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Entreprenörskapet, läget, naturen  
och kombinationen av stad och land  
Jönköpings län är ett län med ljusa 
framtidsutsikter. Ett län där möjligheterna 
till personlig utveckling får människor 
att både vilja stanna kvar och flytta 
hit.  

Vi kan vara stolta över en vård 
som fungerar bra och över vårt 
starka näringsliv som hela 
tiden skapar nya jobb.  

Vi har också ett starkt 
civilsamhälle och ett rikt 
föreningsliv. Men det är bara 
början på allt som vi kan 
åstadkomma tillsammans! 

 

Vi vill utveckla 
Jönköpings län,  
vi vill utveckla länets kommuner,  
och vi vill ge människorna  
som bor här möjlighet att utvecklas. 

 

Vi tror på den enskilda människans drivkraft och på människors förmåga att förändra 
samhället till något som är ännu bättre.  

Vi tror inte på förbud och byråkrati – utan vill uppmuntra och stötta människor så att 
de kan leva och förverkliga sina drömmar.
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Vad är Regionens ansvar och vad är kommunernas ansvar? Oavsett om vi 
representerar Regionen eller någon kommun så måste vi samarbeta. Därför har vi 
gjort ett politiskt handlingsprogram för hela länet, som moderata politiker i Regionen 
och i våra 13 olika kommuner tillsammans vill arbeta för.  

Hela länet, landsbygd och stad, ska leva och utvecklas och vi ska göra vårt bästa för att 
förvalta skattepengarna väl och verka för de ytterligare medel som krävs – från staten, 
från EU och i form av privata investeringar. Genom bättre samordning i de frågor som 
berör kommunal utveckling under Regionen kan vi också undvika att varje kommun 
måste uppfinna hjulet själv.  

Som komplettering till den här valplattformen tar de lokala partiföreningarna fram 
lokala handlingsprogram som tar upp frågor på kommunnivå. Om man till exempel 
undrar över hur vi ser på LSS-boenden, trafiksituationen eller handikappfrågor lokalt, 
så går det att läsa mer om detta i de olika kommunala handlingsprogrammen.   

 

 

 
Gottlieb Granberg, förbundsordförande 

Moderaterna i Jönköpings län 

 

 



 

 5 

Med fokus på välfärden, en liten men stark 
offentlig sektor samt ett tryggt och säkert 
samhälle 

 

Vi tror på…   
 

…människovärdet 
Moderaterna tror på allas lika värde, oavsett var man är född, vad man heter eller 
under vilka omständigheter man lever. Den här traditionen lever extra stark hos oss i 
Jönköpings län där Torgil von Seth år 1934 var med och startade det som nu heter 
Moderata Ungdomsförbundet. Det gjordes som en motkraft mot dåtidens 
extremistiska strömningar. Synen på människovärdet och demokratin är vår ryggrad.  

Vi är ett borgerligt parti i ett borgerligt län.  

 

…arbetslinjen 
Många människor har inte ett jobb att gå till. Att ha ett arbete och en inkomst är en 
förutsättning för att kunna råda över sitt eget liv och känna sig som en del av 
samhället. Därför måste vi skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva.  

Vi Moderater anser också att det alltid ska löna sig att jobba. Det måste vara större 
skillnad på att gå till jobbet än att stanna hemma. Det blir det, om vi sänker skatten på 
arbete.  

 

…rätten att bestämma själv 
Vi Moderater tror på den enskilda människan och hennes förmåga. Vi värnar friheten 
att under ansvar bestämma över sitt eget liv och möjligheten att förverkliga sig själv 
och sina drömmar. Och skulle det av olika anledningar inte gå, så ska man få hjälp. I 
ett gott samhälle är varje människa fri att välja väg i livet och har ett personligt ansvar 
för sina val.  

Hon är också garanterad att inte lämnas åt sitt öde. Vi har ett ansvar för våra 
medmänniskor, både i det civila samhällets små och stora gemenskaper men också i 
den offentliga välfärden. 
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…hållbarhet 
Vad är det för värld som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn? Hur vill vi att 
samhället ska se ut och vilka möjligheter ska de ha? Kommer de att kunna njuta av de 
naturresurser som vi har tagit för självklara? Ordet hållbarhet är komplext, eftersom 
det kan rymma allt eller inget.  

För oss Moderater handlar det om att ta ett helhetsansvar för det som vi lämnar efter 
oss. Ett hållbart Jönköpings län är ett län där vi tillsammans arbetar för att hejda 
klimatförändringarna. Men det är också ett län där man kan leva ett tryggt och 
meningsfullt liv i gemenskap med andra och som har en väl fungerande 
arbetsmarknad, utbildning och vård.    

 

…ett tryggare samhälle 
Vad är det som får oss att känna oss trygga? Att barnen har det bra i skolan och får 
den hjälp som behövs? Att polisen eller ambulansen kommer när man ringer 112? Att 
man kan gå hem efter en utekväll utan att vara rädd? Att man verkligen får hjälp och 
blir omhändertagen när det behövs? Att det inte briserar en bomb i trappuppgången?  

Tryggheten är grunden för hela samhället och kan aldrig tas för självklar. Den är 
något som vi måste värna om, och jobba för, tillsammans. 
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Säker energiförsörjning  
genom en hållbar klimatpolitik 
 

Säkra energiförsörjningen och 
utveckla nya energislag. 
Jönköpings län behöver en 
långsiktig hållbarhetspolitik. 
För oss handlar hållbarhet 
om att sträva efter balans 
mellan miljöhänsyn, 
ekonomi och sociala frågor.  

Att bara fokusera på en av 
delarna kan innebära 
problem både på kort och 
på lång sikt. Därför ska vi 
arbeta för en stärkt 
miljöhänsyn på ett sätt som 
samtidigt kan säkerställa den 
regionala konkurrenskraften.  

Energiförsörjningen är avgörande för 
vilken roll som Jönköpings län ska spela i 
Sveriges fortsatta utveckling, och måste säkras för 
att möta det ökade energibehov som uppstår när vi ställer om till fossilfritt.  

I länet finns en stor transportsektor som är beroende av drivmedel. För att industrier 
och logistikföretag ska fortsätta att etablera sig här måste vi kunna erbjuda bra 
lösningar. Det innebär till exempel att vi måste fortsätta att satsa på utbyggd 
laddinfrastruktur i länet, på biogas men också välkomna ny teknik som till exempel 
vätgasteknologin med tillhörande infrastruktur.  

I framtiden kommer det att vara nödvändigt att ha fler kompletterande och 
samverkande energislag för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi till våra 
bostäder, industrin, transporter och fordon. I den här utmaningen är företagens 
innovationskraft nyckeln. Vi i Moderaterna vill driva en näringslivspolitik som stöttar 
de företag som driver utvecklingen av nya energislag.  

Ett bra exempel finns redan i dag i Gislaveds kommun. Här har kommunen upplåtit 
mark för ett privat företag som tillsammans med det lokala energibolaget kommer att 
bygga en solcellspark. Man ser även positivt på att satsa på vätgasproduktion som 
kommer att vara ett betydelsefullt sätt för energilagring. Ett liknande projekt finns 
även i Tranås.   
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 Moderaterna vill: 
• Verka för fossilfria fordon och en effektivisering av transporter.  

• Öka produktionen av förnybara drivmedel och energilagring.  

• Värna den småskaliga vattenkraften. 

• Skapa förutsättningar för ett oberoende av fossila energislag. 

• Göra det möjligt att tanka förnybart och få tillgång till teknikneutral 
laddinfrastruktur som även infattar snabbladdning för hela länet.  

 

 

Satsa på trähusbyggande. Jönköpings län är ett skogslän, rikt på både träråvara och 
förädlande industrier som sågverk, massaproducenter och hustillverkare. Trä är 
klimatnyttigt eftersom det binder koldioxid; samtidigt som det bidrar till att förnya 
byggbranschen och ger arbetstillfällen där råvaran finns. 

 

 Moderaterna vill: 
• Arbeta för trä som ett naturligt materialval vid offentlig nybyggnation, där det 

är möjligt. 
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Du ska kunna bo och  
jobba i hela vårt län 
 

Hela länet ska leva. Jönköpings län är 
ett landsbygdslän. Vi vill att hela 
länet ska leva, och då är det 
nödvändigt att skapa 
förutsättningar för arbete 
även utanför städerna.  

En pålitlig infrastruktur 
som underlättar kontakten 
mellan människor blir allt 
viktigare!  

Det ska finnas bredband för 
att kunna jobba hemifrån 
och mobiltäckning överallt.  

Tågen ska gå i tid och vägarna 
ska ha hög kvalitet istället för låg 
hastighet.  

Vi vill också värna företagen inom 
jordbruk och skogsbruk. I en alltmer osäker 
omvärld är de gröna näringarna allt viktigare.   

 

 Moderaterna vill: 
• Se ökad polisiär närvaro på landsbygden för att minska vardagsbrottslighet och 

otrygghet.  

• Investera i infrastrukturen. Var du än bor i länet ska du kunna ta dig till skola 
och arbete på ett tryggt sätt. Räddningstjänst och ambulans måste också 
komma fram snabbt och effektivt. Därför vill vi verka för en bättre 
vägstandard genom nya investeringar och underhåll. Det blir dessutom ännu 
viktigare när bilarna går på el! Vägar viktiga för långväga arbetspendling där 
hastigheten har sänkts på grund av trafiksäkerhetsbrister, ska åtgärdas så att 
hastigheten kan återställas.  

• Stötta länets lantbrukare i utmaningarna kring höjda kostnader samt genom att 
underlätta offentlig upphandling av närproducerat.  



 

 10 

• Satsa på järnvägen. Både i form av nya stambanor för gods- och 
persontransporter och genom utbyggnad av de regionala järnvägsnäten som är 
viktigt för en expansion av arbetsmarknaden. 

• Effektivisera kollektivtrafiken och prioritera möjlighet till jobbpendling över 
länsgränserna. 

• Utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken och närtrafiken så att alla får 
tillgång till kollektivtrafik. 

• Främja investeringar i ny teknik. Digitalisering och automatisering ger 
möjlighet att leva och driva företag på landsbygden.  

• Avskaffa miljöskatter som flyttar utsläppen, eller som lägger orättvisa bördor 
på landsbygden. 

• Låta kommunerna själva få bestämma i strandskyddsfrågor. 

• Verka för en bättre rovdjurspolitik. Det är befolkningen på landsbygden som 
drabbas negativt av rovdjurens angrepp. Vi tycker också att en framtida 
Viltmyndighet bör få ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring för att 
gynna svenska jobb, särskilt på landsbygden. 

• Öka tillgängligheten utanför kommunernas centrum. Statligt ägda bolag som 
Apoteket, Systembolaget, Svenska spel och PostNord ska underlätta för 
lanthandlare och andra verksamheter på landsbygden att bli ombud. Vi vill 
också att det direkta driftstödet för butiker i glesbygd förstärks. 

• Främja utlokaliseringen av kommunala verksamheter till olika kommundelar. 
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Vård och omsorg  
med respekt och värdighet  
 

Fortsätt att satsa på vården. Hälso- och 
sjukvården i Jönköpings län har 
utvecklats under lång tid och håller 
enligt SKR:s (Sveriges kommuner 
och regioner) mätningar en hög 
standard.  

Möjligheterna att göra den 
ännu bättre har fått stå tillbaka 
under pandemin och nu 
befinner vi oss i ett läge där 
personalen har fått kämpa 
mycket hårt för att klara av de 
dagliga påfrestningarna.  

Vi vill därför se en rad åtgärder för 
att ytterligare förbättra vården och 
ta igen den vård som har skjutits upp.  

Primärvården måste prioriteras och ges 
mer resurser samtidigt som även 
specialistsjukvården behöver mer resurser, till exempel inom områdena 
kvinnors sjukdomar och hälsa, cancervård och ögonsjukvård. Här kan ett utökat 
vårdval vara en väg framåt.  

 

 Moderaterna vill: 
• Avsätta extra medel för att hantera effekterna av covid -19 och den vårdskuld 

som uppstått. Detta genom att premiera kvalificerad personal och 
kompetensutveckling. 

• Utveckla primärvården och förstärka den nära vården.  

• Öka stödet till kommunernas vård och omsorg i form av ökad läkarnärvaro och 
kompetensutveckling.  

• Prioritera kvinnors sjukdomar och hälsa. 

• Satsa på familjecentralerna och utöka åldersspannet så att även familjer med 
barn äldre än sex år erbjuds stöd.  

• Utveckla Regionens cancervård. 



 

 12 

• Förbättra tillgängligheten för patienter med ögonsjukdomar. 

• Öka tryggheten för patienterna genom en fast vårdkontakt. 

• Utöka vårdvalet. 

• Utveckla rollen för livsstilsmottagningarna som genom att stödja goda 
levnadsvanor förebygger kroniska sjukdomar och stress. 

 

 

Prioritera äldrevården. Enligt World Value Survey hör Sverige till de bästa nationerna 
i världen när det gäller livslängd, samtidigt som vi är bland de sämsta på att visa 
respekt för äldre. Det vill vi ändra på genom ett aktivt arbete för att motverka 
ålderism. När man blir gammal ska man känna sig trygg med att man kommer att bli 
respekterad och bemött på ett professionellt och värdigt sätt.  

Äldrevården brottas med flera problem, bland annat bristande samordning mellan 
kommuner och region, hög personalomsättning och behov av ökad kompetens. Det 
behövs fler undersköterskor i äldreomsorgen och större medicinsk kompetens i form 
av sjuksköterskor.  

Äldreomsorgen i länet hade utmaningar redan innan pandemin bröt ut. Nu är vi i en 
situation där personalen har jobbat under svåra förhållanden och har gjort fantastiska 
insatser– samtidigt som de tidigare problemen finns kvar. Det är vår uppgift att stötta 
dem. 

 

 Moderaterna vill: 
• Underlätta för, och välkomna, människor att jobba även när de har passerat 65 

år och gängse pensionsålder. 

• Arbeta med förebyggande hälsovård som ger fler friska och aktiva år, bland 
annat genom kost, motion och meningsfull sysselsättning. 

• Satsa på ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ett 
kompetenslyft för personalen. 

• Bättre måltider för äldre i både särskilt boende och hemtjänst. God, nyttig och 
vackert upplagd mat är viktig både för hälsan och för den upplevda 
livskvalitén. 

 

 

Öka samverkan mellan Regionen och kommunerna. Pandemin har visat på behovet 
av ökad samverkan mellan Regionen och kommunerna i vården – och vi har sett att 
det faktiskt går. Vi vill att det arbetet fortsätter att utvecklas på ett sätt som sätter den 
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enskilda människans hälsa i centrum, bland annat genom att förstärka 
verksamheterna inom rehabilitering och psykisk ohälsa.  

Många patienter som behandlas i primärvården för somatiska sjukdomar kan också ha 
psykisk ohälsa. Därför behövs ett ökat samarbete mellan primärvårdens psykosociala 
team och psykiatrin.  

Debatten kring Ekhagens gästhem i Jönköping har också satt fingret på behovet av 
ökat samarbete inom den palliativa vården. Det är en rättighet att få dö med 
värdighet.  

 

 Moderaterna vill: 
• Etablera hospice-verksamhet i alla tre länsdelarna vilket förutsätter en 

prestigelös samverkan mellan kommunerna och Regionen.  

• Öka fokus på psykisk hälsa genom bättre samverkan mellan kommunerna och 
Regionen. 

 

 

Lyft personalen. Personalen är den viktigaste resursen i arbetet med att ge länets 
invånare vård och omsorg av högsta kvalitet. Region och kommuner måste vara 
attraktiva arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och möjligheter till karriär och 
personlig utveckling.  

Därför vill Moderaterna se omfattande satsningar på kompetensutveckling, 
konkurrenskraftiga löner, en minskad administrativ arbetsbörda och ökade 
möjligheter att kunna styra anställningsformer och arbetstider.  

Vi vill också se en ökad trygghet på arbetsplatsen: såväl vård- och omsorgspersonal 
som blåljuspersonal ska kunna göra sitt jobb utan att behöva oroa sig för sin personliga 
säkerhet.   

 

 Moderaterna vill: 
• Satsa på kompetensutveckling för personalen – det ska vara lätt att göra karriär 

i Region och kommuner.  

• Införa fler utbildningsanställningar för att öka antalet specialistsjuksköterskor. 

• Minska det administrativa arbetet för läkarna och renodla arbetsuppgifterna 
för sjuksköterskor och undersköterskor. Rätt kompetens ska finnas på plats i 
rätt sammanhang. 

• Ge möjlighet att styra arbetstiderna för att få ihop livspusslet. 

• Erbjuda konkurrenskraftiga löner. 
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• Införa verklig semesterrätt – alla medarbetare ska få garanterat besked om sin 
semester. 

 

 

Garantera trygghet och säkerhet. Den som behöver andra människors hjälp är i en 
utsatt situation – det gäller både inom vården, omsorgen och äldreomsorgen. 
Trygghetsperspektivet är mångfacetterat och omfattar bland annat aspekter som 
kommunikation, smittspridning och brottsförebyggande strategier.  

Den som får vård måste kunna förstå och tala med den som ger vård. På samma sätt 
måste de som arbetar i vården kunna förstå och prata med sina arbetskamrater.  

Språksvårigheter kan leda till sämre förståelse mellan kollegor, bristande 
dokumentation och äventyra patientsäkerheten. Därför är det extra viktigt att 
personalen behärskar språket, både ur ett socialt perspektiv och ur ett 
trygghetsperspektiv.  

Pandemin har också tydligt visat vikten av att skydda dem som är sköra. Som 
vårdtagare ska du alltid känna dig trygg med att personalen inte smittar dig.  

Den som tar emot vård i sitt eget hem ska även vara säker och trygg med att den 
personal som rör sig i hemmet inte har en kriminell bakgrund. 

 

 Moderaterna vill: 
• Att den som genomgår en vårdutbildning ska ha relevanta kunskaper i svenska 

språket för att bli godkänd. 

• Att alla kommuner i Jönköpings län inför språktest vid anställning av personal 
inom hemtjänst och äldreomsorg. 

• Att anställning kombineras med utbildning för de som har otillräckliga 
kunskaper i svenska språket. 

• Ta fram tydliga riktlinjer kring vaccinationskrav för verksamma inom 
äldreomsorgen. 

• Ta fram tydliga riktlinjer gällande krav på granskning av utdrag ur 
belastningsregistret för all omsorgspersonal. 

 

 

Ta psykisk ohälsa på allvar. Vården måste bli bättre på att upptäcka och ta hand om 
psykisk ohälsa. Och de patienter som lider av psykisk ohälsa måste få större trygghet, 
kvalitet och regelbundenhet i vem de träffar.  

Samarbetet mellan psykiatri och primärvård behöver öka och primärvården bör i 
normalfall vara den första kontakten för människor med ohälsa.  
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Idag väljer till exempel många unga att söka vård hos Barn- och ungdomspsykiatrin 
eftersom resurser och kompetens saknas i primärvården. Det ger långa väntetider och 
gör att många lider i onödan. 

 

Moderaterna vill: 
• Att primärvården i normalfall alltid ska vara den första kontakten. Därför 

krävs ökade resurser och kompetenshöjande insatser för primärvården riktade 
mot arbete med psykisk ohälsa. 

• Utveckla samverkan mellan elevhälsan, primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin så att psykisk ohälsa hos unga kan behandlas tidigt.  

• Satsa på mer resurser för patienter som har fått en diagnos via barn- och 
ungdomspsykiatrin för att kunna påbörja behandling och uppföljning senast 6-
8 veckor efter diagnos.  

• Öka tillgängligheten inom psykiatrin med hjälp av digitala hjälpmedel. 

• Öppna upp för alternativa vårdgivare inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

 

Tro på välfärdstekniken. Välfärdsteknik och digitala tjänster är ett effektivt sätt att 
använda samhällets resurser på rätt sätt. När datorn och tekniken löser 
rutinuppgifterna snabbt och säkert kan personalen istället lägga tiden på vården och 
den mänskliga kontakten.  

Vårdtagaren får bättre trygghet och livskvalitet med hjälp av teknik som ökar 
möjligheten till självständighet och som ger stimulans både socialt och för sinnena. 
Välfärdteknik kan utvecklas och användas brett för att möta människors särskilda 
behov, såväl inom äldreomsorgen som i all annan vård. 

 

Moderaterna vill: 
• Fortsätta utvecklingen av digitala tjänster för att underlätta patienternas 

kontakt med vården och ge vårdpersonalen tid över att ta hand om 
människorna. 

• Uppmuntra till investering i välfärdsteknik, till exempel i form av digitala 
trygghetslarm, natt-tillsyn via kamera, medicinpåminnare samt tekniska 
lösningar som kan användas för att stimulera tankeförmågor i samband med 
demens eller funktionsnedsättning.
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Ett bättre klimat för  
entreprenörer 
 

Det ska vara lättare att driva företag. 
Jönköpings län är företagarlänet 
framför andra. Det var hos oss som 
Gnosjöandan föddes. Fliten, 
påhittigheten och 
föreningsandan har vi alla 
gemensamt, liksom den djupt 
rotade viljan att kunna styra 
sitt eget liv och ”göra rätt för 
sig”.  

Ett visst mått av respektlöshet 
för överheten har vi också haft 
genom åren, vilket har gynnat 
både innovationskraften och 
företagsamheten.  

Företagarna är våra hjältar: det är 
deras entreprenörsanda som gör att vi har 
jobb, betalar skatt och kan bidra till ett tryggt 
och säkert samhälle.  

Vi vill att det ska bli lättare att starta och driva företag, utan överdriven och 
hämmande byråkrati.  

 

Moderaterna vill: 
• Förenkla offentliga upphandlingar så att de kan delas upp i mindre enheter. 

Detta gör det lättare för lokala entreprenörer att delta i anbuden.   

• Att det ska finnas företagslotsar i varje kommun som underlättar 
företagsetableringar. 

• Stötta Nyföretagarcentrum och liknande verksamheter för utökat stöd och 
rådgivning till nya företag. Fokus bör ligga på de organisationer som lyckas 
identifiera och stötta företag med förmåga till långsiktig överlevnad.  

• Starta ett näringslivsråd med representanter från näringslivet, Regionen och 
kommunerna för intensifierad utveckling av företagandet i länet.  
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Lös kompetensbristen och satsa på infrastruktur. För att företagen i Jönköpings län ska 
kunna fortsätta att utvecklas i framtiden krävs insatser för att möta kompetensbristen.  

 

Moderaterna vill: 
• Att Regionen ska skapa en innovationsfond som ska hjälpa företagen med 

omställningen i samband med automatisering och strukturförändringar, till 
exempel kompetensutveckling av personal och organisationer.  

• Stärka kompetens och kunskapsnivåerna hos unga. Bland annat genom en 
utbildningssatsning för ökad kunskapsnivå och fullföljd gymnasieutbildning 
samt satsningen ”Ny teknik och naturvetenskap” i grundskolan. 

• Satsa på de gröna näringarna och stärka naturbruksgymnasiernas roll. 

• Stärka folkhögskolornas roll för dem som står utanför arbetsmarknaden. 

• Underlätta företagens kompetensförsörjning genom att stödja Jönköping 
University och yrkesutbildningar.  

• Att det införs lärlingsutbildningar som tillgodoser näringslivets behov.  

 

 

Bygg ut logistik och infrastruktur. Goda person- och godstransporter är en 
förutsättning för att människor ska kunna jobba i hela länet och för att företagen ska 
kunna transportera sitt gods på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.  

 

Moderaterna vill: 
• Fortsätta att utveckla flygplatsen i Jönköping. Vi behöver en flygplats även i 

framtiden, en framtid där planen huvudsakligen kommer att vara eldrivna. 
Inte minst fraktflyget är oerhört viktigt för godsleveranserna. 

• Se fortsatta satsningar på nya stambanor, för gods- och persontransporter. 

• Att regionala investeringar i infrastrukturen ska tas med i Trafikverkets 
nationella plan, som ett sätt att utvidga arbetsmarknadsregionen och underlätta 
företagens tillgång till arbetskraft. Detta gäller såväl underhåll av vägar och 
järnvägar som nyinvesteringar. Bland annat vill vi se en motorväg mellan 
Jönköping och Borås samt en ny stambana mellan Jönköping och Göteborg.  
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Trygghet i det  
offentliga rummet 
 

Stärk det brottsförebyggande arbetet. För 
att skapa ett län där invånarna känner 
sig trygga och säkra så måste 
Regionen och kommunerna 
samarbeta.  

Vi vill också se en ökad 
samverkan mellan 
kommunernas olika 
förvaltningar; till exempel 
mellan socialförvaltning, 
utbildningsförvaltning och 
fritidsförvaltning.  

Ju tidigare det går att 
uppmärksamma barn som har 
problem, desto större är 
möjligheterna att stoppa en negativ 
utveckling. Och det är 
samhällsekonomiskt lönsamt i längden.  

Som förälder ska man snabbt kunna få stöd om man har barn som 
befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller drogmissbruk.  

Vi poängterar också att det är dags att ta tillvara det samlade kurage som finns i 
civilsamhället: ett aktivt föreningsliv, grannsamverkan, trygghetsvandringar och 
andra volontärinsatser är vars och ens möjlighet att bidra till ett tryggare samhälle.    

 

Moderaterna vill: 
• Öka närvaron av poliser i yttre tjänst i samverkan med Polisen. 

• Vara öppna för att kommuner som så önskar, anställer ordningsvakter och 
trygghetsvärdar som kan hantera lokala problem till dess att polis är på plats. 

• Att det ska vara lätt att rapportera fel och brister. Därför anser vi att 
kommunerna ska utnyttja möjligheterna att använda sig av trygghetsappar.  

Genom denna kan invånarna anmäla skadegörelse, trasig belysning och annat 
som påverkar den upplevda tryggheten. Om en sådan app marknadsförs bland 
och används av medborgarna – och kommunerna verkligen agerar snabbt – 
kan man också skapa tryggare miljöer. 
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• Säkerställa att det är lugnt och tryggt på våra bibliotek, i idrottshallar och 
andra offentliga miljöer.
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Skolan ska  
vara en trygg plats. 
 

Ordning och reda i skolan. För oss är det 
en självklarhet att skolan är en plats 
för kunskap och att alla barn ska 
kunna gå till skolan utan att 
känna oro.  

Skolan ska möta varje individ 
på sin nivå så att alla kan 
utvecklas efter sina 
förutsättningar. Det är också 
en självklarhet att kunna välja 
vilken skola man går i.  

Skoltiden ska vara en positiv 
upplevelse och för att skolan ska 
bli en bra och utvecklande start på 
livet är det många faktorer som 
måste samverka.  

Skolan ska erbjuda en motiverande 
arbetsmiljö där eleverna under ledning av 
skickliga lärare får lugn och ro att upptäcka sina förmågor.  

Tydliga spelregler skapar en bättre arbetsmiljö. En skola där det råder ordning och 
reda ger trygghet och arbetsro till både elever och lärare. Det är också viktigt att barn 
och unga med neuropsykiatriska funktionshinder får stöd tidigt.  

För många barn är skolan en fast punkt i tillvaron och det första steget på resan mot 
ett nytt sammanhang. Skolan är en arbetsplats som behöver uppgraderas! 

 

Moderaterna vill: 
• Att skolans uppgift som kunskapsförmedlare ska sättas i första rummet. 

• Att skolan ska upplevas som en positiv miljö för både elever och lärare. 

• Välkomna friskolor som vill etablera sig i kommunerna.  

• Lägga särskilt fokus på barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

• Skapa tydliga ordningsregler för kommunala skolor.  

• Införa nolltolerans mot ogiltig frånvaro
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• Ha beredskap och planer för alla skolor vid utökad hotbild. 

• Säkra och förstärka kvalitetskravsuppföljning i alla skolor.  

• Uppmuntra en offensiv inställning till drogtestning och narkotikahundar. 
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Från utanförskap  
till gemenskap. 
 

Ökad tillhörighet genom arbete, språk 
och en aktiv bostadspolitik. Att känna 
tillhörighet i samhället är 
avgörande för att en människa ska 
kunna leva ett bra liv och 
förverkliga sina drömmar.  

Utanförskap och segregation 
kan drabba alla, oavsett var 
man är född, men 
utanförskapet bland många 
människor som har invandrat 
till Sverige är ett 
samhällsproblem, och det kan vi 
inte rygga för.  

En viktig pusselbit för att kunna 
känna sig som en del av samhället är 
att man har ett arbete, kan försörja sig 
själv och har ett hem som man trivs i.  

För att klara det så måste man kunna språket. Svenskan är också en förutsättning för 
att man ska kunna förstå samhällets lagar och värderingar. För att vi ska kunna minska 
segregationen och skapa tillhörighet så måste vi tillsammans ta ett helhetsgrepp: 
Region, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.  

 

Moderaterna vill: 
• Att Regionen, som är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna, tar fram 

strategier i samarbete med kommunerna, för att minska hälsoskillnader i 
samhället mellan grupper med olika förutsättningar.  

• Att kommunerna utvecklar strategier för att ta ansvar för utbildning, plan- och 
byggfrågor, bostäder, trygghet och social omsorg. 

• Att civilsamhället uppmuntras i sitt arbete med stöttning, inte minst inom 
ramarna för föreningslivet. 

• Att Regionen inom ramar för sitt utvecklingsarbete stimulerar näringslivet att 
skapa arbetstillfällen i närområdet. 

• Satsa på språkutbildning, eftersom språket är nyckeln till studier och jobb. 
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Kultur för och av medborgare –  
utan politisk klåfingrighet 
 

Underlätta för civilsamhället att 
bedriva sin verksamhet. Kulturen 
hjälper oss människor att 
förhålla oss till vår historia, 
vår samtid och vår framtid. 
Kulturen och konsten är 
demokratisk – och därför 
måste den vara fri från 
politisk inblandning. 
Moderaterna vill stötta 
privata aktörer för att 
bredda utbudet inom 
kulturområdet.  

Offentliga medel ska inte 
användas för att konkurrera ut 
privata aktörer inom 
kultursfären. De ska i första hand 
användas för sådana ändamål där det inte 
finns någon kommersiell gångbarhet. Därför vill vi 
underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet och att 
därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Däremot har samhället 
självklart ett ansvar för att barn, människor med funktionsvariation och andra utsatta 
grupper ska få tillgång till ett rikt kulturutbud.  

 

Moderaterna vill: 
• Prioritera biblioteken och deras betydelse för delaktighet, inte minst för 

människor som inte har tillgång till digital infrastruktur.  

• Värna museer, friluftsmuseer och andra offentliga kulturverksamheter. Det är 
viktigt att vi för vidare kunskapen till kommande generationer.   

• Bygga ut och utveckla ”Skapande skola” – ett projekt som delfinansieras av 
staten genom Kulturrådet. Skapande skola når barn och unga i den skolmiljö 
där alla barn befinner sig dagligen. 

• Ge länsinvånarna möjlighet att ta del av ett digitaliserat kulturutbud. 
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