
Alla ska ha samma möjligheter till att påverka sina liv i de riktningar de själ-
va strävar efter. Inget ska få vara omöjligt för de som genom tydliga mål och 
hårt kämpar för något bättre. Vi vill uppmuntra till fler entreprenörer i vårt 
samhälle som vill, vågar och tar ansvaret för en bättre samhällsutveckling.

Vi socialdemokrater vill leva i ett välfärdsland som bygger på sammanhålln-
ing mellan generationer och mellan samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får 
del. Vi är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor att 
förverkliga sina livsdrömmar. Människors frihet och hälsa ökar när klyftorna 
minskar och när män och kvinnor är jämställda. Därför sätter vi jobben först för 
klarar vi jobben klarar vi ekonomin och kvaliteten i vård skola och omsorg. 
Vi socialdemokrater prioriterar högt att sjukvård, äldreomsorg, tillgänglighet, barnomsorg och 
utbildning med hög kvalité skall ges till varje människa, och att individens behov ska styra, 
inte plånboken.

Samtidigt, jobb skapar inte sig själva, utan kommer från olika privata och offentli-
ga aktörer i vårt samhälle. I Gnosjö kommun vill vi socialdemokrater öka andelen 
sunda, smarta och samhällsmedvetna företag som vågar växa mer och anställa 
fler. För att detta ska bli möjligt behövs det fler entreprenörer och företagsledare 
som tar steget till mer kunskap och där det regionala innovationssystemet aktivare 
går in i Gnosjöbygden med sitt stöd. 
Jobb skapar medel till att utveckla vårt gemensamma välfärdssamhälle - med jobb kan alla 
solidariskt delta i att utveckla Gnosjö kommun till en bättre plats att leva och arbeta i.

Vi Socialdemokrater vill förändra hela Gnosjö kommun med:
 » bättre äldreomsorg 
 » bättre satsningar på unga och barnfamiljer 
 » bättre satsningar på integration 
 » bättre tillgänglighet för funktionshindrade 
 » bättre satsningar på att öka andelen arbetstillfällen i hela kommunen 
 » bättre företagsklimat för nyföretagande och företagstillväxt 

Frihet är att leva i ett samhälle där alla 
värderas lika.

Socialdemokraterna i Gnosjö kommun
Vårt valmanifest för en bättre kommun

Gnosjö kommunval 2010 - Din röst avgör vår framtid



Redan 2009 på Socialdemokraternas Partikongress togs det grundläggande beslut 
att ”vi socialdemokrater ser utbildningssystemet som en helhet. De barn som 
börjar förskolan idag är samtidigt framtidens forskare. De ska färdas länge inom 
utbildningssystemet och vår uppgift politiskt är att göra resan väl värd." Dessu-
tom stödjer vi oss skollagen som tydligt säger att ”Alla barn och ungdomar skall, 
oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhål-
landen, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 
anordnas i landet”. 

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » Vara lyhörda gentemot barnen och deras föräldrar.
 » Långsiktig planering, i samråd med berörda parter.
 » Fördela resurserna rättvist. 
 » Ta tillvara på och dra nytta av våra olikheter.
 » Värna om alla våra skolor i kommunen.

Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun kan, vågar och vill satsa på det 
livslånga lärandet! 

Dessutom vill vi aktivt påverka barnomsorgen så att:
 » Vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng ska avskaffas
 » Barnomsorg även finns på kvällar, nätter och helger samt höjt tak i den  

 tillfälliga föräldrapenningen för mer jämställt uttag.

Vi vill förbättra för unga och  
barnfamiljer i hela Gnosjö kommun

Gnosjö kommun hade aldrig varit där vi är idag utan de många innovatörer och 
entreprenörer som skapat sysselsättning och den företagsamma sammanhållnin-
gen i folkmun kallat för ”Gnosjöandan”.  Likväl hade dessa företag aldrig varit 
där de är idag utan de många arbetare som bidragit med sina gedigna arbetsinsat-
ser. Vi socialdemokrater värderar samspelet högt mellan den som skapar och de 
som tillverkar. Vi vill se fler sunda, smarta och samhällsmedvetna företag – det 
är vi beredda att arbeta för i samspel med Gnosjös näringsliv. Målet är en bättre 
kommun med fler företag, företag som växer, och framför allt företag som an-
ställer. Vårt mål gynnar alla i samhället genom att det skapar en starkare företags-
bygd likväl som de genererar mer medel för att förbättra vårt välfärdssamhälle. I 
det här är alla vinnare.

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » Lyfta in forskning från våra svenska universitet och högskolor, omsätt den till  

 lokala tillverknings-, och säljbara innovationer som står sig på en nationell och  
 global marknad.
 » Utbilda företagsledare och personal i nya arbetssätt som möjliggör största  

 möjliga avkastning på utfört arbete utan att förbruka ledare eller arbetares  
 hälsa. Minimering av negativ stress via okunskap förbättrar personalhälsan och  
 med det ett bättre företagsresultatet.  
 » Skapa ett lokalt entreprenörskapscentrum i samarbete mellan kommun,   

 näringslivet och arbetsmarknadens samtliga parter. Detta centrum skapa bistå  
 lokala innovatörer och entreprenörer i att omsätta forskning och utveckling  
 till konkretiserade affärsinnovationer gångbara på den nationella och  
 internationella marknaden. Detta centrum ska även koordinera för ökad  
 kompetensutveckling via tillgängliga resurser inom kommunen såsom  
 Högskolan på Hemmaplan och andra landsbygdsutvecklande projekt.
 » Vi vill främja och stödja entreprenörskap som skapar stabila och trygga   

 jobbtillfällen inom kommunen.

Sunt, smart och samhällsmedvetet före-
tagande bär Gnosjöandan in i framtiden



Äldreomsorgen är ett viktigt välfärdsarbete. För den äldre skall vården präglas av 
kvalité, kompetens och stark empati. Vi anser att äldreomsorgen ska drivas i kom-
munal regi. Det är viktigt att utveckla boendeformerna utifrån brukarnas behov.
God vård och omsorg ska ges oberoende av ekonomi eller social bakgrund.

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » Vara lyhörda gentemot äldre och deras anhöriga.
 » Långsiktig planering, i samråd med berörda parter.
 » Fördela resurserna rättvist. 
 » Ta tillvara på och dra nytta av våra olikheter.
 » Värna om god äldrevård i kommunen.

Vi vill förstärka äldreomsorgen 
i hela Gnosjö kommun

Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi 
socialdemokrater tror på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, 
dynamiska och framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark 
kulturpolitik som skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många 
människors delaktighet.

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » Vara lyhörda gentemot kommunens ungdomar och deras sociala behov.
 » Långsiktig planering, i samråd med berörda parter.
 » Fördela resurserna rättvist. 
 » Ta tillvara på och dra nytta av våra olikheter.
 » Satsa på projekt som ökar kommunens kulturutveckling och kulturliv, och  

 kultur som för samman människor i hela kommunen.

Satsningar på kultur och fritid utvecklar 
hela Gnosjö kommun



I Gnosjö kommun krävs det en effektiv klimatpolitik med offentliga investeringar 
som ett komplement till marknaden för att nya tekniska metoder ska bli ekono-
miskt lönsamma. Det är viktigt att vi som lever nu inte lämnar någon miljöskuld 
till kommande generationer.

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » ta del av och nyttja aktuell forskning inom området för miljöutveckling.
 » ingå samarbeten och nätverk som för Gnosjö kommun närmare konceptet  

 kring ett hållbart samhälle för framtida generationer
 » initiera och delta i projekt som utvecklar Gnosjö kommuns möjligheter till ett  

 hållbara samhälle.

Det hållbara samhället skapas i Gnosjö 
kommun via satsningar på framtiden

Gnosjö kommun är ett föredöme för andra kommuner i det sätt vi introducerar 
nysvenskar in i samhället via arbete. Socialdemokraterna i Gnosjö vill ta steget 
vidare och skapa lärande exempel för andra i vårt sätt att skapa social jämlikhet 
mellan alla kommuninvånare. Till dess att full integrering skett där alla kommun-
invånare ser varandras lika värda vill vi lyfta fram beröringspunkter som förenar 
alla kommuninvånare oavsett etniskt ursprung, och skapa samhällsnytta från 
de många olikheter som gör oss unika gentemot varandra. En sammanhållen 
kommun är en stark kommun. En kommun med olikheter är en kommun med 
möjligheter. Det vill vi ta tillvara på!   

Detta når vi i Gnosjö kommun genom att:
 » Ge stöd till föreningsliv som samlar individer
 » Lyssna till de sociala och kulturella behov som existerar och presentera  

 lösningar i konkreta handlingsplaner
 » Skapa mötesplatser där kommuninvånarna av olika ursprung kan föra dialog  

 med varandra och finna vägar till ömsesidig förståelse och sammanhållning.
 » Aktivt introducera nysvenskar till arbete och social integration via andra  

 lyckade lärande exempel hämtade från vår och andra kommuner. 

Full integration av samtliga kommuninvånare är en väg mot det välfärdssamhälle 
vi vill bygga tillsammans. Genom solidaritet och rättvisa kan integrationen av 
nysvenskar möjliggöras – det yttersta målet är att eliminera ”vi och ni” och skapa 
ett starkt gemensamt ”vi” – ”VI” allesammans för en bättre kommun!

Social integration jämnar ut skillnader 
mellan Gnosjö kommuns invånare


