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VI SATSAR FÖR EN FORTSATT
STARK UTVECKLING I ÄLMHULT
Vi har stora ambitioner för att fortsätta utveckla hela Älmhults kommun
på ett hållbart sätt. Det här är de viktigaste satsningarna vi vill göra för
att lösa dagens och morgondagens utmaningar vi ser i kommunen.

KRAFTTAG FÖR SKOLAN

BRA VÅRD OCH GOD OMSORG

ETT STARKT NÄRINGSLIV

HÅLLBART ATT BO OCH LEVA

• 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 studieresultat.

• Öka bemanningen och andelen fasta anställningar inom äldreomsorgen för
ökad kvalitet och trygghet.

• Långsiktig plan för anpassade bostäder och bygga ett nytt LSS-boende.

• Utveckla vuxen- och yrkesutbildningen för bättre matchning med
arbetsmarknadens kompetensbehov.

• Stärkt samarbete med näringsliv, universitet och andra regionala aktörer.

• Bygg 140 nya, blandade bostadsenheter årligen som möter människors
individuella behov.

• Utveckla hållbara livsmiljöer - inte bara bostäder.

• Stärk fritidsgårdsverksamheterna för att bättre kunna möta behov utifrån
ålder och intresse.

- en bättre skolmiljö ger bättre studieresultat

- en välfärd du kan lita på

- där företag ochmänniskor växer tillsammans

- livskvalitet för alla



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 bostäd-
er, 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 utveck-
ling 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 ge-
mensamt 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.

En stark vision med människan i fokus

Fyra tydliga områden med konkreta satsningar

En välfärd du kan lita på

Vi satsar för fortsatt hållbar utveckling



VI HAR ÄNNU FLER SATSNINGAR
ATT BERÄTTA OM!

Läs hela vårt valprogram på:
www.skronoberg.se/almhult

Följ oss på Facebook och Instagram:
Socialdemokraterna Älmhult

Kontakta oss gärna på:
almhult@socialdemokraterna.se

• Utveckla elevhälsan och öka satsningen på specialpedagoger inom skolan.

• Omvandla en avdelning per år på särskilt boende till demensavdelning.

• Utveckla företagskluster inom specifika branscher - särskilt på landsbygden.

• Bredda befintliga och bygga fler, säkra cykelbanor i hela kommunen.

• Utveckla och tillgängliggöra våra naturområden ytterligare.

• Säkerställa pålitlig tillgång till kultur och litteratur i hela kommunen.

I den här broschyren presenterar vi de viktigaste satsningarna vi vill
göra för att fortsätta utveckla Älmhults kommun på ett hållbart sätt de
kommande fyra åren. I hela vårt valprogram presenterar vi över 50
förslag och idéer för en ännu bättre kommun. Här är några exempel:


