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Utbildning för hela livet
Vi vill att Gislaveds kommun ska bli länets bästa skolkommun för att våra invånare
förtjänar det. Vi vill att Gislaveds kommun ska vara en kommun med livslångt lärande. Vi
vet att kunskap är nyckeln till ett framgångsrikt liv.
Gislaveds kommun ska vara en kommun där alla barn, oavsett bakgrund, får bästa
möjliga start i livet. Alla barn har rätt till en bra skola. Med bra skola menar vi att eleverna
ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro. Vår politik utgår från
individen, och vi vet att elever behöver mötas utifrån sina egna individuella
förutsättningar. Vi föreslår därför att införa individuella utbildningskontrakt i syfte att
identifera de skyldigheter som elever lärare och föräldrar har när det kommer till skolans
roll som utbildare.
En bra utbildning ger människor goda förutsättningar att lyckas genom hela livet. Det
motverkar arbetslöshet och bygger gemenskap. Samtidigt befnner sig samhället och
arbetsmarknaden i kontinuerlig förändring och därför vill vi lägga stor vikt vid att utveckla
både den kommunala vuxenutbildningen och Högskolan på hemmaplan.
Vi vill minska lärarnas administrativa arbete genom att införa fer lärarassistenter. På så vis
får lärarna möjlighet att fokusera än mer på undervisning och mindre på dokumentation.
Vi vill också se en lokal utbildning för kompetensutveckling så att fer blir behöriga lärare.
Detta för att kunna garantera att våra barn får en kvalitativ utbildning. Vi tänker också
verka för mer fysisk rörelse på våra skolor.

Därför vill vi bland annat:
•

Införa individuella utbildningskontrakt mellan lärare/rektor, elev och förälder.
Kontraktet ska identifera de skyldigheter som alla tre parter har.

•

Att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser. Insatser för att elever inte ska
hamna efter ska genomföras i större utsträckning redan i låg- och mellanstadiet.

•

Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet mellan näringslivet och skola
än mer.

•

Verka för att inrätta en lokal utbildning för kompetensutveckling av lärare så att fer
blir behöriga.

•

Införa fer lärarassistenter i syfte att minska lärarnas administrativa arbete.

•

Utöka antalet förskolor i kommunen.

•

Införa fjärrundervisning i moderna språk.

•

Införa mer fysisk rörelse på våra skolor i likhet med pulsprojektet på Nordinskolan.

Vård- och omsorg som funkar
Gislaveds kommuns äldreomsorg ska fortsätta hålla en hög nivå vad gäller kvalitet och
den ska präglas av omtanke och valfrihet.
Utgångspunkten ska alltid vara dina behov som invånare, oavsett om det gäller en
särskild intresseinriktning eller någonting annat som är viktigt för dig. Det ska vara du och
inte kommunala tjänstemän som bestämmer över ditt liv. För att Gislaveds kommun ska
kunna möta det växande behovet av omsorg i framtiden välkomnar vi en mångfald av
utförare att bedriva äldreomsorg, men vi vill också öppna upp nya platser på våra
äldreboenden.
Vi vill sänka gränsen från 80 år till 75 år för förenklad biståndsbedömning vid
serviceinsatser. Vi vill dessutom göra en översyn av utformningen av serviceinsatser vid
förenklad biståndsbedömning för att göra servicen än bättre.
Anhörigvårdare ska uppskattas mer. Vi vill se över dagens system för att anhörigvårdare
ska känna sig mer uppskattade och vill se över på vilka sätt vi som kommun kan
underlätta denna viktiga insats som många idag gör. Bland annat vill vi öka den avgiftsfria
insatsen avlösarservice från dagens 10 timmar per månad till 15 timmar per månad.
Gislaveds kommun ska alltid garantera god kvalitet. Kvalitet i verksamheten är centralt
både för seniorer och för medarbetare. Vi vill attrahera och behålla kompetenta
medarbetare som bidrar till att utveckla Gislaveds kommuns äldreomsorg.

Därför vill vi bland annat:
•

Öppna nya äldreboendeplatser med fokus på Solbacka och med inriktning på
demenssjukdomar.

•

Sänka åldersgränsen för förenklad biståndsbedömning från 80 år till 75 år.

•

Utöka andelen timmar inom den avgiftsfria avlösarservicen.

•

Införa vårdbiträden.

•

Att valfriheten inom kommunen ska utökas.

•

Öka och utveckla stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet.

•

Utveckla våra Träffpunkter så att de blir än bättre.

•

Tydliggöra för våra invånare att alla som har behov får en plats på särskilt boende.

Trygghet att lita på
Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi vill genomdriva ett trygghetspaket för hela
Gislaveds kommun, där vi stärker vårt arbete och samarbete på fera olika områden.
Gislaveds kommun ska vara en kommun där alla känner trygghet. Brottsligheten ska
pressas tillbaka och poliserna behöver bli fer. Varje invånare ska kunna känna sig trygg
på den plats man bor på. Vi kommer att jobba aktivt gentemot Polismyndigheten för att
utöka öppettiderna på polisstationen i Gislaved.
Vi vill i framtida medborgarlöften med Polismyndigheten lägga större tyngd vid att
exempelvis villainbrott och andra mindre brott utreds ordentligt och klaras upp. Vi vill
verka för att införa kontaktpoliser på alla kommunens skolor. Detta för att enklare kunna
motverka kriminalitet och de ökade drogrelaterade problem som vi ser på våra högstadier
och på gymnasiet.
För att skapa en trygg utomhusmiljö vill se över områden där det ofta fnns folk i rörelse.
Där kan det handla om att åtgärda oupplysta gångvägar men också om att utveckla
lokala mötesplatser för att göra dem attraktiva, inte minst för våra ungdomar.

Därför vill vi bland annat:
•

Verka för att den polisiära närvaron med fer närpoliser ökar i hela kommunen.

•

Verka för att införa kontaktpoliser på alla kommunens skolor.

•

Utveckla den uppsökande verksamheten för att möta unga på glid i syfte att
motverka utanförskap och kriminalitet.

•

Bistå med fortsatt stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis
nattvandrare och grannsamverkan.

•

Minimera otrygga utomhusmiljöer så som stora buskage eller oupplysta
gångvägar.

Ett kultur- och fritidsliv för alla
Vi vill bygga en ny sim- och badanläggning. Resultatet i folkomröstningen om placeringen
av en ny sim- och badanläggning ska följas och det kommer vi att göra. Vi kommer också
nogsamt beakta kostnader för ny anläggning, av den enkla anledningen att vi tänker ta
ansvar för en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
Vi vill att motorbanan i Anderstorp ska fortsätta att utvecklas. Vi vill se fer tävlingsdagar
och en mer fexibel tolkning av ljudnivåer. Därför kommer vi att verka för att Gislaveds
kommun fortsätter att stödja verksamheter kopplade till motorbanan.
Vi tycker att biblioteken spelar en viktig roll i att sprida kunskap och vill därför utveckla
våra bibliotek på alla orter och göra dem mer lättillgängliga, likt det i Smålandsstenar. Vi
vill att biblioteken ska vara naturliga mötesplatser mellan alla generationer.
Vi vill att kulturen i kommun ska fortsätta utvecklas och tillgängliggöras och därför vill att
Gislaveds konsthalls verksamhet fyttas till Glashuset på Gisleområdet. På så sätt kan den
verksamheten få ett större utrymme för utställningar.
Gislaveds kommun präglas av ett rikt kultur- och fritidsliv. Det vill vi att kommunen ska
fortsätta vara och vi är övertygande om att det går att utveckla detta tillsammans med
civilsamhället, dvs. våra invånare och vårt föreningsliv.
Vi tror på föreningslivet och vill se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att
underlätta det samarbete som fnns mellan parterna. Det handlar bland annat om
anpassade lokaler för exempelvis danslektioner men också om en bra och funktionell
sim- och badanläggning för våra simsällskap.

Därför vill vi bland annat:
•

Bygga en ny sim- och badanläggning för hela kommunen.

•

Följa det resultat som utfaller i folkomröstningen gällande placering av ny sim- och
badanläggning.

•

Verka för att motorbanan i Anderstorp fortsätter att utvecklas.

•

Göra samtliga bibliotek mer lättillgängliga med ”Meröppna bibliotek”-system likt
det i Smålandsstenar.

•

Verka för att Gislaveds konsthalls verksamhet fyttas till Glashuset på
Gisleområdet.

•

Tydliggöra det breda och rika föreningslivet som fnns i Gislaved kommun och
utveckla samarbetet med kommunens föreningar i syfte att underlätta deras
arbete.

Arbetsmarknad för alla invånare
Med bra företagsklimat skapas förutsättningar fer jobb och lägre arbetslöshet. Vi vill ta
arbetslinjen till Gislaveds kommun på riktigt. Det innebär att vi vill att alla som kan arbeta
ska ha ett jobb att gå till. Det är ett av våra främsta och övergripande mål.
Vi vill att det ska fnnas tydliga aktivitetskrav i alla kommunens insatser för att korta
vägarna ut ur utanförskap. Det innebär bland annat ett fullt utbyggt aktivitetskrav i
försörjningsstödet, men också en översyn och satsningar på att bygga ut
vuxenutbildningen. Oavsett om du ska påbörja din första karriär eller ställa om för en ny
karriär mitt liv ska Gislaveds kommuns vuxenutbildning erbjuda fexibla vägar.
Bidragsfusk ska aldrig löna sig. Stöd ska gå till de som har rätt till stöd, inte de som
utnyttjar systemet. Hembesök och systematisk uppföljning av felaktiga utbetalningar
säkerställer att våra offentliga medel hamnar hos de som har rätt till stöd.
Vi vill införa en lokal integrationsplikt som innebär att alla nyanlända kommuninvånare
exempelvis ska delta i språkinsatser och samhällsutbildning. Syftet med
integrationsplikten är att korta vägen till egen försörjning.
Gislaveds kommun ska fortsätta erbjuda sommarjobb till alla unga invånare som slutar
ettan eller tvåan på gymnasiet. Ett fortsatt uppsökande arbete av unga som inte arbetar
eller studerar förebygger framtida utanförskap.

Därför vill vi bland annat:
•

Att alla kommuninvånare som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.

•

Att aktivitetskrav ska gälla i alla kommunens insatser.

•

Göra en översyn och satsningar på utbyggd vuxenutbildning.

•

Införa en integrationsplikt. Alla nyanlända kommuninvånare behöver delta i
språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning.

•

Att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska systematiskt följas upp och
polisanmälas.

Näringsliv i världsklass
Gislaveds kommun ska vara en kommun där tillväxt kommer hela kommunen till del. För
att klara framtidens välfärd behöver vi utveckla samarbetet med näringslivet. Vi behöver
ha ett företagsklimat som lockar entreprenörer hit och som möjliggör för både fer jobb
och bättre inkludering av nyanlända.
Vi är övertygade om att det är utvecklingen av företag och människors arbete som lägger
grunden till vår välfärd. Då gäller det att skapa de bästa förutsättningar och villkoren för
människor och företag.
Kompetensförsörjning av näringslivet är en avgörande fråga för tillväxten i Gislaved
kommun. En viktig del i kompetensförsörjningen är att vi fortsätter driva på att få
nyanlända och unga i arbete vilket även motverkar ett utanförskap. Vi vill arbeta
tillsammans med näringslivet för att fnna gemensamma lösningar på en mer effektiv och
anpassad yrkesutbildning som möter näringslivets behov av kompetens på ett bättre sätt
än idag, men också utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan än mer.
Vi vill arbeta med att skapa bättre förutsättningar för nyföretagande i vår kommun genom
vårt gemensamma bolag med näringslivet, Enter Gislaved AB. Tillväxt handlar också om
att få en utveckling av befntliga företag genom att ge goda möjligheter till expansion och
utveckling av verksamheten.
Turismen är den snabbaste växande näringen i Sverige. Här gäller det att olika aktörer,
bland annat kommunen, jobbar tillsammans med näringslivet för att paketera och
marknadsföra attraktiva upplevelser för olika målgrupper. Vi ser stor potential i den
natursköna kommun vi lever i och vill förstärka arbetet med turismutveckling, inte minst i
områdena kring Isabergstoppen, Bolmen och Sunnaryd samt området kring Fegen.

Därför vill vi bland annat:
•

Att kommunen ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

•

Att kommunen ska ha en hög tillväxt, som kommer hela kommunen till del.

•

Införa en utmaningsrätt. Det innebär att du ska kunna utmana kommunen att driva
någon del av kommunens verksamhet, med bättre kvalitet och mer
kostnadseffektivt.

•

Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet mellan näringslivet och skola
än mer.

•

Utveckla turismen i alla delar av vår kommun.

•

Att handläggningstiderna ska vara korta och kommuniceras tydligt till dig som
sökande. Vid alltför lång handläggningstid ska avgiften skrivas ned till 0 kronor.

•

Införa en digital tillståndsguide där all information ska fnnas samlad och

lättillgänglig på ett och samma ställe. Där ska du också kunna skicka in din eller
dina ansökningar, exempelvis bygglovsansökan.

Miljö och infrastruktur för framtiden
Politiskt ansvarstagande handlar också om att bygga ett hållbart samhälle från alla
perspektiv för att kunna ge våra barn rätt förutsättningar till ett bra liv. Med utgångspunkt
i moderata grundvärden vill vi att Gislaved kommun ligger i framkant med nya
klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi ska driva på för att få en
högre utväxling i redan påbörjade klimatsmarta lösningar, att driva på för nya
klimatsmarta lösningar med hjälp av bland annat svensk teknikutveckling och tillsammans
med vårt näringsliv och att vi som kommun ska vara innovativa och öppna för nya
lösningar genom exempelvis innovativ upphandling.
Gislaveds kommun är också beroende av god infrastruktur. Det går hand i hand med
näringslivet, men framför allt för att skapa goda livsmiljöer för kommunens invånare.
Vi vill fortsätta tillföra ekonomiska medel för att öka upprustningstakten av våra vägar,
och samtidigt renovera våra vatten- och avloppssystemen. Vi ser ett stort behov av att
rusta upp de allmänna vägarna och här krävs fortsatt arbete gentemot Trafkverket som
ansvarar för de allra festa av våra allmänna vägar.
Vi vill anta utmaningen med ett av de större projekten i vår kommun med stor påverkan
för hela regionen nämligen Logistikpunkt Smålandsstenar, en framtida omlastningscentral
i Smålandsstenar. Därför vill vi bygga ett stickspår från järnvägen Halmstad-Nässjö med
tillhörande terminalytor möjliga för omlastning mellan väg 26 och väg 153 tunga
godstransporter och järnväg. Ett stickspår i Smålandsstenar är en viktig och strategisk
fråga för vår kommun och vår regions utveckling.
Samtidigt som vi vill verka för att få till Logistikpunkt Smålandsstenar vill vi fortsätta
arbetet med att utveckla HNJ-banan (Halmstad-Nässjö). Det gäller inte minst upprustning
av den befntliga banan men också att verka för utökade pendlingsmöjligheter och
resealternativ. Här kommer vi fortsatt att jobba aktivt gentemot Trafkverket för att få till
dessa satsningar.
Vi tror på en modern kollektivtrafk där kollektivtrafken går utefter anropsstyrt behov
snarare än fasta busstider. Det skulle möjliggöra resande med kollektivtrafk från och till
alla delar av kommunen. Vi vill att Gislaveds kommun aktivt inleder ett arbete gentemot
Jönköpings länstrafk och att våra kandidater till regionfullmäktige i Jönköpings län gör
det till en prioriterad fråga under kommande mandatperiod.

Därför vill vi bland annat:
•

Installera solceller på kommunala fastigheter.

•

Öka andelen fordon med förnybara drivmedel som används av kommunen.

•

Öka antalet laddstolpar till elbilar i kommunen.

•

Etablera ett solcellskraftverk och en tankstation för vätgas i vår kommun.

•

Vi vill utreda förutsättningar till en hållbar biogasanläggning i vår kommun.

•

Genomföra innovativa upphandlingar där det anses lämpligt.

•

Öka andelen invånare som använder kollektivtrafken.

•

Utveckla gång- och cykelvägar i vår kommun.

•

Genomföra satsningar på enskilda vägar.

•

I samverkan med näringslivet bygga ”Logistikpunkt Smålandsstenar”.

•

Verka för en upprustning av HNJ-banan (Halmstad-Nässjö).

•

Verka för att förbifart Smålandsstenar (RV26) byggs.

•

Verka för att det byggs viltstängsel utmed RV26 och RV27 genom hela kommunen.

•

Fortsätta utbyggandet av fbernätet.

•

Verka för att fer attraktiva boendemiljöer tas fram i Gislaved kommun.

•

Inleda samtal om anropsstyrd kollektivtrafk med Region Jönköpings län.

