Vi vill mer!
Människan är liberalismens utgångspunkt. ”Varje människa är unik och har förnuft, känsla,
samvete och ansvar. Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi
ansvar för att dessa rättigheter tillkommer var och en”; citat ur vårt partiprogram.
Folkpartiet vill att alla i Jönköpings kommun ska känna sig trygga, jämlika och fria. Det är
självklart att alla ska kunna påverka och bestämma över sin egen vardag. Social omsorg ska
finnas när man hamnar i situationer som man inte själv råder över. Egenmakt och valfrihet ska
gälla för alla, också om man har något funktionshinder.
Folkpartiet satsar på barnen. Skolan är avgörande för att alla barn ska få en bra start i livet.
Skolan ska kännetecknas av hög professionalitet. Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för
eleven. Omsorgen om barn och elever efter skoltid är viktig. Fritidsgårdarnas roll behöver
utvecklas och prioriteras upp i det förebyggande arbetet.
Jönköpings kommun ska fortsatt utmärkas av god ekonomisk hushållning och en ekonomi i
balans. Kommunen ska skapa bra förutsättningar för entreprenörer och underlätta för
samverkan mellan olika aktörer. Besöksnäring, liksom de kulturella och kreativa näringarna,
ska ses som viktiga tillväxtfaktorer för att stärka kommunens dragningskraft och ge nya
arbetstillfällen.
Målet med Folkpartiets politik är att Jönköping ska vara en god plats att verka och bo på.
Detta gäller för alla oberoende av ålder, livsförhållanden eller var i kommunen man bor.

• Frigör tid för lärarens profession!
Läraryrket ska bli mer attraktivt och fler förstelärare anställas.
Lärarlönerna ska bli ännu mer individuella. Det ska löna sig att anstränga sig.
Lärarens tid för undervisningen i klassrummet ska prioriteras. Mer tid till för- och efterarbete
behövs. De administrativa arbetsuppgifterna ska minska.
De skickligaste lärarna ska arbeta på skolor med de största utmaningarna.
Alla elever ska få chansen att utvecklas genom att utmanas på sin egen nivå.

• Fritidsgården – en naturlig mötesplats!
Fritidsgårdarna och verksamheten där ska utvecklas till ett betydelsefullt inslag i ungdomars
liv i de bostadsområden där ungdomarna bor.
Fritidsgårdarna är öppna alla dagar i veckan med vuxna ledare som förebilder och erbjuder
ungdomarna trygghet och personlig utveckling.
På dagtid ska fritidsgårdarna kunna användas av äldre, som träffpunkter nära sitt hem. Den
som vill får hjälpa till i verksamheten. Broar skapas över generationsgränserna.
Fritidsgårdarna ska i större utsträckning än idag samarbeta med frivilligorganisationer och
andra goda krafter i närområdena.

• Jönköping - Smålands kulturhuvudstad!
Jönköpings kommun ska utvecklas till Smålands ledande kulturcentrum. Genom en
samverkan och delaktighet utöver det vanliga vill vi skapa förutsättningar för och stimulera
landskapets bredaste kulturliv.
Kulturen ska vara tillgänglig och tillåtande och erbjuda både mångfald och spets. Tillgång ska
finnas till högre konstnärlig utbildning och förutsättningarna för att utveckla kulturella och
kreativa näringar (KKN) ska vara goda.
Inom den framtida stadsutvecklingen ska äldre kulturmiljöer bevaras och utvecklas och nya
kulturmiljöer skapas.
Kulturen ska få genomslag i all kommunal verksamhet och fler barn och unga ska få tillgång
till vår kommunala kulturskola.
Folkpartiet vill erbjuda en fristad för fler hotade författare och en kreativ miljö för fler
internationella konstnärer.
Bildkonstens roll ska lyftas väsentligt, på sikt genom etablerandet av en konsthall.
Nya arenor, befintliga arenor och mötesplatser ska utvecklas för bredden av kulturarv, olika
konstformer och KKN. En mångfald av kulturella mötesplatser - både traditionella och
experimentella, både ideella och kommersiella – stimulerar till att konsumera och producera
kultur. I Smålands ledande kulturcentrum är kulturen din underhållning, din passion, ditt
naturliga läkemedel, din personliga kompetensutveckling eller din försörjning – eller allt på
en gång!

• Bygg breda cykelstråk!
I Folkpartiets Jönköping ska vi ha en stadsbyggnad som blandar bostäder, verksamheter och
service i kommunens alla delar. Detta skapar förutsättningar för ett gott socialt liv och
minskar segregationen. För att förflytta sig inom kommunen krävs goda kommunikationer.

Genom att bygga separerade stråk för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik skapar
man bäst miljö och trafiksäkerhet i vår kommun. Det är bra när folk cyklar, både av miljöhälsoskäl. Genom att bygga ut breda gång- och cykelstråk från Liljeholmen via Östra
Centrum till Bäckalyckan och från Västra Centrum till Torpa ges säkra, snabba och
miljövänliga förbindelser enligt promenadstadens principer.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer måste vårdas. Arbetet med miljö- och skyddsfrågorna
måste stärkas för att miljömålen ska uppnås. Parker och naturområden ger möjlighet till
rekreation. Idrottsanläggningar för såväl breddidrott som elitidrott bidrar till hälsa och
välbefinnande.

#därförfolkpartiet
I Valmanifestet redogör vi i Folkpartiet liberalerna för den politik vi vill föra i Jönköpings
kommun den kommande mandatperioden. Vi vill föra en politik som kännetecknas av ett
ansvar för vår gemensamma välfärd och för den enskilde medborgarens möjlighet att styra
över sitt eget liv. För att Jönköpings kommun ska fortsätta att utvecklas till ”Den Goda
Staden” för alla behöver vi din röst den 14 september!
Inger Gustafsson
Ordförande

Folkpartiet liberalerna ett fullsortimentparti
Vi vill mer . . .
Sociala omsorgen
•

Använd LSS-lagen!
LSS-lagen ska användas då annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen inte räcker till för att garantera den funktionshindrade goda
levnadsvillkor. Enligt LSS-lagen är målet valfrihet, integritet och att främja
människors jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet.

•

Behandlings- och kunskapscentrum (BKC)
Det är dags att införa ett (BKC). Genom att erbjuda utövare, utsatta och barn,
behandling ”under samma tak” ökar förutsättningarna för likvädigt stöd och
kvalificerad behandling avseende våld i nära relation. Samtidigt minskar risken att
barn som bevittatn våld faller mellan stolarna.

•

Fritidsgården- en naturlig mötesplats!
Fritidsgårdarna är öppna alla dagar, med vuxna ledare som förebilder och erbjuder
ungdomarna trygghet och personlig utveckling. Fritidsgårdarna samverkar ännu mer
med organisationer och andra frivilliginsatser.

-

•

Hemsjukvården
Den digitala informationsöverföringen mellan landsting och kommun ska förbättras så
att vårdkvaliteten säkerställs i hemsjukvården. Då minskar de medicinska riskerna och
arbetsmiljön förbättras.

•

HBTQ
Kompetensen avseende HBTQ behöver öka bl. a genom utbildningsinsatser i de
kommunala verksamheterna. Kunskap och kompetens som finns hos organisationer
som företräder HBTQ-personer ska tas tillvara. Perspektivet ska vara normkritiskt.

•

Neuropsykiatriska problem
Utredningstiden för neuropsykiatriska problem ska kortas. Långa väntetider till
elevhälsans psykologutredningar kan innebära att specialistvården försenas för barn
och unga.

•

Privata hemtjänstutförare
Den reella valfriheten för medborgaren ska öka genom att säkerställa att den
information som lämnas om olika hemtjänstutförare är objektiv.

•

Valfriheten
Valfriheten för äldre när det gäller boendeform och hemtjänst ska öka. Antalet
lägenheter i seniorboenden, trygghetsboenden och äldreboenden ska motsvara
behovet. Kvaliteten och tryggheten skaförbättras genom att antalet personal i
hemtjänsten som besöker den äldre ska bli färre.

•

Våld och övergrepp mot äldre m.fl.
Kunskaperna om övergrepp mot äldre och personer med funktionsnedsättning ska öka.
Viktigt att utbilda personalen för att väcka allmänetens uppmärksamhet.

Skolan
• Familjehemmen
Samverkan mella social och skola ska förbättras för att anpassa skolgången för barns
behov som är placerat i familjedaghem och på ungdomshem. Skolan har särskilt stor
betydelse för dessa barn.

• Frigör tid för lärarens profession!
Tid ska frigöras för lärarens undervisning i klassrummet och mer tid ska finnas till föroch efterarbete. Viktigt att minska administrationen i skolan.

• Förskolan
Tid i förskolan ska erbjudas utifrån behov. Förskolans utemiljö ska utvecklas. Det ska
finnas förskola i varje bostadsområde.

• Förstelärare och lektor
Fler förstelärare och lektorer ska anställas. Det pedagogiska ledarskapet i skolan ska
stärkas. Lärarna s arbetsvillkor ska förbättras

• Kulturskolan
Köerna till kulturskolan ska kortas så att fler barn kan delta i aktiviteterna.

• Metodutveckling i skolan
Omsorgen för elever med behov av särskilt stöd ska stärkas. Läxmetodik och läxstöd
ska utvecklas. Introduktionsklasser för nyanlända bildas och elever fördelas till fler
skolor. Undervisningen ska anpassas till elevernas förkunskaper.

• Rektors ansvar för den inre organisationen
Skolan ska präglas av höga förväntningar på alla i skolan. Skolan ska erbjuda ett
tryggt socialt klimat som ger stöd och och utvecklar varma och positiva relationer.
Skolans interna struktur, processer och arbetssätt ska utvecklas och bli tydligare.

• Samverkan
Samverkan mellan skola, social och fritid ska stärkas. Gymnasieskolans samverkan
med näringslivet innebär bättre förutsättningar för en ökad satning på lärlingsutbildningar.

• Vuxenutbildning
Ungdomar med avbrutna gymnasiestudier ska ges stimulans till fortsatta studier.
Vuxna med bristfällig utbilldning ska erbjudas yrkesutbildning.
Arbetsmarknadsprojekt som stärker och utvecklar individen att gå från utanförskap till
arbete ska erbjudas.

Den Goda Staden
•

Bostäder
Nya bostäder ska byggas i alla kommundelar och genomföras med måttlig förtätning
för att skapa ljusa lägenheter skapas utan insyn. Den främsta utbyggnaden ska ske i
omvandlingsområdena Södra Munksjön och Maden i Huskvarna samt i nya områden
mellan Ljungarum och Barnarp.

•

Centrumfunktioner
För att få närhet utvecklas centrum i varje stadsdel eller kommundel med god
infrastruktur. Dessa centrum innehåller förskola, skola, service, handel, verksamheter
samt mötesplatser.

•

Dunkehallaravinen
Dunkehallaravinen utvecklas med renoverade dammar och byggnader liksom
Huskvarnaån med vattenfall och våtmark som viktiga natur- och kulturstråk.

•

Jönköping – Smålands kulturhuvudstad!
Jönköpings kommun utvecklas till Smålands ledande kulturcentrum. Genom en
samverkan utöver det vanliga vill vi skapa förutsättningar för att stimulera landskapets
bredaste kulturliv.

•

Rosenlunds Herrgård
Herrgården ska bevaras i kommunal ägo och tillsammans med omgivande park och
Rosarie utvecklas till en levande och bomstrande kulturmiljö.

•

Råslätts idrottsplats
Förutom Rosenlundsfältet och Idrottshuset med flera hallar utvecklas Råslätts
idrottsplats som ett tredje arenaområde för elitfotboll, bandy och friidrott.

•

Vätterstranden
Vätterstranden ska vara en av Jönköpings självklara mötesplatser, sommar som vinter,
vår som höst. Ett kallbadhus i Pirens förlängning ger liv åt hamnen årets alla månader.
Strandnära kaféer längs strandpromenaden blir nya mötesplatser. Bryggor och ramper
ger alla medborgare tillgång till Vätterns vatten.
Rosenlunds herrgård blir stadens och medborgarnas självklara kulturella mötesplats
med levande konst, musik och mat. Utveckla herrgårdsmiljön med ett nytt orangeri
och återställ 1700-tals trädgården successivt.
Väck liv i Rosariet och erbjud kommunmedborgarna att delta på en egen visfestival.

Infrastrukturen
• Bredband
Tillgång till snabbt bredband ska finnas i hela kommunen och underlätta för boende
och verksamheter.

• Bygg breda cykelstråk!
För att underlätta förflyttning och ge säkrare trafik och bättre miljö genomförs
tydligare separering genom särskilda stråk för cykling resp. kollektivtrafik.

• Höghastighetståg
Reservat ska läggas in i översiktsplanen för höghastighetståpg Stockholm – Jönköping
– Göteborg resp. Jönköping – Hamburg dels söder om Munksjön, dels i en sydligare
alternativ dragning. Reservat läggs också in för kringled av E4 och riksväg 40.

• Omstigningsplatser
Omstigningsplatser samt in- och utfartsparkeringar kopplade till kollektivtrafikens
stomlinjer anläggs för att underlätta byte av färdsätt och samåkning.

• Snöröjning och sopning
Snöröjning och sopning prioriteras för cykelstråk, övergångsställen, trottoarer,
busshållplatser och handikapparkeringar för att ge oskyddade trafikanter tryggare
förflyttning.

Jämställdheten
•

Chefer med utländsk bakgrund
Anställ fler chefer med utländsk bakgrund. Detta är en förutsättning som också leder
till en bättre integration.

•

Kompetensutveckling
Förbättra kompetensutvecklingen genom chefsutveckling, nätverksbyggande och
förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Gynnsamma villkor ska erbjudas
forskarutbildning av egen personal.

•

Löner
Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska. För att åstadkomma jämställda löner
och en jämställd löneutveckling krävs särskilt löneutrymme för kvinnodominerade
yrkesgrupper.

•

Maktfördelning
Könsfördelningen ska vara jämn såväl bland kommunens högre chefer som i de
kommunala bolagsledningarna- och styrelserna.

•

Män i förskolan
Fler män ska finnas i förskolan som förebilder för barnen. Fler män ska uppmuntras att
ta ut sin föräldraledighet.

•

Utlandsfödda kvinnors sysselsättning
Vidta åtgärder så att utlandsfödda kvinnor får arbete i samma utsträckning som
svenskfödda kvinnor. Ett eget arbete är nyckeln till integration.

Miljön
• Biosfärsområdet
Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna ska utvecklas till ett modellområde för hållbar
landsbyggsutveckling med lokalt producerade varor som en stark destination för besök
och upplevelse.
•

Eldrivna forden
Andelen eldrivna bilar och cyklar ska ges förutsättningar att öka genom att fler
laddstolpar sätts upp.

•

Energikällor
Solenergi och geotermisk energi ska tas tillvara i större utsträckning för uppvärmning
och kylning. Antalet energisnåla byggnader ska öka genom ny- och ombyggnad.

•

Promenadstaden
Närsamhällen med arbetsplatser, bostäder och centrum samt servicefunktioner minskar
bilberoendet. I närsamhället klarar de flesta sig med att gå och cykla i vardagen vilket
gagnar såväl miljön som hälsan.

•

Samordning miljö- och skyddsfrågor
Arbetet med hållbar utveckling, miljöfrågor och olika skyddsfrågor behöver
samordnas i en enda stark förvaltning för att nå ökad effektivitet.

•

Växthusgaser
Omställningen till ett fossilfritt energisystem är viktigt för att reducera utsläppen av
klimatpåverkande växthusgaser. Mossar och sankmarker som brukats behöver
renoveras för att minska läckage av växthusgaser och återställa biologisk mångfald.

•

Vättern
Värdefulla orörda naturmiljöer och Vättern som dricksvattentäckt ska skyddas.

Näringslivet och kommunen
•

”Bollplank” av företagare
”Bollplanket” är ett informellt nätverk med företagare för tankeutbyte med
kommunens företrädare.

•

”Chefernas chef”
Stadsdirektören ska vara chef över förvaltningscheferna.

•

”Entreprenörsvänliga Jönköping”
Underlätta för entreprenören genom en effektiv myndighetshantering. Detta kräver en
samordning av samtliga myndighetspersoner för att ge entreprenören med sin affärsidé
”rätt ingång”.

•

Intraprenader
Inrätta fler intraprenader som ger anställda i en arbetsenhet möjlighet att driva
verksamheten själva.

•

Kvalificerade anställningar för högskolestudenter
Jönköpings kommun ska erbjuda studenter vid Högskolan kvalificerade anställningar
under studietiden. Detta utvecklar näringslivet i kommunen och underlättar övergång
m,ellan skola och anställning.Det öleder också till ett ökat fokus på företagandet som
stimulerar nyetableringar samt ökar attraktionskraften för Högskolan.

•

Organisationsutveckling
Projektet ”Den bästa arbetsplatsen” ska utvidgas till fler enheter.

•

Turismen
Skapa bättre förutsättningar i hela kommunen för besöksnäringar och
upplevelseindustri bl. a för att öka antalet turister till Jönköpings kommun.

