssystem i våra förvaltningar
och i de olika verksamheterna.

Vi Socialdemokrater i Nässjö kommun
vill verka för att göra det lönsamt för våra
företag, att i alla lägen jobba och handla
på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.
Vi invånare i Nässjö kommun måste dra
vårt strå till stacken, för att de som ska ta
över efter oss ska ha en rimlig chans att ha
en miljövänlig värld att leva i.

Några av våra prioriteringar:
• Med medborgardialoger och medborgarbudget utveckla boendet i tätort såväl
som landsbygd.
• I allt bostadsbyggande ha ett hållbarhetsperspektiv.
• Utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet.
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1 Sara
Lindberg

2 Sylve
Jergefelt

3 Anita
Sjöberg

4 Tommy
Broholm

5

Carla
Habib

6

7
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Angelica
Weber

10 Patrik
Swahn

11 Reham
Attala

12 Johan
Slättberg

13 Evelina
Olsson

14 Mattias
Sundkvist

15 Gabriella
Johansson

16 Birger
Klug

17 Gunilla
Andersson

18 Ibrahim
Hajdarevic

19 Gabriella
Mohlin

20 Rolf
Sjöstrand

21 Malin
Malmkvist

22 Mats
Andersson

23 Anette
Malm

24 Ola
Johannesson

Erik
Wågman

Lindha
Hjälm

Håkan
Gustafsson

25 Galiba
Hajdarevic

26 Patric
Johansson

27 Katrin
Ekdahl

28 Farshid
Ardabili Farshi

29 Gunnel
Häll

30 Abduladif
Mohamud Hasan

31 Jeanette
Söderström

32 Daniel
Pettersson

33 Carola
Wilhelmsson

34 Peter
Emilsson

35 Per
Svenberg

36 Benjamin
Jangenfält

37 Mahmud
Shtewi

38 Åke
Ekdahl

39 Torbjörn
Svensson

40 Tofte
Frykman

41 Kurt
Johansson

42 Hans
Ström

43 Jan
Gresell

44 Roger
Svensson

11

Inför valet har vi fokuserat på sex områden som vi
upplever som nyckelområden för framtidens Nässjö
- Arbetsliv/näringsliv, lära för livet, ett liv i trygghet,
ett självständigt liv, livets guldkant och ett hållbart liv.
Vi socialdemokrater vill stärka den svenska modellen
och slå vakt om välfärdssamhället. Det ska synas att
vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet.
Nässjö ska vara ”världens rum för människor och
möten”, står det i Vision Nässjö 2030. Allt vi gör
utgår från detta. Ibland genom små steg och ibland
genom lite större i dialog med de som bor och jobbar här – till exempel med medborgarbudget och
medborgardialog.
SOCIALDEMOKRATERNA I NÄSSJÖ KOMMUN
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Produktion: Mathinic AB Foto: Tomas Jansohn

Den 11 september 2022 väljer vi våra representanter
till riksdag, region- och kommunfullmäktige för fyra
år framåt. Det du nu håller i din hand är ett utdrag ur
Socialdemokraterna i Nässjö kommuns valprogram.
Det är de tankar, visioner och värderingar som vi står
för.

