ÄLMHULTEN HÅLLBAR
KOMMUN DÄR
ALLA KÄNNER
SIG HEMMA
VALPROGRAM 2019-2022

LÅT OSS GÖRA ÄLMHULT ÄNNU BÄTTRE – TILLSAMMANS!
Vi socialdemokrater känner optimism och framtidstro för Älmhult. Vår kommun är på många sätt en
fantastisk plats. Här finns ett starkt och varierat näringsliv. Det är en internationell plats dit många vill flytta,
med god tillgång till mycket och det mesta upplevs som nära. De senaste fyra åren har Älmhult utvecklats
positivt under vårt socialdemokratiska styre! Det är inte en slump att utvecklingen är positiv - vi har nu en
långsiktig plan för att bygga bostäder, skolor och för att skapa ett Älmhult där människor vill bo och leva.
Vårt arbete genomsyras av jämlikhet och hållbarhet.
Vi socialdemokrater tror att vägen framåt för en fortsatt hållbar utveckling i hela Älmhults kommun
innehåller en tydlig riktning och bild om vilket samhälle vi vill skapa tillsammans. Vi behöver konkreta och
målmedvetna idéer där alla kan och vill bidra så att vi gemensamt tar oss i den riktningen.
Utmaningarna är flera och den snabba befolkningstillväxten kräver fortsatt god planering, dels vad det
gäller tillgång till bostäder och samhällsservice, men också för att möta människors olika förväntningar på
möjligheter till en stimulerande fritid.
Vår vision för Älmhult är att hela kommunen ska vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar plats,
där alla kan känna sig hemma. Vi ska ta ansvar för miljön och planeten vi bor på - både här i vår kommun,
men också globalt. Vi ska ha fokus på våra kommuninvånares tillvaro när det gäller hälsa, trygghet,
utbildning och arbete. Vi ska ha en ansvarsfull plan som ger kommunen goda möjligheter till ekonomisk
tillväxt och utveckling. Ett socialdemokratiskt Älmhult präglas av jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och en
drivkraft att vilja göra saker tillsammans. Vi ska alla bidra efter förmåga och få tillbaka efter våra behov.
I vårt valprogram presenterar vi vilken ambition vi har för de kommande fyra åren, för att fortsätta utveckla
Älmhult till en hållbar plats där alla känner sig hemma. Vi har fyra tydliga områden med konkreta och
målmedvetna satsningar som vi är övertygande om bidrar till att lösa såväl dagens som morgondagens
utmaningar för Älmhults kommun.
En av våra viktigaste prioriteringar är stödja alla elevers utveckling och lärande på bästa sätt - vi måste
vända trenden med fallande studieresultat. Vi satsar även på förskolan för att minska grupp-storlekarna det ger en bättre miljö för både barn och vuxna. Alla medborgare i Älmhults kommun måste också känna
sig trygg med den välfärd man behöver - genom hela livet. Detta kräver fler kompetenta och motiverade
medarbetare inom skola, vård och omsorg.
Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas! Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla Älmhults
kommun till en hållbar plats där alla känner sig hemma.

SOCIALDEMOKRATERNAS AMBITION FÖR EN ÄNNU BÄTTRE KOMMUN

Vi har stora ambitioner för att fortsätta utveckla hela Älmhults kommun på ett hållbart sätt. Det
här är en sammanfattning av de viktigaste satsningarna vi vill göra de kommande fyra åren, för
att lösa dagens och morgondagens utmaningar vi ser i kommunen. Alla våra förslag och
satsningar hittar du längre fram i dokumentet.

1. KRAFTTAG FÖR SKOLAN – en bättre skolmiljö ger bättre skolresultat.
•
•
•
•
•

Mer personal i förskolan för att minska gruppstorlekarna och förbättra miljön för både barn och vuxna.
Fler behöriga lärare och andra vuxna i skolan för en tryggare skolmiljö och bättre resultat.
Fler pedagogiska och inspirerande lokaler inom skola och förskola och använd befintliga mer flexibelt.
Utveckla elevhälsan och ökad satsning på specialpedagoger.
Ökad satsning på teknik och digitalisering.

2. BRA VÅRD OCH GOD OMSORG – en välfärd du kan lita på.
•
•
•
•
•

Öka bemanningen och andelen fasta anställningar inom äldreomsorgen för ökad kvalitet och trygghet.
Implementera digitala välfärdslösningar inom hemtjänsten och hemsjukvården.
Omvandla en avdelning per år på särskilt boende till demensavdelning till behovet är fyllt.
Långsiktig plan för anpassade bostäder och bygga ett nytt LSS-boende.
God tillgång och kvalitet på vård och omsorg i hela kommunen.

3. ETT STARKT NÄRINGSLIV – där företag och människor växer tillsammans.
•
•
•
•
•

Utveckla vuxen- och yrkesutbildningen för bättre matchning med arbetsmarknaden.
Stärkt samarbete mellan kommun, näringsliv universitet och andra regionala aktörer.
Minska andelen visstidsanställningar inom Älmhults kommun och alla ska ha rätt till heltid.
Satsning på företagskluster inom specifika branscher – särskilt på landsbygden.
Riktad satsning för ta tillvara nyanländas kompetens, erfarenhet och vilja till starta och utveckla företag.

4. HÅLLBART ATT BO OCH LEVA – livskvalitet för alla.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förtäta befintliga områden och öka bostadsbyggandet i hela kommunen.
Bygg 140 nya blandade bostadsenheter årligen som möter människors individuella behov.
Utveckla hållbara livsmiljöer – inte bara bostäder.
Öka antalet solceller i kommunen och bygg ut infrastrukturen för elbilar.
Bedda befintliga och bygga fler, säkra cykelbanor i hela kommunen.
Utveckla och tillgängliggöra våra naturområden ytterligare.
Öka och förenkla möjligheten för föreningar att få stöd för verksamheter riktade till barn och ungdomar.
Silverdalsområdet ska bli ett generationsöverskridande kultur- och aktivitetsområde.
Stärk fritidsgårdsverksamheterna för att bättre kunna möta behov utifrån ålder och intresse.
Säkerställa kvalitativ och pålitlig tillgång till kultur och litteratur på landsbygden.

1. INVESTERA I SKOLAN – en bättre skolmiljö ger bättre skolresultat.

BÄSTA MÖJLIGA START PÅ LIVET
Barnen är de viktigaste människorna i världen. De är vår framtid. De ska därför ges bästa möjliga
förutsättningar att utvecklas till starka, kreativa och positiva vuxna med stor tilltro till sig själva
och till samhället. Den svenska modellen vilar på en trygg och jämlik skola där alla barn och
ungdomar får plats, kan utvecklas och förberedas för framtidens utmaningar. Älmhults kommun
ska ha en väl fungerande skola och förskola, med hög kvalitet i alla delar av verksamheten. En
verksamhet som skapar en bra grund för ett friskt och hållbart liv.

Det här vill vi göra inom förskolan:
• Vi anser att gruppstorlekarna inom förskolan ska att minska och vill satsa resurser för att detta kan kunna
genomföras. Vi vill se mer personal i förskolan för att förbättra arbets- och lärmiljön för både barn och
vuxna.
• Befolkningen i vår kommun har vuxit kraftigt de senaste året, då är det extra viktigt att förskolan växer i
samma takt som behoven. Nu har vi en bra plan på plats för att bättre kunna välkomna nya invånare. Vi
behöver fortsätta vara aktiva i utbyggnaden av och satsningen på nya befintliga och nya förskolor. Vi
behöver fler, pedagogiska och inspirerande lokaler och kunna använda befintliga bättre och mer
flexibelt.
• Vi vill att kommunen erbjuder föräldrar möjligheten att lämna syskon till nyfödda barn upp till 25 timmar
på i förskolan, när föräldern är arbetslös eller föräldraledig. Detta förutsätter att vi har personal och
kapacitet på plats i förskolans verksamhet.
• Vi vill att ska finnas plats inom barnomsorgen i rimlig närhet till bostaden. Inga föräldrar ska behöva
tacka nej till arbete eller studier på grund av avsaknad av barnomsorg.
• I Älmhult har vi en väl fungerande Familjecentral som är en populär mötesplats för föräldrar och barn,
och som även främjar integration. Vi värnar Familjecentralen och är angelägna om att Älmhults kommun
fortsätter att erbjuda denna uppskattade verksamhet.

Det här vill vi göra inom skolan:
• En av våra absolut viktigaste prioriteringar inom skolan är stödja elevers utveckling och lärande på bästa
sätt. För oss socialdemokrater är det viktigt att varje elev, oavsett bakgrund, ska kunna nå sin fulla
potential och sina lärandemål utifrån sina förutsättningar. Vi måste vända trenden med fallande
studieresultat i Älmhults kommun och intensifiera det målmedvetna och långsiktiga arbetet med att höja
våra elevers resultat i både grund- och gymnasieskolan. Det krävs flera olika insatser för att vi
tillsammans ska lyckas. Vi vill se fler behöriga lärare i skolan för att minska klasserna och skapa en bättre
arbetsmiljö för både elever och lärare.
• Lärare måste få mer tid att vara lärare, och eleverna behöver en trygg skolmiljö. Vi behöver därför få in
fler vuxna från andra yrkeskategorier i skolan, som exempelvis mentorer och elevassistenter, för att
avlasta lärarna. Detta gör att vi kan öka antalet lektioner med det framgångsrika konceptet dubbelt
ledarskap. Vi vill också att kompetensutveckling för all personal i skolan fortsätter att prioriteras högt.
Även grupperna inom fritidsverksamheten behöver bli mindre.
• Alla elever ska ha tydliga mål och regelbunden uppföljning av dessa mål ska ske. Elevernas
måluppfyllelse ska öka, och vårt mål är att alla elever som går ur grundskolan ska ha godkända betyg
och behörighet till gymnasiet. För att lyckas med detta måste vi utnyttja skolans resurser mer flexibelt.

De elever som behöver extra stöd ska kunna få det. Vi vill därför fortsätta vår utbildningsinsats på
speciallärare och specialpedagoger och få in fler med den kompetensen i skolan.
• Den psykiska ohälsan ökar i våra skolor. Vi ser att alltför många barn och ungdomar mår dåligt både på
och utanför lektionerna. Alla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro i alla våra skolor i Älmhults
kommun. Verksamheten ska vila på de demokratiska värderingar vi har i vårt samhälle, och
värdegrundsarbetet i skolan behöver förstärkas. Vi vill satsa ytterligare på elevhälsan och se en ökad
närvaro av kompetenser som kuratorer och socialsekreterare för att bryta trenden med ökad psykisk
ohälsa inom skolan.
• Vi vill att Haganässkolan ska vara förstahandsval för Älmhults elever och även för gymnasieskolan är vårt
mål att alla elever ska gå ut med godkända betyg.
• För att möta framtidens utmaningar behöver vi öka våra satsningar på teknik och digitaliseringen inom
skolan. Detta gäller både fler och bättre digitala verktyg och lärresurser, och mer kompentensutveckling
för våra pedagoger.
• Forskning visar att daglig rörelse för barn ökar deras koncentrationsförmåga. Det förbättrar därmed även
förutsättningarna att bli bättre på teoretiska ämnen som matematik och svenska. Att genomföra daglig
rörelse i skolan skulle även innebära att man kan bidra till jämna ut sociala hälsoskillnader eftersom man
når alla barn. Vi vill därför öka den fysiska regelbundna aktiviteten för våra barn och ungdomar i skolan,
så att den blir en del av varje skoldag från F-klass till gymnasiet. Vi vill också att alla kommunens skolor
och förskolor har hållbara, pedagogiska och inspirerande utemiljöer som stimulerar till lek och rörelse.
• Vi vet att en genomförd gymnasieutbildning öppnar möjligheterna för vidare studier och högre
utbildning. Alla program på gymnasiet ska ge behörighet till att läsa vidare på högre nivå och skolan ska
självklart vara avgiftsfri. Vi vill att eleverna på gymnasiet tidigt ska hitta ett bra samarbete med
näringslivet, därför förespråkar vi att det ska finnas ett programråd för varje utbildningsprogram. Vi anser
att det är viktigt med inflytande och demokrati i skolan så vi stödjer ett väl utvecklat elevråd.
• Lokalbehovet är stort inom skolans verksamhet och vi behöver bli bättre och mer effektiva på att utnyttja
våra befintliga lokaler. Men det är viktigt att vi inte har för stora grupper. För att möta den fantastiska
befolkningstillväxten vi vill att det byggs två nya skolor i kommunen under mandatperioden, varav en
högstadieskola. Vi vill också att skolans lokaler blir mer flexibla för att bättre kunna möta olika individers
lärbehov. Det gäller även fritids som måste få mer ändmålsanpassade lokaler.
• För oss socialdemokrater är det viktigt att man ska kunna bo och leva i hela kommunen, både på
landsbygden och i centralorten. Där det finns barn, där ska det också finnas förskolor. Ryfors, Liatorp och
Diö skola ska användas på bästa sätt och inga av de mindre skolorna på landsbygden ska läggas ner.
• Att introduceras till och få utöva kultur har många positiva effekter på lärande och utveckling, inte minst
för barn och ungdomar. Kulturskolan i Älmhults kommun är en viktig verksamhet som bland annat skapar
en känsla av tillhörighet och bidrar till elevernas ökade självkänsla. Vi värnar om denna verksamhet och
vill utveckla den ytterligare i nya, kreativa lokaler i Folkets Hus, så att kommunens barn och ungdomar
får ännu bättre förutsättningar att få utöva kultur av olika slag.

2. BRA VÅRD OCH GOD OMSORG – en välfärd du kan lita på.

TRYGGHET GENOM HELA LIVET
I Älmhults kommun ska alla mötas med respekt i alla våra verksamheter. Här tar vi hand om
varandra och det spelar ingen roll varifrån man kommer, vilken sexuell läggning man har, om
man är ung, gammal, frisk eller sjuk. Vi socialdemokrater har hög ambitionsnivå för vår
gemensamma välfärd och den ska bedrivas med högsta möjliga kvalitet med fokus på
människors olika behov och situation. Vi vill att Älmhult ska vara en plats där alla känner sig
hemma och trygga - genom hela livet.

Det här vill vi göra inom vård och omsorg:
• Våra medarbetare inom äldreomsorgen är det ytterst avgör hur man som äldre trivs med sin omsorg. De
är den viktigaste delen i en god äldreomsorg, och deras arbetsmiljö och förutsättningar att utföra sitt
viktiga arbete är därför ytterst en fråga om kvalitet och trygghet. Vi ser ett stort behov att förbättra
förutsättningarna inom äldreomsorgen avsevärt. Vi vill se en ökad bemanning, ökad andel
tillsvidareanställningar och att alla medarbetare har rätt till heltid samt att kontinuerlig
kompetensutveckling sker.
• Människor ska kunna bo kvar i sitt eget hem med hjälp av pålitlig och kvalitativ hemtjänst och
hemsjukvård eller digitala lösningar med välfärdsteknik, oavsett var i kommunen man bor. Vi vill att
digitala välfärdslösningar ska implementeras och arbetas aktivt med inom både hemtjänsten och
hemsjukvården.
• Vi anser att öppen verksamhet för personer med demenssjukdom är viktigt och vill utveckla detta. När
behovet uppstår ska det finnas plats på ett särskilt boende och har du en demenssjukdom så ska du få
särskild vård för detta. Vi vill därför omvandla en avdelning per år på särskilt boende till
demensavdelning till dess behovet är fyllt.
• Sedan särskolan startade i Älmhult så har fler personer med funktionsvariationer valt att bo kvar i vår
kommun, något vi tycker är glädjande. Behovet av anpassade bostäder ökar. Därför vi vill ta fram en
långsiktig plan för anpassade bostäder, vilket är en förutsättning för att skapa trygghet inom detta
område. Vi vill även att det byggs nytt LSS-boende och är öppna för olika former av drift och ägande.
• Att ha en sysselsättning är viktigt för självkänslan. Idag har kommunen verksamheter såsom Återbruket,
FixarElme och Kompaniets second hand. Vi vill utveckla dessa verksamheter och skapa fler möjligheter
till en meningsfull sysselsättning mötesplatser för personer med funktionsvariationer. Vi stödjer också en
satsning på sociala företag i ett nära samarbete med näringslivet.
• Vi värnar våra särskilda boenden och de måste vara i gott skick för att garantera livskvalitet och trygghet
för våra äldre. Vi vill renovera och behålla Solgården i Göteryd som särskilt boende. På längre sikt vill vi
utveckla det till ett center för äldreomsorg.
• För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet i kommunens existerande verksamheter inom LSS
och äldreboende vill vi att dessa fortsätter att drivas i offentlig regi, och ska inte säljas.
• Maten vi äter har en stor inverkan på vår livskvalitet och energi. Att erbjuda en välsmakande och
näringsrik, tilltalande måltid måste därför vara prioriterat inom alla sektorer av vården och omsorgen
samt även inom skolan. Vi vill andelen ekologisk och närproducerad kost ökar.

3. ETT STARKT NÄRINGSLIV – där företag och människor växer tillsammans.

ETT SAMHÄLLE MED MÖJLIGHETER
Älmhult är ett samhälle som utmärks av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och
företagsamhet. 2017 utsågs vi till årets tillväxtkommun. Det är fint kvitto på den fantastiska
utveckling kommunen har haft de senaste året. Här finns en stark tillväxt av arbetstillfällen och
skattekraften är hög. Denna positiva trend vill vi bygga vidare på både i centralorten och på
landsbygden. Vi ser väldigt positivt på kommunens fortsatta utvecklingspotential. Vi kommer
fortsätta arbeta hårt för att hela Älmhults kommun ska vara attraktivt att bo, arbeta och leva i,
där en pålitlig infrastruktur är en förutsättning. Älmhult ska vara en intressant och enkel kommun
att starta, etablera och utveckla företag i där fler arbetstillfällen kan skapas.

Det här vill vi göra inom näringsliv och arbetsmarknad:
• Som kommun måste vi ha höga ambitioner och tydliga mål för vårt näringslivsarbete. Vi ska vara en aktiv
partner till både befintligt och framtida näringsliv, och agera möjliggörare så att fler företag kan och vill
etablera sig i Älmhults kommun. Vi vill att det utvecklas en näringslivstrategi som är anpassad till och
drar nytta av kommunens förutsättningar där näringslivet i såväl centralorten som på landsbygden kan
fortsätta att växa.
• Idag har Älmhults kommun ett varierat näringsliv som vi vill bygga vidare på och arbeta för att bredda
ytterligare. Vi vill främja innovation och ett hållbart näringsliv genom att förbättra vårt samarbete med
Region Kronoberg, samt andra närliggande kommuner och regioner.
• Vi vill att kommunen bereder och tillhandahåller färdig industrimark som förenklar såväl utveckling för
befintliga som nyetablering av intresserade företag.
• Vi har en hög sysselsättningsgrad i Älmhults kommun och det ska vi bygga vidare på. Vi står emellertid
inte utan utmaningar. Det är viktigt att fler arbetslösa får arbete och egen försörjning, inte minst
ungdomar och nyanlända. Möjligheten till jobb är en nyckelfaktor för att människor framgångsrikt ska
kunna integreras och känna att de bidrar till samhället. Vi anser att en väl fungerande vuxen- och
yrkesutbildning spelar en viktig roll i detta. Därför vill vi satsa mer för att fortsatta utveckla våra
vuxenutbildningar för att ännu bättre kunna matcha det kompetensbehov som både vi som kommun och
övrigt näringsliv har.
• För att ytterligare möta den utmaning företag och kommunen har att rekrytera medarbetare med rätt
kompetens vill vi utveckla kontakten med universitet och forskning och verka för att
högskoleutbildningar bedrivs i kommunen. Vi vill också att samarbetet med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan utvecklas och förbättras.
• Älmhults kommun är en stor och viktig arbetsgivare som ska vara ett föredöme för att uppnå ett hållbart
arbetsliv. Fortsatta insatser måste göras för minska sjukskrivningstalen och förbättra
arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiska slitsamma arbeten. Vi vill att Älmhults kommun ska vara en
arbetsgivare som människor söker sig till och vill arbeta hos. Det ska vara schyssta anställningsvillkor, alla
medarbetare ska känna sig trygga och kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. En viktig del i att
vara en bra arbetsgivare är att erbjuda kompetensutveckling och det ska alla medarbetare få ta del av. Vi
behöver även ta tillvara den kompetens som redan finns i verksamheten på ett bättre sätt och vill att
kreativitet och egna idéer uppmuntras för att utveckla verksamheten. Vi vill minska andelen
visstidsanställningar och alla medarbetare anställda av Älmhults kommun ska ha rätt till heltid. Detta är
även en förutsättning för ett mer jämställt samhälle. Villkoren för arbete ska inte bara vara goda inom

kommunen som arbetsgivare, vid upphandlingar ska kommunen ställa sociala krav och
kollektivavtalsliknande villkor gälla.
• Vi tror att det finns stora möjligheter att stimulera möten inom och mellan olika näringslivsgrenar som
kan leda till nya jobb. Vi tror också det finns stor potential i att identifiera och stimulera utvecklingen av
företagskluster inom specifika branscher, där små och mindre företag kan dra nytta av varandra, inte
minst på landsbygden. Ett sådant område vi vill utforska är inom jordbruk och livsmedel.
• Vi vill se riktade satsningar för att bättre ta tillvara både kvinnors och nyanländas kompetens, erfarenhet
och vilja till starta och utveckla företag. Det finns en stor kraft i dessa grupper och menar att vi behöver
skapa miljöer, lyfta fram förebilder och på andra sätt stimulera att fler vågar och kan ta steget från idé
och kunskap till att driva företag. Vi vill se ett utvecklat och konkret samarbete mellan kommun,
näringslivet, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum och ALMI för att detta ska bli verklighet.
• Älmhults kommun har en viktig roll i den regionala utvecklingen och är ett nav i den södra delen av
Kronobergs län. Många människor pendlar dagligen till kommunen för att arbeta och arbetsmarknaden
är bred. Det finns flera stora företag och industrier samtidigt som andelen små företag ökar. Här vill vi att
kommunen agerar möjliggörare och aktiv katalysator för att idéer, företag, verksamheter och olika
aktörer kopplas samman.
• För att näringslivet ska ha möjlighet att utvecklas krävs en tillfredsställande infrastruktur - vägar och
järnvägar måste fungera. Dessa binder ihop kommunen med närliggande regioner och sedan vidare ut i
världen. Vi vill fortsätta arbeta aktivt på lokal, regional och nationell nivå att för säkerställa en pålitlig
infrastruktur.
• Älmhults kommun är ett intressant besöksmål för både nationella och internationella turister. Det finns
en stor potential att dra bättre nytta av att IKEA Museum, Linnés Råshult och andra besöksmål i
kommunen. För att utveckla Älmhult som turistdestination och skapa fler arbetstillfällen vill vi arbeta
aktivt och underlätta för företag som vill satsa på turistverksamhet inom exempelvis natur/rekreation eller
kultur.

4. HÅLLBART ATT BO OCH LEVA – livskvalitet för alla.

HÄR KAN DU KÄNNA DIG HEMMA
Vår vision för Älmhults kommun är att det ska vara en hållbar plats i alla avseenden, där alla
känner sig hemma. Vi har ett stort ansvar för både människor och planeten när vi utvecklar vårt
samhälle med bostadsområden, vägar och mötesplatser. Fler bostäder i attraktiva livsmiljöer är
en förutsättning för en fortsatt stark och hållbar utveckling i Älmhult, och detta är en högt
prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Att leva hållbart i ett socialdemokratiskt Älmhult
innebär också medborgarna upplever en hög livskvalitet genom god tillgång till kultur- och
fritidsaktiviteter i hela kommunen - för alla åldrar. Älmhult ska vara en familjevänlig och attraktiv
kommun att bo, leva i och att besöka.

Det här vill vi göra inom bostäder och miljö:
• Många människor vill flytta till Älmhults kommun, vilket är fantastiskt kul. Men kön till såväl tomter som
lägenheter är alldeles för lång. De senaste fyra åren har flera nya bostadsområden med blandad
bebyggelse anlagts och påbörjats. Vi vill fortsätta arbeta aktivt med att ta fram nya detaljplaner för fler
bostäder av olika typer. När nya bostadsområden anläggs ska det också finnas förskolor och skolor
planerade från start.
• Centralorten Älmhult har brett ut sig och vi vill öka antalet bostäder även genom att förtäta befintliga
områden. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för människor att kunna och vilja bo i hela
Älmhults kommun. Därför kommer vi driva på för att såväl Älmhultsbostäder som andra aktörer bygger
på många olika ställen i hela våra fina kommun. Vår målsättning är det byggs 140 nya blandade
bostadsenheter årligen.
• Villor, hyreslägenheter och bostadsrätter blandas bra i kommunen. Vi vill fortsätta se en variation av olika
boendeformer, inklusive trygghetsboende och LSS-boende. För oss socialdemokrater är det angeläget
att kommunen möter människors individuella behov och önskemål kring sitt boende. Det är viktigt att
det byggs lägenheter i olika prislägen, även fler billiga lägenheter för att öka ungas möjligheter till sitt
första boende. Fler lägenheter skapar också möjligheter för våra äldre att flytta från sin villa om man
önskar. Det skapar också ännu bättre förutsättningar människor att kunna flytta hit och in i befintliga
villor och hus.
• En bostad är dock mer än bara tak över huvudet. Vi tycker det är viktigt att man inte bara bygger
bostäder, utan livsmiljöer. Vi vill att människor ska trivas och kunna leva hållbart i sitt bostadsområde. Vi
vill att det tas stor hänsyn till alla hållbarhetsaspekter när nya bostadsområden etableras, men även att
befintliga planer och områden ses över och uppdateras.
• Vi vill se högt ställda miljö- och klimatmål för att snarast bli ett fossilfritt samhälle. Kommunen ska vara
en förebild och gå före i omställningen. Socialdemokraterna vill att antalet solceller ökar i kommunen,
även på offentliga fastigheter. Vi vill också se en snabb utbyggnad av infrastruktur för elbilar.
• Det ska vara lätt att källsortera sitt avfall och återvinna material i Älmhults kommun. Fastighetsnära
insamling av sorterat avfall är glädjande nog på väg och vi vill också att återvinningscentralerna ska vara
avgiftsfria för privatpersoner.
• Vi vill förenkla för medborgande välja ett fossilfritt sätt att resa och transportera sig och vill därför
prioritera anläggningen av cykelvägar både i centralorten Älmhult och på landsbygden. Vi behöver
bredda befintliga och bygga fler, säkra cykelbanor för att underlätta för människor att ta cykeln före
bilen. Vi vill också se fler tätortsnära promenad- och cykelstråk.

• Älmhults kommun har en vacker natur och närhet till vatten och vi vill uppmuntra och förenkla för
människor ska söka upplevelser i rika naturmiljöer för att förbättra folkhälsan och stärka kommunens
attraktivitet. Vi vill därför utveckla och tillgängliggöra våra naturområden ytterligare. I samband med att
bostadsområden anläggs så ska det finnas även en plan för att rekreation och utevistelse ska vara
lättillgängligt. Detta ska även gälla när vi förtätar befintliga områden.
• Vi vill att medborgarna ska känna stolthet över sin kommun. Det är viktigt att det är rent och snyggt och
att vi utvecklar Älmhult stadsbild och landsbygd så att hela kommunen uppfattas som fin och hemtrevlig
samt speglar Älmhults historia, nutid och framtid. Vi vill även fortsätta försköna centrum och utveckla
stationsområdet till en välkomnande entré till kommunen.
• Alla människor ska kännas sig trygga i Älmhults kommun. Det är angeläget att vi identifierar och
åtgärdar de platser och områden som upplevs otrygga och att det sker tillsammans med flera olika
aktörer. Vi vill ha ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog med polisen.
• Det ska vara enkelt att bo och leva i Älmhults kommun och det ska finnas flera alternativ i kontakten med
kommunen. Vi anser att kommunen ska vara en föregångare inom digitaliseringsområdet. Vi vill därför
öka antalet e-tjänster som kommunen erbjuder medborgarna, och även öka användningen av digitala
verktyg inom kommunen för att förbättra organisationens effektivitet. Vi vill också att det byggs
bredband så hela kommunen ges möjlighet till internetuppkoppling via fiber.

Det här vill vi göra inom kultur och fritid:
• Civilsamhället i Älmhults kommun är starkt och det finns ett stort utbud av fritidsmöjligheter.
Idrottsskolan är ett bra exempel på en verksamhet som lägger god grund för ungdomars idrotts- och
föreningsintresse. Föreningarna i vårt samhälle spelar en viktig roll när det kommer till jämställdhet,
jämlikhet och inkludering av människor oavsett bakgrund. Vi vill därför se ett utökade och förenklade
möjligheter för föreningar att få stöd för verksamheter riktade mot barn och ungdomar. Kommunen ska
kommunen vara en möjliggörare och aktivt stötta föreningarnas arbete med mångfald.
• Vi vill att det ska finnas mötesplatser som riktar sig till personer med olika intressen, men också som
möjliggör möten mellan olika kulturer och åldrar. I takt med att befolkningen växer så finns ett behov av
att utveckla de befintliga, men även att skapa nya. Vi vill därför stödja föreningar som tar initiativ till att
skapa och utveckla olika typer av mötesplatser i hela kommunen.
• Vi vill se flera kulturstråk växa fram i kommunen. Konst och utsmyckning är viktigt för att vi ska känna
tillhörighet. Vi vill skapa en koppling mellan Kulturhuset Blomé och Silverdalsområdet. Silverdalsområdet
ska bli ett generationsöverskridande kultur- och aktivitetsområde för olika intressen. Bland annat med en
flexibel boule- och aktivitetshall.
• Ungdomsverksamheten på Fritidsgården Fenix en viktig aktör för att våra ungdomar ska få en
inspirerande och berikande fritid. Det ska vara en trygg samlingsplats som känns välkomnande för både
pojkar och flickor. Vi vill att verksamheten ska stärkas för bli än mer flexibel och bättre kunna möta behov
och önskemål utifrån ålder och intresse.
• Älmhults bibliotek är en viktig mötesplats för ett livslångt lärande. Vi vill att det ska fortsätta vara aktivt i
sitt arbete med att få människor att läsa och inspireras att ta till sig ny kunskap. Det är särskilt angeläget
att barn och ungdomar upptäcker böckernas fantastiska värld.
• Vi vill också säkerställa kvalitativ och pålitlig tillgång till kultur och litteratur på landsbygden, och
lösningen kan se olika ut från plats till plats. Vi vill utveckla filialbiblioteken i Eneryda och Hallaryd samt
satsa på en bokbuss som är ett flexibelt och modernt sätt att låta möta människor möta kultur och
litteratur.

• Studieförbunden bidrar till det livslånga lärandet och stödjer möjligheter till kulturella upplevelser.
Studieförbunden kan även spela en viktig roll för att bryta det digitala utanförskap som finns i vårt
samhälle. Vi vill därför att det kommunala anslaget till studieförbunden ska öka.
• Den offentliga konsten har varit ett debatterat ämne, vilket visar hur viktig konsten är i människors liv. Vi
har under mandatperioden tagit fram både en kulturpolicy och konstpolicy. Vi vill lyfta fram den
offentliga konsten på olika sätt och föra en diskussion med Älmhults konstförening om en ny publik
placering av konsthallen.
• Barnen i kommunens skolor ska ha möjlighet till professionella och aktiva kulturupplevelser. Vi vill se ett
fördjupat samarbete med flera regionala aktörer som exempelvis berättarnätverket i Ljungby.

