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Socialdemokraterna i Svenljunga vill forma ett samhälle genomsyrat av 
demokratins ideal om alla människors lika värde. Frihet och jämlikhet i 
ett solidariskt samhälle är målet. Ett samhälle där segregation och 
diskriminering inte får fotfäste. Ett samhälle där alla kan växa till fria och 
självständiga människor och med en generell välfärd där behoven och 
inte plånboken styr. Ett samhälle där trygghet, rättvisa och utveckling är 
en ledstjärna. I det här handlingsprogrammet beskriver vi vad vi vill 
fokusera på under mandatperioden 2019 till 2022.  

 
Fler bra jobb i Svenljunga är vår viktigaste fråga. Fler jobb ger stark ekonomi och 
möjlighet att utveckla skolan, äldreomsorgen och vården, samtidigt som det ökar människors 
möjligheter att styra över sina egna liv. Fler bra jobb kräver att det finns stabila och trygga 
arbetsmarknadsförsäkringar (a-kassa) och en aktiv arbetsmarknadspolitik med stora 
möjligheter till vidareutbildning, för att klara konkurrenskraften. 
En stabil ekonomi är ett måste för att kunna utveckla kommunen. Svenljunga kommun skall 
därför ha en budget i balans för att klara framtidens utmaningar.   

 

Full sysselsättning har alltid varit det viktigaste målet för den socialdemokratiska politiken. 
Arbete ger innehåll i tillvaron, självkänsla och värdighet.  
Full sysselsättning kräver ett bärkraftigt och konkurrensdugligt näringsliv. Kommunen kan på 
flera sätt skapa goda förutsättningar för näringslivet, och därmed fler jobb på orten. 
Industrimark i goda lägen, trygg energiförsörjning och bra trafiklösningar, är kommunala 
insatser som underlättar utveckling för företagen i Svenljunga.  
Utbildning av god kvalitet i grundskola, gymnasium och högskola är nödvändig för att 
företagen ska kunna hitta personal med rätt kompetens. 

Vi måste utveckla Sjuhäradsbygdens position inom textil, design och logistik, Svenljungas väl 
utvecklade näringsliv inom trä och skinnberedning, men också verka för att bredda och 
förnyad den lokala arbetsmarknaden. Turism- och serviceföretag har stora möjligheter att 
skapa fler arbetstillfällen i kommunen.  

Besöksnäringen är vår nya basnäring. Därför behöver vi utveckla en kommunal 
evenemangsstrategi, tillsammans med vårt lokala näringsliv och föreningar, för att ytterligare 
attrahera t.ex. branschträffar, idrotts- och nöjesevenemang 

Industriellt byggande i trä är framtiden! Vår vision är att fler kommunala byggnader byggs i 
trä. Svenljunga kommun ska tillsammans med lokala företag ta fram en träbyggnadsstrategi.  

Utveckling av Svenljunga och samarbete med andra kommuner  
Svenljunga är en kommun som till ytan är stor men befolkningsmässigt liten. Vi ser det som 
nödvändigt att systematiskt stärka kommunens utvecklingskraft. För detta krävs insatser för 
ett mer positivt näringslivsklimat. Det är viktigt att vidareutveckla centralorten till en dynamisk 
kommunkärna med torget som attraktivt nav.  

Det finns stora fördelar med att ytterligare stärka samarbetet med grannkommunerna, t.ex. 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen och äldrevården. 
 



 
Socialdemokratin vill forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och 
lika rätt, ett samhälle utan fördomar och diskrimineringar. Vi vill därför genomföra 
utbildningsinsatser för personal inom vårdande yrken, för personal i skolan, inom 
socialtjänsten och inte minst för politiker i kommunen för att öka kunskaperna om hbtq+ 
personer. 

 
Detta vill vi Socialdemokrater fokusera på: 

- Satsningar på skolan för att nå de bästa skolresultaten i Sjuhärad. 

- Fria arbetskläder och skor till vård och förskolepersonal 

- Skapa ett ekologiskt och energisnålt Svenljunga där vi använder förnybara resurser, 
ex. solenergi, bioenergi, öka antalet miljöfordon. 

- En övergripande satsning på arbetsmiljön för vår personal på alla nivåer, för att dels 
kunna behålla personal och skapa bättre förutsättningar för nyrekrytering. 

- Att Svenljunga kommun tillsammans med lokala företag tar fram en 
träbyggnadsstrategi. 

- Stärka samverkan och samarbetet med grannkommunerna. 
- Genomföra utbildningar för personal och politiker för att öka kunskaperna om hbtq+ 

 



 
Barn och utbildning 

Människans frihet är målet med all utbildning. Människan ska vara fri att 
utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro och kunna 
vara med och påverka samhällsutvecklingen. Därför är 
utbildningsfrågorna så centrala i den socialdemokratiska 
samhällsvisionen. 

Det är i skolan vi formas som människor. Det är i skolan vi får tillgång till vårt viktigaste 
instrument - språket. Utan ett välutvecklat språk får vi svårt till ett bra liv. Därför är kunskap 
och bildning nyckeln till människors frigörelse och en förutsättning för fortsatt 
samhällsutveckling. Rätten till kunskap och bildning är en fråga om demokrati och jämlikhet. 
Vi Socialdemokrater vill bygga vidare på den sammanhållna förskolan/skolan. En skola där 
barn från olika sociala miljöer och kulturer möts.  

Alla barn skall ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Alla barn skall ges trygghet, 
trivsel och jämlika villkor. Det livslånga lärandet börjar i förskolan och slutar i graven. Vi lär så 
länge vi lever. 

Alla som är i behov och vill skall ha tillgång till en förskoleplats. En välutbyggd förskola ger 
föräldrar möjlighet att kombinera familjeliv och arbete och barn får tillgång till omsorg och en 
pedagogisk verksamhet på lekens villkor. Dagens arbetsmarknad kräver att förskolan har 
andra öppettider än de traditionella. Genusperspektivet behöver utvecklas i förskolan, så att 
alla barn får utveckla alla sina förmågor. Därför behöver personalen ha genuskompetens. 

Lärarna har en central roll för elevers utveckling och resultat. Alla förskolor och skolor ska 
därför ha utbildad personal. Vi vill satsa på lärarna utifrån deras roll som ledare och därför 
ser vi att de administrativa arbetsuppgifterna behöver minskas. 

Vi socialdemokrater vill förbättra och stärka barns och ungdomars tillgång till kultur och eget 
skapande. Det är i unga år som vi formas som människor. Därför måste barn få möjlighet att 
leka, söka och experimentera sig fram.  

Svenljunga kommuns vuxenutbildning ska erbjuda en bra utbildning för den som vill byta 
inriktning, komplettera sin utbildning eller öka på sina kunskaper. Såväl teoretiska som 
yrkesutbildningar ska finnas. 

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Denna konkurrenskraft har skapats 
genom investeringar i utbildning och bildning som bidragit till att svenska företag växt och 
utvecklats. Genom ökade insatser på utbildningens område bekämpas de klyftor som nu 
växer fram. Ökade insatser på utbildningen innebär att samhället blir mer jämlikt och fler 
människor får möjlighet att leva ett drägligt liv. 

Vår vision är att alla elever ska gå ut nionde klass med godkända betyg i alla ämnen. För att 
nå dit är en jämlik skola en nödvändighet och ett steg att nå en jämlik skola kan vara att börja 
titta på möjligheterna till en läxfri skola. 

Skolan är mer än läxor och betyg. Barn och elever ska få vara med och ta ansvar och 
elevinflytandet måste öka. Det ökade inflytandet skall ske med ömsesidig respekt mellan 
barn/elever och lärare. Verksamheten måste tydliggöra varför ökad delaktighet och ansvar är 
bra för samhällsutvecklingen. 

Vi låter läsning och läsförståelse bära skolan in i framtiden. 

En skola för alla är en skola för demokrati. 

  



 
 

Det här vill vi Socialdemokrater fokusera på i  
Barn och Utbildningsnämnden: 

 
• Två nya skolor i söder och en fortsatt satsning på övriga skolor och förskolor. 

• Satsa på en ny förskola i Sandsjön. 

• Behålla förskolorna på nuvarande orter. 

• Utökad satsning på elevhälsan. 

• Stärka rektorer och övrig personal. 

• Fler vuxna i skolan. 

• En övergripande satsning på elevers och personals arbetsmiljö. 

• Fortsatt utveckling med digitala läromedel i förskola och skola. 

• Mobilfri skola under lektionstid. 

• Läxhjälp ska erbjudas alla elever. 

• Utveckla och satsa på vuxenutbildningen. 

• Låta skolan arbeta med frågor om hållbar utveckling. 

• En fortsatt avgiftsfri kulturskola. 

  

 



 
Vård och omsorg 
 
Hur vill vi ha det när vi blir äldre. 

 
Ett solidariskt samhälle tar gemensamt ansvar för sina äldre. Vi ska tjäna varandra, inte tjäna 
på varandra. Vi vill bygga framtidens äldreboende med människor för människor. 

Vi Socialdemokrater i Svenljunga anser att en trygg ålderdom innebär att den äldre får den 
hjälp de behöver och att äldre själva ska kunna påverka denna omsorg.  
Våra boenden för äldre ska hålla hög kvalitet och alla ska ha rätt till ett eget boende. De som 
vill bo kvar i hemmet ska ha möjlighet att göra det med en väl utbyggd hemtjänst, 
korttidsplatser, hemsjukvård, rehabilitering och en väl fungerande färdtjänst.  

Service och omsorg för äldre ska drivas och utvecklas i offentlig regi. Vi Socialdemokrater 
kan aldrig ställa upp på en politik som säljer ut och privatiserar omsorgen om våra äldre. 
Ingen ska tjäna pengar på det vårdbehov som finns hos äldre. 

För att säkra kvaliteten och personalens arbetsmiljö i äldreomsorgen vill vi Socialdemokrater 
öka antalet anställda. Detta ger bland annat möjlighet till mer utevistelse för de äldre.  

För dementa ska det finnas gruppboende med trygghet, kontinuitet och stimulans. Vi vill öka 
antalet trygghetsboenden.  

Vi Socialdemokrater ser det som nödvändigt att öka satsningen på kompetensutveckling för 
personalen. För att klara rekryteringen till äldreomsorgen de kommande åren behövs en ny 
personalpolitik.  

 

Funktionshinder 
Grunden i socialdemokratisk funktionshinderpolitik är att personer med funktionshinder är 
medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.  
Vi vill öka den fysiska och psykosociala tillgängligheten i hela kommunen samt förbättra 
möjligheterna till sysselsättning. Vi ska följa upp att det kommunala handlingsprogrammet 
genomförs. 

Våld i nära relationer 
Alla människor har rätt till en tillvaro fri från våld i alla dess former. Våld i nära relationer kan 
drabba alla, och ska bekämpas. Den som utsätts ska få hjälp och stöd. Vi socialdemokrater 
vill stödja och utveckla kvinnojourens arbete.  
Vi vill verka för ett gott samarbete mellan socialtjänsten, skolan, polisen, kultur och fritid och 
kvinnojouren. Vi ska också i detta sammanhang bekämpa droger och alkoholmissbruk. 

 

  



 
 

Det här vill vi Socialdemokrater fokusera på i  
Socialnämnden: 
 

• Stärka den enskildes möjlighet att påverka sin situation. 

• Förbättra möjligheterna till sysselsättning och boende för fysiskt och psykosocialt 
funktionshindrade. 

• Rätt till eget boende med hög kvalitet. 

• Införa rätt för par att fortsätta bo tillsammans på äldreboenden. 

• Arbeta för att öppna upp köken på äldreboenden.  

• Mer husmanskost till de äldre på våra boenden. 

• Ingen städning eller tvätt för vårdpersonalen för att säkerställa vårdkvalitén. 

• Kompetensutveckling för personalen för att höja statusen inom vårdyrkena. 

• Erbjuda kompetenshöjande utbildning för personal inom äldreomsorg/LSS (Lagen om 
Stöd och Service för vissa funktionshindrade). 

• Bekämpa alkohol- och drogmissbruk, genom ett gott  

 samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsgårdar. 

  

 



 

 
Samhällsbyggnad  

 
Kultur, Fritid och Turism  
Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna 
folkbildningen en central roll. Därför vill vi öka stödet till ideella föreningar, studieförbund och 
byalag. Vi vill också skapa ett rikt musik- och kulturliv, utveckla biblioteksverksamheten som 
informations- och mötesplats i hela kommunen genom t.ex. fler datorer, läsplatser och 
föreläsningskvällar. 
 
Aktiva barn och vuxna inom förenings- och idrottsrörelsen leder till ökad folkhälsa, 
gemenskap och stärker sammanhållningen i samhället. Idrottsrörelsens medlemmar lär sig 
föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett 
rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst.   
 
Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna att bedriva sport och idrotter av olika slag. Tjejer 
och killar ska kunna utöva idrott på lika villkor och avgifterna skall hållas låga så att alla har 
möjlighet att delta.  
 
   
Miljö och Natur  
Sverige är ett miljöland i framkant. Vi är en del av naturen och måste därför leva på dess 
villkor. Målet måste vara att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle, ett samhälle som är 
energisnålt och där vi i huvudsak använder resurser som kan förnyas. Där vi har ren luft, 
friskt vatten och ett växt- och djurliv i ekologisk balans.  
 
Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den 
biologiska mångfalden. Inom tätort och bebyggelse ska vi behålla eller skapa nya 
grönområden för att få en god bostadsmiljö.  
 
Tillgången till rent dricksvatten ska säkras och våra dricksvattentäkter ska få ökat skydd.  
I Svenljunga kommun ska vi bevara värdefull natur för att rädda den biologiska mångfalden.  
  
Transport  
Svenljunga ska ha en infrastruktur som går att lita på, och är framtidsinriktad. Vi vill fortsätta 
att bygga ut gång- och cykelvägar för oskyddade trafikanter, inte minst för barnens skull.   
I omställningen till en grön och hållbar samhällsutveckling tar Svenljunga kommun 
sitt ansvar. Antalet miljöfordon ökar, och laddstolpar installeras.   
 

Vägstandarden förbättras, med bra beläggning och bärigheter på våra grusvägar vilket 
möjliggör att våra invånare ska kunna bo och verka i vår glesbygd. Vi bygger en gångbro 
över Ätran som möjliggör en tryggt och snabbt sätt för gående att nå Hälsans stig 
bakom brandstationen i Svenljunga.  
  
  



 
 

  
  
 Det här vill vi Socialdemokrater fokusera på i 
Samhällsbyggnadsnämnden:  

  

• Vidareutveckla biblioteket som mötesplats och plattform för informationssökande och 
kulturella upplevelser.  
 
• Öka stödet till ideella föreningar, studieförbund och byalag. 
  
• Verka för övergång till miljövänlig och förnybar energiförsörjning.  
 
• Öka antalet miljöfordon och laddstationer.  
 
• Planera för strandnära bostäder i Holsjunga och vid sjön Såken i Hillared samt stödja           
nybyggnation av hyresrätter i blandade bostadsområden.  
 
• Behålla och öka sammanhängande grönområden inom tätorterna.  
 
• Slå vakt om strandskyddet så att naturen förblir en tillgång som är fritt tillgänglig för 
alla, men även möjliggöra byggnation av bostäder i strandnära lägen.  
 
• Fortsätta bygga ut gång- och cykelvägar.  
 
• Bygga en ny gångbro över Ätran. 
  
• Säkra en effektiv tillsynsverksamhet och en rationell prövning av byggplaner, med 
hög servicenivå och tillgänglighet. 
  
• Utveckla förvaltningens digitala tjänster med värdet för medborgarna i fokus.  

  

  

  



 

Bostäder och lokaler 
 
Vi Socialdemokrater vill bygga fler bostäder så att alla får ett tryggt boende, genom att 
erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Detta 
är allmännyttans bostadspolitiska mål.  

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en 
ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och 
flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen. 

Bygg- och fastighetssektorn bidrar till miljöbelastningen och här skulle allmännytta kunna gå 
före och vara en pådrivande kraft i en omställning till ett mer miljövänligt samhälle.  

Det ska vara attraktivt, inbjudande och trivsamt att bo i Svenljunga. Trygghet och säkerhet är 
viktigt för människors välbefinnande och ska prioriteras. 

  

Klimatet 
För att möta klimatutmaningen krävs stora investeringar i kommunens bostadsbestånd och 
de verksamhetslokaler som kommunen använder. Energisystem måste moderniseras och 
husen klimatrenoveras.  

Att öka bostadsbyggandet eller göra den nödvändiga upprustningen av kommunens 
bostadsbestånd betyder inte bara fler jobb för byggbranschen, utan ökar aktiviteten hos 
näringslivet i hela kommunen. 

 

Det här vill vi Socialdemokrater fokusera på: 
 

• Brett utbud av bostäder. 

• Attraktiva och trygga bostadsområden. 

• Skapa effektiva klimat- och energisystem i alla bostäder. 

• Vara lyhörda för hyresgästernas synpunkter och önskemål. 

• Bygga trygghetsboenden. 

• Öka tillgängligheten till Boservice. 

• Tillämpa genomtänkta underhållsplaner i kommunens verksamhetslokaler. 

• Möjliggöra byggande av hyreslägenheter på flera orter i kommunen. 

 

 


