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Vad vi vill tillsammans

Det parlamentariska läget
Utfallet i valet den 14 september gav ingen klar ”vinnare” eller ”förlorare”, 
vilket innebär stora utmaningar för kommunen. Det kommer vara svårt att 
styra,  förbättra  och  utveckla  kommunen  om  vi  inte  samverkar.  En 
framgångsrik väg är att vi gör en blocköverskridande överenskommelse. 

Den  kommande  mandatperioden  kommer  vi  tvingas  fatta  kraftfulla 
beslut. En lösning där flera partier tar ansvar innebär att vi kan driva en väl 
förankrad  politik,  som  kommer  att  fortsätta  utveckla  och  förbättra 
Gislaveds kommun.   

Partierna har överenskommet att detta avtal inte innebär att man frångår 
sina  idiologiskt  bärande  tankar  och  ståndpunkter.  Vårt  gemensamma 
fokus är att på bästa sätt arbeta för medborgarna i kommunen.

Ekonomi
Skatten skall  hållas  oförändrad i  möjligaste  mån.  Vid  en förändring av 
skattesattsen skall detta ske i enighet mellan de samverkande partierna. 
Ordning och reda skall råda i de kommunala finanserna. 

Samhällsutveckling och staden Gislaved
En stark centralort ökar inflyttningen och utvecklingen i hela kommunen. 
Alla kommunens orter ska utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Vår  ambition  är  att  Gislaveds  kommun  skall  vara  attraktiv  för  våra 
invånare och besökare. 

Ett  nytt  planprogram skall  tas  fram för  Gislaveds Centrum. För  att  höja 
trivseln, tillgängligheten och öka möjligheten för etableringar.

Vi  vill  fortsätta  utveckla  attraktiva  boendemiljöer,  vid  såväl  sjöar  och 
vattendrag som i tätort och på landet.



Näringslivets utveckling
Gislaveds  kommun  skall  vara  en  företagsvänlig  kommun.  Vi  vill  skapa 
förutsättningar för fler arbetstillfällen, i detta är ungdomarna en prioriterad 
grupp. 

Gislaveds Näringslivs ABs roll skall  ytterligare utvecklas, bolaget skall ges 
ett tydligt uppdrag att arbeta för fler etableringar. 

Inga kommunala bolag skall säljas ut.

Skola och lärande 
Bra  utbildningsmöjligheter,  för  alla  åldrar,  ska  finnas  i  kommunen.  Alla 
elever ska få utbildning efter sina behov, bli sedda och inte utsättas för 
kränkande behandling.

Utöver hälsosamtal skall eleverna erbjudas regelbunda kuratorsamtal.

Fritidsgårdarnas  organisatoriska  hemvist  skall  utredas  under 
mandatperioden. 

En utredning skall igångsättas snarast för att se över grundskolestrukturen i 
Gislaveds tätort. 

Under  mandatperioden  skall  skolans  resultat  förbättras.  Lärare  och 
pedagoger ska använda sin tid till undervisning.

En  översyn  av  barn-  och  utbildningsförvaltningen  organisation  och 
verksamhet måste till. 

Målet för Gislaveds kommun är att alla ungdomar efter skolan skall vara 
goda och välutbildade världsmedborgare. 

Miljö
Målet är att andelen inköpta ekologiska produkter i  Gislaveds kommun 
skall  öka  till  45%  under  mandatperioden.  Alla  beslut  skall  vägas  i  ett 
miljöperspektiv för att förhindra ökad miljöpåverkan. 

Under 2015 skall  beslut  tas  om kommunens framtida återvinningssytem. 
Hushållsavfallet ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan. 



Vård och omsorg
Vi skall skapa fler trygghets/seniorboenden i vår kommun. 

Lagen om valfrihet i vården skall finnas kvar. Inga ytterligare privatiseringar 
skall ske om det ej beslutas i enighet. 

Avgiften  i  KomHem-systemet  skall  på  sikt  tas  bort,  men en styrfunktion 
måste före det utformas så inte KomHem utnyttjas felaktigt.  Uppföljning 
skall ske under mandatperioden. 

Ungdomar och barn
De kommunala satsningarna på att sänka ungdomsarbetslösheten skall 
fortsätta, genom tex kulplatser och praktikplatser.

Ett  arbete startas  upp under  2015 för  att  förankra FN:s  barnkonvention 
inom  all  kommunal  verksamhet.  Målsättningen  är  att  samtliga 
förvaltningar ska verka för att barnkonventionen följs i planer och beslut, 
för att barns och ungdomars rättigheter skall stärkas och lyftas fram.

Kultur och fritid
En  lösning  för  ett  erbjuda  föreningarna  möjlighet  att  arrangera  större 
publika event skall utredas under mandatperioden. 

Verksamheten i Anderstorps badhus skall förändras och få en intriktning 
som hälsocenter detta inkluderar hälsolyftet. Badavgifter och möjlighet till 
badresor för barn och ungdomar skall ses över. 

Gislaved den 8 oktober 2014

Margareta Lindgren Maria Gullberg Lorentsson     Peter Bruhn
Ordförande Gislaveds     Kretsordförande               Språkrör    
Arbetarekommun            Moderaterna                            Miljöpartiet
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