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För oss är det av högsta prioritet att skapa ett tryggare och jämlikare samhälle. Det innebär att 
alla invånare i Jönköpings kommun känner framtidstro och att samhället finns till för dem. De 
senast 4 åren har vi lyckats genomför mycket socialdemokratisk politik, men vi vill göra mer. 
Även om det byggs bostäder som aldrig förr, färre får försörjningsstöd, genomförda mångmil-
jonsatsningar på äldrevården, skolan och kulturen är vi inte nöjda. Fortfarande är det allt för 
många som inte känner sig som en del av samhället. Det kan vi aldrig nöja oss med. Vårt sam-
hällsbygge tar aldrig slut och vi genomför det tillsammans. För att vi ska kunna bo i en kom-
mun att vara stolt över.

För att vi ska kunna bli ännu stoltare över vår kommun måste vi se till att fler klarar skola, att 
tryggheten bli bättre, att ännu fler har ett jobb att gå till och att du som äldre känner att du har 
det stöd som du behöver. Vi vet att det finns mycket kvar att göra, men vi har det som krävs. 
Vi ser en framtid där alla invånare i Jönköpings kommun oavsett om man bor mitt i staden eller 
i ett litet hus på landet kan vara med och bidra till vårt samhälle. Det handlar om att värna och 
ta ansvar för klimatet och miljön, det är vi skyldiga dagens och framtidens generationer. Det 
handlar om att hjälpa till med nattvandringen för att göra sitt bostadsområde lite tryggare. Det 
handlar om att hjälpa till i sin idrottsförening eller i sina barns kulturaktivitet.

Vi vill vara med och bidra till att alla känner sig välkomna hit oavsett om man har bott här länge 
eller om du precis har kommit till vårt land eller vår kommun. För om vi ska kunna bryta ojäm-
likheten och segregationen behöver vi alla dra vårt strå till stacken. Vi behöver jobba hårt för 
att lära oss språket och vi behöver skapa möjlighet för alla som vill bidra att kunna bidra. Vi ser 
positivt på framtiden och vet att vi skapar den tillsammans. En bättre skola eller äldreomsorg är 
inget som bara sker. Det sker genom att vi som samhälle bestämmer oss för att det är till bar-
nen och våra äldre som våra skattepengar ska gå. 
Socialdemokraterna är partiet för vanligt folk. Coronapandemins framfart satte ljuset på många 
av de brister som finns i vår gemensamma välfärd. Du som arbetar i Jönköpings kommun ska 
jobba i en trygg arbetsmiljö, för vi vet att när alla som jobbar i kommunens sektorer mår bra får 
alla kommuninvånare det bättre. Därför prioriterar vi att du som har jobbat och slitit innan och 
under pandemin ska få bättre villkor och fler kollegor.

Vi socialdemokrater är redo att göra vad som krävs för att du ska få en ännu bättre kommun att 
bo och leva i. Det kan vi endast göra tillsammans med dig och alla andra i vår kommun! 

Inledning

2



Jämlika och bra uppväxtvillkor är starten på ett gott liv. Våra barn och unga förtjänar att prio-
riteras. Vi vet nämligen att när ett samhälle är anpassat för barnen mår vi alla bra. En livsmiljö 
där barnen kan leva ut sin fantasi och skaparglädje, är bra. Inte bara för våra barn utan även 
bland vuxna i dess närhet.

För oss socialdemokrater är den likvärdiga och högkvalitativa förskolan och skolan av högsta 
prioritet. Skolorna i Jönköpings kommun skall därför inte drivas av vinstintresse. Förskolan är 
det första steget i det livslånga lärandet och är en mycket viktig förberedelse för det fortsatta 
lärandet i skolan, vi vill därför att alla barn skall få möjlighet till utökad vistelsetid i förskolan 
oavsett vad deras föräldrar gör. Lärarbehörigheten behöver vara hög och jämn och arbetsmiljön 
god på alla våra förskolor, skolor och fritidshem. Alla skolor skall vara den bästa skolan. Målet 
är att alla våra barn och elever skall få det stöd de behöver för att gå ut skolan med godkända 
betyg och ett gott självförtroende. Därför kommer vi satsa extra resurser för att öka lärarbe-
hörigheten på skolor där det är lågt. Våra barn ska också förberedas och göras delaktiga i sin 
utbildning. Därför vill vi socialdemokrater att det inom hela skolväsendet möjliggörs för demo-
kratiskolning via elevråd, elevkårer och elevdrivna föreningar. Det är en självklarhet att demo-
kratiskt valda partiers ungdomsförbund har rätt att informera om sig själva och sin politik på 
våra skolor.

Barn och ungas fritid är minst lika viktig som skolan för en god uppväxt. Vi ser i spåren av 
pandemin att fler barn och unga har minskat sin fysiska aktivitet och kulturella aktivitet. Där-
för vill vi Socialdemokrater ge mer pengar till föreningar för att öka den aktiviteten bland barn 
och unga, för att på så sätt locka tillbaka ungdomarna till fritidsaktivitet. Vi vill också utveck-
la våra fritidsgårdar för att locka fler deltagare, särskilt flickor. Detta genom att utveckla mer 
specialiserade fritidsgårdar utifrån specifika intressen, så som dans, teater, musik, idrott. Men vi 
vill också ta vara på drivkraften av att vara födelseort till DreamHack och starta en fritidsgård 
med gamingfokus. Alla fritidsgårdar skall arbeta för ett jämställt deltagande och attrahera både 
flickor och pojkar. Utöver en rik fritids vill vi kunna erbjuda alla unga mellan 16–19 år en som-
marjobbsgaranti för att få sitt första jobb och sin första merit att sätta på sitt CV. Det ger unga 
möjligheten att inom företrädesvis kommunal regi få vara med och bidra till samhället och sina 
första egna pengar in på kontot. Detta kommer ge erfarenhet för livet.

Ett barns fantasi och drömmar är något vi ska ta till vara och utveckla. Därför vill vi låta fler 
barn och unga ta del av kulturella aktiviteter. Kulturen ska vara till för alla och inte bara några 
få. En kulturgaranti som ser till att alla barn och unga som går i grundskolan varje år får ta del 
av musik, teater, dans eller museiverksamhet är därför av största vikt. Vi vill också att kultur-
skolans verksamhet sprids mer i vår kommun för att alla oavsett stadsdel eller bostadsort ska ha 
tillgång till en kulturskola i toppklass. 

Barn och unga
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• Riktad satsning gällande språkutveckling med start i förskolan.

• Öka den allmänna vistelsetiden för barn i förskolan från 15 timmar till 20 timmar. 

• Riktad satsning för att öka behörigheten på skolor med låg andel behöriga lärare

• Inga vinstdrivna skolor i Jönköpings kommun. 

• Aktivt arbeta mot och utbilda personal i förskolor, skolor och föreningsliv om hedersrelate-

rat våld och förtryck

• Vi vill förstärka elevhälsan med mer personal för att förbättra elevers psykiska hälsa. 

• Alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skoldagen. 

• Utveckla en modell för samverkan mellan fritidshem och föreningsliv.

• Stärk elevdemokratin, varje skola ska utveckla sitt arbete med elevråd eller elevkårer för mer 

elevinflytande.

• Ungdomsförbund till demokratiskt valda partier har en självklar rätt att sprida information 

på våra skolor. 

• Säkra skolvägar för att barn och unga på ett tryggt sätt kan gå och cykla till skolan och fri-

tidsaktiviteter.

• Mer pengar till föreningar för att få unga tillbaka till aktivitet efter pandemin.

• Utveckla och etablera fler fritidsbanker för att fler barn ska få tillgång till fritidsutrustning

• Sprida ut kulturskolans verksamhet i hela kommunen

• Utöka antalet platser inom kulturskolan

• Kulturgaranti för alla elever minst en gång per år

• Skapa minst en fritidsgård för gamingkultur.

• Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort.

• Sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 16–19 år. 

• Anställa fler biståndshandläggare för att säkerställa snabbare beslut

Därför vill vi arbeta för följande:



Att bli äldre är och ska vara något fantastiskt. Allt fler är allt friskare och detta måste vi tillsam-
mans värna och bevara. Vi får i bästa fall mer tid att vara med nära och kära, vi kan lägga mer 
tid i föreningslivet eller i vissa fall hjälpa andra som har blivit ensamma eller har fått det tuffare i 
livet. Därför vill vi socialdemokrater att det ska bli lättare för den som är äldre att bidra till sam-
hället. Vi vill utveckla seniorkontakter där äldre hjälper andra oavsett ålder att få någon att prata 
med. Det kan handla om att du som äldre också har möjlighet att hjälpa till i barnverksamhet, 
för att en barngrupp ska få ännu fler vuxna som ser och hör dem. Det handlar om att du ska 
kunna fortsätta ett aktivt liv där du är med och bidra till samhället. Det behovet slutar inte bara 
för att du går i pension. 

Du som aktiv senior ska också kunna lära dig och uppleva massor av nya saker. Vi värnar det 
livslånga lärande och det slutar inte bara för vi når en viss ålder. Vi vill därför införa ett aktivi-
tetskort i samverkan med privat näringsliv, ideella och andra offentliga organisationer. Som ger 
dig som äldre möjlighet att vara aktiv både fysiskt och mentalt. Vi vill att du ska kunna hänga 
med i digital teknik och därför stärka hjälpen du som äldre kan få med digital teknik. Detta ge-
nom olika digitala lotsar som gör det okända mer lockande och mindre skrämmande. 
Däremot innebär ökad ålder oftast att vi behöver anpassa livet succesivt. Kommunen behöver 
därför bli ännu bättre på att erbjuda olika boendeformer för att kunna växla boende genom 
livets olika faser. Detta ska vi naturligtvis kunna göra inom det område där du tidigare bott om 
så önskas. Vi behöver därför fortsätta uppmuntra byggandet av trygghetsbostäder och senior-
bostäder. Önskvärt är att ha god möjlighet att kunna odla nära och runt sin bostad för att känna 
friheten av detta.

Vi socialdemokrater ser också behovet av att öka möjligheten till delaktighet och omvårdnad 
om du själv vill bo kvar i din bostad. Därför vill vi genomföra en testverksamhet med famil-
jecentralerna som förebild för att samla kompetens kring vård- och omsorgskontakter du kan 
behöva under olika skeden i din ålderdom. När du kommer till en tidpunkt där du själv vill och 
behöver komma i kontakt med omsorgen vill vi anställa fler handläggare för att säkerställa en 
snabbare hantering av ditt behov.

Är det någonting pandemin har gett oss svaret på är det att vi behöver värna våra äldre bätt-
re. Vi måste kunna erbjuda äldre som givit sitt liv av slit och hårt arbete en ålderdom som du 
förtjänar. Vi behöver fortsätta stärka omsorgen i offentlig regi för att säkerställa att alla äldre får 
en äldreomsorg i världsklass. Där du möts av fantastisk personal och äldreboende som har ny 
teknik tillgänglig både för den bästa vård och omsorgen, men också för att i framtiden kunna 
ha kontakt med nära och kära. Du ska kunna ta del av kulturaktiviteter både fysiskt och digitalt. 
Detta på något av våra befintliga eller över 400 nya äldreboendeplatser vi kommer bygga till 
2030. Äldre förtjänar ett rikt och härligt liv.    

Äldre

5



6

• Arbeta för att öka individens möjligheter att påverka sin ålderdom 

• Tillhandahålla aktivitetskort för seniorer

• Motverka digitalt utanförskap genom digitala lotsar

• Fler träffpunkter med möjlighet till umgänge och aktiviteter i alla kommundelar.

• Lättare att kunna växla sitt boende under tid genom trygghetsbostäder och seniorbostäder 

• Seniorkontakter – stödja föreningslivet i arbete med att bryta ensamhet bland äldre

• Äldre ska kunna användas som resurs för att öka vuxennärvaron i kommunal verksamhet.

• Genomföra testverksamhet med äldrecentra med familjecentraler som förebild.

• Se över systemet med hemtjänstavgifterna för att ge alla större tillgång till hemtjänsten. 

• Öka möjligheten till kulturaktiviteter på kommunala boende både fysiskt och digitalt. 

• Säkerställa tillgång och kompetens i digital teknik på särskilda boende 

• Säkerställa tillförlitlig välfärdsteknik

• Öka bemanningen och säkerställa personalförsörjningen i verksamheter som riktar sig till 

äldre

• Att anställda inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning och att personal som idag sak-

nar det möjliggörs detta.

• Riktad kompetensutveckling för personalen inom omsorgen

• Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha bra språkkunskaper. Personal som saknar detta 

ska utbildas i svenska. 

• Vård och omsorg ska drivas utan vinstintresse 

• Stoppa minutjakten i äldreomsorgen

Därför vill vi arbeta för följande:



Ett socialdemokratiskt samhällsbygge ska vara tryggt, säkert och hållbart. Känslan av att kunna 
ha ett hem och en omgivning där du känner att du har nära till det som du prioriterar. Oavsett 
om det är närheten till skog och mark eller till ett pulserande stadsliv med caféer, restauranger 
och nöjesutbud. I en socialdemokratisk styrd kommun ska du kunna leva, inte bara bo. Det 
innebär att det vi planerar för framtiden behöver vara hållbart. Både socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt.

Jönköpings kommun växer och allt fler vill bo i vår vackra kommun. Det ställer krav på att vi 
ger möjlighet till fler att bosätta sig hos oss, samtidigt som vi behåller de trivsamma miljöer som 
vi har idag. Vi behöver fortsätta att bygga nya skolor, fler bostäder, tillgängliggöra fler grönom-
råden och möjliggöra fler ytor och lokaler för föreningslivet. Därför behöver vår samhällsplane-
ring i större utsträckning skapa fler aktivitetsytor för idrott, friluftsliv och kulturliv Därför vill vi 
möjliggöra för mer kulturverksamhet i det offentliga rummet. Vi ska också planera för kommu-
nal verksamhet i hela kommunen. Möjliggöra bibliotek på orter där det inte finns och se till att 
kommunala lokaler som används dagtid kan användas av det fria kulturlivet på kvällstid.  Det 
ger oss inte bara en mer trivsam boendemiljö, det gör att vi växer som människor. 

En växande kommun skapar möjligheter att framtidssäkra vårt samhälle. Vi behöver se till att 
det finns möjlighet att bosätta sig i hela kommunen. Därför har vi under nuvarande mandatpe-
riod säkerställt att det finns planer för utbyggnad i hela vår kommun. Men vi kan mer. Vi vill 
fortsätta att bygga i hela vår kommun och vi vill ge möjligheten till alla att skaffa sig en bostads-
form som passar just dig oavsett upplåtelseform. Men i dag är det alltför dyrt och vi vill därför 
i samverkan med bostadsaktörer ge fler möjlighet till sin drömbostad. Det kan ske genom olika 
hyrköpsmodeller eller att byggaktörer själva får jobba mer självständigt med sina detaljplaner.

Fler invånare kräver också en infrastruktur som håller ihop. Vi ska kunna ta oss runt i vår kom-
mun på många olika sätt. Vi ser att allt fler vill välja hållbara färdmedel, samtidigt som vi blir 
fler och därför ökar antalet fordon. Du ska kunna kombinera ditt resande bättre genom att du 
flexibelt ska kunna växla mellan, cykel, bil, buss, tåg eller varför inte i framtiden både via spår-
bunden och vattenburen trafik. Därför behöver vi både se till att bygga fler vägar våra cyklar, 
och fler stadsgator som binder samman och silar trafiken i vår kommun. Detta innebär också 
att vi behöver se över hur hela vårt trafiksystem hänger ihop. Detta vill vi göra genom att en ny 
trafikstrategi tas fram. Detta för att se över flöden i hela vår kommun, men särskilt vid trånga 
sektorer som centrala Jönköping och Vårstarondellen i Huskvarna. Vi vill också jobba för nya 
tågstationer vid Strandängen eller varför inte en smidig och tyst lösning genom hela Taberg och 
Norrahammar in till Jönköping och vidare till Huskvarna. 

Samhällsbygge
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• Fler aktivitetsytor, för idrott, friluftsliv och kulturliv i samhällsplaneringen

• Stimulera byggandet av småhus och flerfamiljshus i hela kommunen.

• Köpa in mer mark till kommunen för att kunna bygga mer i framtiden

• Planera för ökat byggande i trä

• Gynna klimatsmart byggnation vid markanvisning

• Vårda och synliggör kulturhistoriska byggnader och platser

• När kommunen bygger ska kollektivavtal och socialt ansvar vara tydligt prioriterat

• Flera byggaktörer ska ges möjlighet att mer ta aktiv del i planeringen och själva utföra större 

del av processen vid framtagandet av detaljplaner. 

• Se till att grönytor säkerställs i närområdet för alla i samband med byggnation.

• Utveckla en gemensam bostadsportal med kommunala och privata bostäder.

• Fler kulturevenemang i våra offentliga rum

• Skapa ett föreningarnas hus 

• Genomföra byggandet av ett kallbadhus

• Båttrafik som komplement till vår infrastruktur

• Satsa på spårbunden kollektivtrafik

• Bygga ut cykelvägar, för snabbare och tryggare cykelpendling, samt att tydligt markera vad 

som är gång- respektive cykelväg

• Ta bort dödalänkar i cykelnätet, en cykelväg ska inte bara sluta i ingenting. 

• Trygga omledningsvägar för E4:an. 

• Se över möjligheten att däcka över delar av E4:an genom kommunen

• Bygg fler stadsgator för att kunna minska belastningen på hårt trafikerade vägar

• Se över trafiksituationen i centrala delar i en ny trafikstrategi.  

Därför vill vi arbeta för följande:



Trygghet startar med ett tryggt socialt liv. Ett liv byggt på framtidstro och livsdrömmar. För en 
person som ser en ljus morgondag kommer att bidra till ett tryggt samhälle. Därför kommer 
inte tryggheten kunna skapas genom enkla lösningar och att peka ut enskilda grupper. Det 
handlar om att ge alla förutsättningar i hela livet oavsett om du har det tufft just nu eller om du 
har allt du kan drömma om. För oss socialdemokrater kan trygghet endast skapas om vi håller 
ihop och gör det tillsammans. Det finns ingen enskild aktör som själva ger oss ett tryggt liv, det 
är ett samspel mellan människor. En viktig aspekt av att vara trygg är att känna att man integre-
ras och får vara en del av samhället. Detta är något som berikar oss alla och det gör oss trygga-
re. Det gör oss tryggare att få vara en del av något större.  

Det är tillsammans alla samhällets aktörer kan bidra till ett tryggare samhälle. Vi ska fortsätta 
utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, ideell sektor och polis för att förebygga brott och 
skapa en trygg kommun. Skolan och föreningslivet är de bästa aktörerna för ökad trygghet. Ge-
nom att fånga upp barn som har det svårt i skolan ger vi alla möjlighet att klara sin utbildning 
och fortsätta har framtidstro. Genom ett rikt föreningsliv ger vi också alla möjlighet att ha en 
meningsfull fritid oavsett ålder. Kommunen ska också vara polisen behjälplig att förebygga rent 
brottsliga handlingar. Där handlar det om att motverka bidragsbrott och se till att yrkeskrimi-
nella inte kan tvätta pengar via företag och där har all kommunal tillsyn viktiga roller att fylla. 

Vi ska självklart bygga en utemiljö som hjälper oss att skapa trygga miljöer. Belysning är en vik-
tig åtgärd som skapar både trygghet att vistas i våra offentliga miljöer och bidra till att minska 
skadegörelse på våra gemensamma tillgångar. Det handlar både om att underhålla vår belysning 
bättre, och ny investera på fler platser än tidigare.  Ett led i att skapa trygga miljöer är att skapa 
surfzoner där kommunalt Wifi är tillgängligt där vi vill att det ska vara tillgängligt, men också se 
till att blockera Wifi på skolgårdar och liknande sena kvällar och nätter för att minska skadegö-
relse på dessa platser.  

Att vara trygg handlar också om möjligheten att kunna ges förutsättningar till ett jobb. En var-
dag där du som vuxen känner att du är med och bidar till samhället och en vardag där barn får 
se sina föräldrar gå till jobbet eller utbildar sig. Det är också en del i att vara en del av samhället. 
Alla som kan jobba ska nämligen bidra och göra samhället bättre, inte bara för sig själv utan 
även för andra. Där vill vi fortsätta aktiva satsningar på jobbskapande insatser som praktik eller 
arbete med anställningsstöd. För att kunna komma in på arbetsmarknaden tillsammans med 
offentlig verksamhet och det privata näringslivet. 

Alla invånare i Jönköpings kommun ska kunna leva sitt liv som man önskar, det måste vara en 
självklarhet. Den som har en funktionsnedsättning kan känna sig extra otrygg genom att inte 
känna sig som en del av samhället.

Trygghet och integration
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• I samverkan med familjecentraler och föreningsliv skapa möjligheten för föräldrar som är 

nyanlända att lära sig språk och träffa andra föräldrar för att snabbare komma in i det svens-

ka samhället. 

• Fortsätta utveckla samverkansformerna mellan ideell sektor, kommunala bostadsbolag och 

kommunen för att möjliggöra friluftslivet för fler. 

• Ta vara på forskningen kring hur vi skapar offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. 

• Öka underhållet av befintlig belysning för att skapa trygga utemiljöer. 

• Skapa WIFI-zoner där vi både tillgängliggör WIFI och stänger ner WIFI på utvalda platser

• Fortsätta utveckla sociala insatsgrupper som sätts in med kortvarsel

• Bygga ut fältverksamheten för att kunna täcka fler kvällar och helger.

• Öka stödet till nattvandrare och andra organisationer som bidrar till trygghet

• Utöka samverkan mellan socialtjänsten och polisen, för att på så sätt kunna öka antalet hem-

besök hos unga som riskerar att hamna i destruktiva miljöer. 

• Fortlöpande ordna informationsträffar i områden över hela kommunen för att berätta om 

pågående insatser för att öka tryggheten, där det är möjligt tillsammans med polisen.

• Verka för att områdespoliser etableras på fler platser i kommunen. 

• Ha ett brottsförebyggande perspektiv vid kommunal tillsyn.

• Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kom-

mun.  

• Rätt till individuella aktiviteter ska gälla även om du bor på en gruppbostad. 

• Utöka dialogen med Funktionsrätt för att tillsammans skapa ett samhälle för alla. 

• Barn och ungas delaktighet ska fångas upp tidigt för att minska den psykiska ohälsan 

• Utveckla arbetet för att rekrytera och kompensutveckla personal inom funktionshinder-

omsorgen. 

Därför vill vi arbeta för följande:

Därför vill vi socialdemokrater att dessa ska ha rätt till den assistans som man behöver både för 
att kunna vara en del av arbetslivet, och för att kunna få en fritid som alla andra. Det innebär 
också att universell utformning är hörnsten i vår kommun. Fritidsutbudet måste öka för indivi-
der med funktionsnedsättning. Delaktighet och inflytande för deltagare och boende inom funk-
tionshinderomsorgen är något som måste utvecklas. För att kunna erbjuda kvalitativa insatser är 
personalens bemötande och kompetens avgörande.



Att bygga ett samhälle som är bättre imorgon är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi 
måste kunna lämna efter oss en bättre och mer hållbar värld. Klimatomställningen är en av vår 
tids viktigaste frågor. Det kan inte utelämnas till enskilda individer att lösa detta utan det gör 
vi tillsammans. Kommunen ska vara en aktiv aktör som agerar som förebilder och som aktivt 
samarbetar med näringsliv och högskolan för att blir så hållbara som möjligt. Det är bara så vi 
kan lämna över en värld som är hållbar till våra barn.

Jönköpings kommun har fantastiska naturtillgångar i hela kommunen. Våra sjöar och vattendrag 
är otroligt viktiga. Vi ska aktivt arbete för att minska försvarets övningar i Vättern för att se till 
att vattnet är tryggat även i framtiden. Kommen ska också aktivt arbeta för att se till att Vät-
tern får skyddad status nationellt. Det innebär också att kommunen måste arbeta för att stoppa 
bildandet av en gruva i Norra kärr. Ett stort dagbrott så nära en av landets största vattentäkter 
är inte möjligt. Allt vårt vatten mår dock inte bra och vi behöver se till att fortsätta utreda och 
rena sjöar och dammar som finns centralt där vi bor. Sjöar som Barnarpasjön, Munksjön och 
Attarpsdammen ger både naturen och människan större mening och möjlighet till biologisk 
mångfald och rekreation.  

Det är inte bara vattnet som är en otrolig resurs i vår kommun. Vätterns branter med det skyd-
dade Östra vätterbranterna är en fantastisk tillgång. För oss socialdemokrater har naturen i sig 
ett högt värde, men den har tillsammans med människan en otrolig potential. Oavsett om det 
är vårt kuperade jordbrukslandskap, djupa och trolska skogar eller mossmarker ger naturen oss 
både ro för själen och bidrar till naturens egen utveckling. Därför ska vi socialdemokrater fort-
sätta utveckla och bilda nya naturreservat. Våra redan nuvarande naturreservat ser till att skydda 
grönytor och ger alla invånare rätt att ta del av vår vackra natur.
 
Kommunen har en skyldighet att göra vår del i att stoppa klimatförändringarna. För oss social-
demokrater är det ingenting som vi kan låt någon annan göra. Vi kan inte stå vid sidan av och 
säga att det borde göras nationellt eller det borde EU eller några andra länder göra. Vi har alla 
en skyldighet att göra vårt. Vi anser därför att kommunen måste fortsätta det hårda arbete som 
vi har påbörjat. Vi ska utgå från de kartläggningar som genomförts nuvarande mandatperiod 
för att genomföra åtgärder som gör att vi är klimatneutral senast 2030. Det kommer vi klara 
och hela kommunen behöver göra sitt. Både vi som kommun, företag och privatpersoner. Dock 
har vi socialdemokrater en fast övertygelse om att det inte är du som privatperson ensam som 
ska stå för omställningen. Vi måste se till att företagen som släpper ut mest också är de som 
betalar mest. Klimatomställnigen ska inte bli en fråga om klass. 

Miljö och klimat
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• Värna vårt dricksvatten - Stoppa försvarsövningar i Vättern

• Arbeta för att Vättern skyddas nationellt via riksintresse

• Rena förorenade sjöar och vattendrag

• Stimulera ökad trähusbyggnation

• Ställ sociala och ekologiska krav vid upphandling

• Bättre möjligheter för cykelpendling

• Bygga solceller på fastigheter som ägs av kommunen

• Kommunen ska aktivt bidra till fler laddstolpar

• Minska kemikalieanvändningen i kommunal verksamhet

• Kommunen ska minska sin egen klimatpåverkan och minska sina utsläpp för att kunna vara 

klimatneutrala till 2030

• Genomföra klimatanpassningar till följd av ras-, skred och vattennivårisker vi har i vår kom-

mun

• Sanera förorenad mark

• Verka för fler starka centrumbebyggelser för att minska resorna

• Se över grön- och rekreationsytor i alla delar i vår kommun

• Skapa fler naturreservat för ökad tillgång till naturen även i framtiden

• Stimulera anläggandet av nya kolonilotter i hela kommunen.

Därför vill vi arbeta för följande:



Vi socialdemokrater ser behovet av en aktiv personalpolitik. Vi vet att välfärden bara blir så bra 
som personalens förutsättningar medger. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många 
kollegor för att göra sitt jobb bra. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet. 
Det handlar bland annat om ökade möjligheter för att fler ska börja jobba inom välfärden. Allt 
för att alla som bor i Jönköpings kommun ska kunna möta välfärden när den behövs.

Vi ska stärka kommunens medarbetare så att de kan ge kommunens medborgare en välfärd i 
världsklass. Det är högt ställda ambitioner, men något annat duger inte. Så här ser vi till att sätta 
välfärden först.

För oss handlar det om att alla i samhället ska ha rätt till ett bra arbetsliv, men du ska också kun-
na kombinera det med en inspirerande och glädjefull fritid. Då handlar det om att du ska kunna 
vara trygg i din anställning. Fler ska därför anställas med fasta anställningar, alltså tillsvidare. 
Som anställd i Jönköpings kommun ska du också känna att du har rätt till ett heltids jobb. Det 
handlar både om en trygghetsfråga, och om jämställdheten. Kvinnodominerade yrken ska inte 
behöva se sina anställningar vara mindre värda än en anställning i mansdominerade sektorer. 
Du ska kunna få värdiga scheman även om du innehar ett vård- eller omsorgsyrke. Det innebär 
att du som medarbetare tydligare måste kunna vara med och påverka din arbetsbelastning, det 
kan ske genom självstyrande grupper, slopandet av delade turer eller flexibel schema-sättning i 
samverkan mellan arbetsgruppen och dess ledare. Det är en självklarhet att vår personal oavsett 
yrkeskategori ska kunna räkna med bra arbetsmaterial som används inom ramen för arbetet. 

Vi kommer också behöva bli fler som jobbar i Jönköpings kommun i framtiden. Vi behöver bli 
bättre på att locka till oss kompetent arbetskraft inom alla våra yrkesgrupper. Vi behöver därför 
också bli bättre på att behålla personal som redan jobbar i kommunen för att lyckas med kom-
petensförsörjningen. Det kommer innebära att vi behöver göra saker bättre och erbjuda vår 
personal bättre förutsättningar att genomföra sitt jobb. Det vill vi socialdemokrater göra genom 
att se till att befintlig personal får möjlighet till kompetensutveckling. Som medarbetar ska man 
kunna växa från den nivån du är oavsett om det är att du går från barnskötare till förskollärare 
eller att du går i något av de ledarskapsprogram vi vill skapa för att kunna bli ledare i framtiden. 
Detta ska vi självklart kunna möjliggöra som del av din anställning. 

En arbetsplats att vara stolt över
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• Se över heltidsmåttet inom olika yrkesgrupper. Alla ska kunna jobba till pensionen. 

• Heltid ska vara den självklar utgångspunkten i alla jobb. 

• Fler ska erbjudas en tillsvidareanställning

• Undvika hyrpersonal inom kommunens verksamheter. 

• Alla som jobbar i kommunen har likvärdig tillgång till arbetskläder samt till arbetsskor.

• Alla ska ha rätt till friskvård på arbetstid

• Se till att skyddsombud på alla arbetsplatser har möjlighet att genomföra sitt uppdrag på 

bästa sätt.

• Medarbetarna ska tillsammans med de fackliga organisationerna kunna styra mer av sin var-

dag tillsammans med sina ledare.

• Medarbetarna är mer delaktiga i sin schemasättning

• Öka satsningarna på kompetensutveckling för all personal

• Tillsammans med Jönköping University låta fler ta del av hög kvalitativ utbildning som del 

av sin kompetensutveckling. 

• Medarbetarna ska kunna växla arbete inom kommunen för att kunna växa och utvecklas 

genom hela yrkeslivet

• Fler praktikplatser, kommunen ska se till att fler tar steget ut på arbetsmarknaden

• Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort, för ökad jäm-

ställdhet i arbetslivet. 

• Låta yrkesutbildningar leda till automatiskt jobberbjudande inom kommunen.

• Återta fler delar av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi

• Öka utbildningstillfällena i bristyrken i tätt samarbete med näringslivet

• Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kom-

mun. 

Därför vill vi arbeta för följande:


