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Arbetsmarknad 

Det ska alltid löna sig att arbeta och försörjningsstöd ska vara ett tillfälligt stöd. 

Målsättningen ska vara att alla kommuninvånare med arbetsförmåga ska försörja sig 

själva fritt från bidrag. Det är därför viktigt att personer som är utanför arbetslivet får 

snabb och effektiv hjälp att etablera sig eller ta sig tillbaka. Kommunens 

lärlingsutbildning och vuxenutbildning ska ge dessa personer en bra grund och göra 

dem attraktiva för en anställning.  

Jönköping ska vara en kommun där företag vill och har möjlighet att växa med hjälp 

av rätt utbildad arbetskraft. För att tydliggöra kopplingen mellan arbetskraft och 

näringsliv behöver arbetsmarknadsavdelningen komma närmare näringslivs-

avdelningen. Detta möjliggör en bättre matchning mellan arbetssökare och 

företagens behov. 

 

Moderaterna vill: 

• Arbete ska alltid löna sig framför bidrag. 

• Individer som uppbär försörjningsstöd ska med det stöd som krävs snarast 

återgå till egen försörjning. 

• Digitalisera biståndshandläggning för att frigöra tid till att arbeta för ett minskat 

behov av bidrag. 

• Samverka med andra myndigheter mot bidragsfusk. 

• Flytta arbetsmarknadsavdelningen närmare näringslivsavdelningen för att 

skapa bättre möjligheter att matcha arbetssökande mot näringslivets behov. 

• För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt 

från arbetslivet är det viktigt att satsa på praktikplatser. 

• Kvalitativ vuxenutbildning för att möta företagens behov. 

• Stärka kontrollfunktionen för att motverka felaktiga utbetalningar inom 

försörjningsstöd och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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Bostäder 

Alla behöver vi någonstans att bo. Du ska kunna välja boendeform efter behov, 

intresse och livssituation. Likaså måste möjlighet finnas att kunna byta boendeform 

under livet, göra bostadskarriär. När du blir äldre och vill sälja din villa ska du kunna 

bo kvar i din hemort. Attraktiva villor, bostads- och hyresrätter till rimliga kostnader 

ska finnas i hela kommunen. Det måste också vara enkelt att få bygglov och att 

kunna bygga ute på landet, även med sjöutsikt och i strandnära lägen. 

Närhet till parker, lekplatser och grönområden är nödvändigt för att boende och 

friluftsliv i staden ska vara attraktivt. Jönköping är en unik stad med tre centrala sjöar 

till vilka rekreation och friluftsliv kan förläggas. En av de viktigaste trivselfaktorerna i 

en stad är närheten mellan aktiviteter och boende. Det är därför viktigt att byggnation 

inte görs på bekostnad av grönytor utan att ljus, luftkvalitet och rekreation är viktiga 

faktorer vid planering av nya områden samt förändring av befintliga. 

Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun med god välfärdsservice behöver nya 

företagsetableringar vara säkra på att inflyttade medarbetare kan finna ett attraktivt 

boende. Vi måste därför öka planeringen av nya bostadsområden. 

 

Moderaterna vill: 

• Varierad byggnation för att möjliggöra en bostadskarriär. 

• Minska tomtkön genom att släppa fler villatomter. 

• Snabbare bygglov genom att byggentreprenörer hjälper till med 

detaljplanerna. 

• Åkermark ska i första hand brukas inte bebyggas. 

• Skapa förutsättningar för olika boendeformer för äldre; seniorboende och 

trygghetsboende  

• Byggnation på höjden för optimalt utnyttjande av markyta 

• Fler och enklare bostäder för yngre. 

• Äldre ska kunna bo kvar i sin kommundel genom varierad bebyggelse i hela 

kommunen. 

• Inga kommunala särkrav. Kommunen skall inte ha några egna krav utöver 

gällande bygglagstiftning. Särkrav ger mycket högre byggkostnad och 

försvårar standardisering av byggprocessen.  
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Funktionsstöd 

I Jönköpings kommun ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina egna 

förutsättningar. Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn med en 

funktionsnedsättning ska snabbt få rätt stöd och hjälp av kommunen. En viktig grund 

för att känna sig delaktig i samhället är att ha någon form av sysselsättning som 

behöver anpassas utifrån varje individs unika förutsättningar och önskemål. För de 

som inte kan studera eller ta ett vanligt arbete är daglig verksamhet ett bra sätt att få 

gemenskap, stimulans och utveckling. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska garantera att personer 

med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja 

svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med 

funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer 

självständiga liv. 

För att den personliga assistansen ska fungera som tänkt och bli lika över hela landet 

behöver huvudmannaskapet tas över av staten. Först då kan medborgare i olika 

kommuner få assistans på lika villkor.  

 

Moderaterna vill: 

• Alla har rätt att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. 

• Hjälpmedel och boendeformer som möter varje individs behov. 

• Fler alternativ inom daglig verksamhet för att passa alla och främja 

delaktigheten i samhället. 

• Värna personlig assistans genom EN huvudman. 

• Utveckla kvaliteten på våra grupp- och barnboenden. 

• Vård, stöd och service anpassat utifrån dina behov. 

• Du har rätt att få det stöd som passar just dig och dina unika förutsättningar. 

• Du som har behov av olika insatser ska ges inflytande över utformningen och 

möjlighet att välja utförare. 

• Tydligare samverkan med regionen och myndigheter för att minska antalet 

kontakter. 
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Företagande och näringsliv 

Att skapa nya arbetstillfällen är vitalt för att en kommun ska fungera. Grunden är då 

att ge företag de bästa förutsättningarna till att starta, växa och utveckla sin 

verksamhet. För att företag ska vilja etablera sig krävs bland annat tillgång till bra 

lokaler, mark och arbetskraft. Kommunen måste därför också vara attraktiv gällande 

bland annat bostäder, fritid och pendlingsmöjligheter. Det är också viktigt att få 

studenter att vilja stanna kvar i kommunen även efter slutförda studier. 

Näringslivet ska präglas av schysta villkor och kommunen ska inte konkurrera på den 

öppna marknaden. Det är därför viktigt att kommunen ägnar sig åt att vara kommun 

och låter företagare vara företagare. Kommunal verksamhet som kan drivas av 

företag ska konkurrensutsättas. Tid är pengar och det är därför viktigt att 

handläggningstider minimeras och att all kontakt med kommunen är kvalitativ och 

effektiv. Digitalisering och robotisering är också en bra hjälp för att skapa en 

snabbare handläggning. 

 

Moderaterna vill: 

• Vi ska ge företag goda förutsättningar att starta upp, verka och expandera. 

• Utveckla företagslotsar så att kommunen alltid ger bästa möjliga service. 

• Frigöra industrimark i alla kommundelar för att möjliggöra nyetablering och 

expansion. 

• Korta ner den kommunala handläggningstiden, ta hjälp av digitalisering och 

robotisering. 

• Att konkurrensutsätta kommunala verksamheter kan ge nya möjligheter för 

företag i kommunen. 

• Verka för bra och effektiva transportmöjligheter med bil, tåg och flyg. 

• Bra centrala parkeringsmöjligheter i parkeringshus och under mark. 

• Möta företagens behov av kompetensförsörjning genom bland annat attraktiva 

yrkesprogram och bra vuxenutbildning. 
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Individ- och familjeomsorg 

En bred och effektiv socialtjänst är viktig för att alla barn, ungdomar och vuxna ska få 

rätt hjälp när de behöver. Det är viktigt att stärka skyddet för de mest utsatta i 

samhället och jobba för att socialtjänsten och övriga förvaltningar och myndigheter 

blir bättre på att upptäcka våld och utsatthet. Stöd ska kunna ges snabbt och där det 

är möjligt genomföras på hemmaplan för att öka möjligheten till en lyckad insats som 

varar över tid.  

För att minska risken för långa, dyra och inskränkande placeringar är det viktigt med 

ett brett förebyggande arbete. Genom tidig upptäckt ökar möjligheterna att ge rätt 

stöd tidigt. Moderaterna anser att det är viktigt att öka antalet fältsekreterare samt att 

komplettera öppenvårdsarbetet med fler resurser som exempelvis kvalificerade 

kontaktpersoner. 

Missbruk är en sjukdom och ska behandlas som en sådan. För att lyckas i kampen 

mot missbruk av alkohol och narkotika är det viktigt med ett utökat samarbete mellan 

kommuner och region och att all form av vård planeras med individen i fokus. 

 

Moderaterna vill: 

• Öka öppenvårdsinsatserna för att stärka utsatta barn och ungdomar i deras 

hemmiljö. 

• Öka möjligheten att snabbt identifiera och förhindra missbruk, psykisk ohälsa 

och brottslighet. 

• Jobba för en bättre struktur i samarbetet mellan kommuner och region för 

snabb och effektiv vård vid missbruk. 

• Förebyggande arbete och tidiga insatser för att du och dina barn ska få rätt 

stöd i rätt tid. 

• Utöka samverkan mellan olika samhällsaktörer för att enklare upptäcka våld. 

• Verka för ökad kompetens inom kommunen för att snabbare kunna identifiera 

barn och ungdomar som är i behov av stöd. 

• Anställa fler fältsekreterare och kvalificerade kontaktpersoner för att kunna nå 

fler ungdomar som behöver extra stöd. 
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Integration och migration 

Språket och arbetet är vägen in i det svenska samhället och därför ska nyanlända så 

fort som möjligt sättas i arbete och språkundervisning. En annan viktig del i 

integrationen är att förstå det svenska samhället, normer och jämlikhet mellan män 

och kvinnor. Barn ska snabbt integreras i samhället genom språket och skolan. 

Forskning visar att elever lättare lär sig nya språk genom en god förståelse och 

kunskap kring modersmålet. Den modersmålsundervisning som bedrivs måste därför 

hålla hög kvalitet men får inte genomföras på bekostnad av andra skolämnen. 

Ett stort problem som den misslyckade integrations- och migrationspolitiken skapat är 

förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. För att på ett effektivt sätt kunna 

bekämpa alla former av hederskontexter behöver kommunen se över nya sätt att 

arbeta samt att rutiner och arbetssätt sprids genom hela organisationen. Först när 

hela kommunen samverkar och fokuserar på frågan kan hedersförtrycket bekämpas. 

 

Moderaterna vill: 

• Etablering in i arbete i stället för bidrag. 

• Arbeta riktat för att få fler utrikesfödda ut i arbetslivet. 

• Jämlikhetsutbildning för att minska kvinnors utsatthet samt underlätta 

delaktighet och etablering i det svenska samhället. 

• Centralt placerad strateg och samordnare för arbete mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

• Individuella planer för att nyanlända barn snabbt ska lära sig svenska och få 

en kvalitativ modersmålsundervisning. 

• Nyttja kultur- och idrottsföreningar för att bidra till en lyckad integration. 

• Modersmålsundervisning ska ske utanför ordinarie lektionstid. 

• Bekämpa våldsbejakande extremism. 

• Riktade insatser för att få fler barn till utrikesfödda in i förskolan. 
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Kommunal ekonomi och förvaltning 

En välskött kommunal ekonomi är en förutsättning för att kommunen och dess 

funktioner ska kunna leverera på ett för medborgarna tillfredställande sätt. Det är 

viktigt att vi hela tiden arbetar för att få maximal effekt för varje skattekrona och att vi 

inte ökar skattetrycket. 

Ett område där effektivare arbetssätt kan göra stor skillnad är vid kommunala 

upphandlingar. Vi vill verka för effektivare upphandlingar genom att vid varje tillfälle 

använda den form som är lämpligast av ex. ramavtal, funktionsupphandling eller 

uppdelad upphandling. Det är också viktigt att använda sig av digitalisering där det är 

möjligt och skapar ökad nytta. 

Moderaterna vill: 

• Du ska känna dig trygg med att vi arbetar för att inte behöva höja skatten och 

för att långsiktigt sänka densamma. 

• Konkurrensutsätta kommunal verksamhet som inte levererar vad 

medborgarna kan förvänta sig för att få ut mer verksamhet för pengarna. 

• Ökningen av antal anställda i kommunen bör procentuellt inte överstiga den 

befolkningsökning som årligen tillkommer. 

• Anställa en bedrägeriutredare som koordinerar mellan kommunens 

verksamheter. 

• Att ständigt mäta resultat är en självklarhet liksom att alltid eftersträva 

effektiviseringar. 

• Effektivisera och optimera kommunens alla upphandlingar genom 

digitalisering och controllers. 

• Införa kommunala hubbar ute i de olika kommundelarna för bättre 

samhällsservice och minskade resor. 

• Införa AI och inlärningsprocesser för att effektivisera standardiserad 

handläggning. 

• Införa en digitaliseringssamordnare för effektiv koordinering av kommunens 

samlade digitaliseringsarbete. 
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Kultur och fritid 

Jönköpings kommun ska andas ett rikt kultur- och föreningsliv. Du eller ditt barn ska 

kunna hitta en förening i ert närområde som passar just er. Vi vill synliggöra 

föreningarnas viktiga funktion i samhället och öka deras möjlighet att bedriva sin 

verksamhet. Civilsamhället med bland annat ideella föreningar är också för många en 

viktig ingång till hur demokratiska spelregler fungerar. 

Inom flera idrotter bedrivs en talangjakt och krav på tidig specialisering. Vi vet att 

ungdomar utvecklas i olika takt och därför är det viktigt att barn- och ungdomar får en 

möjlighet att testa på många olika idrotter. Det måste också vara enklare för 

ungdomar att börja utöva en ny idrott så att antalet avhopp minskar. Ju längre en 

ungdom är aktiv inom en förening desto bättre för individen och för våra föreningars 

framtid. 

 

Moderaterna vill: 

• Erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet till träning och tävling på olika 

nivåer. 

• Frigöra lokaler för fler scener för att möjliggöra fler aktiva i våra 

kulturföreningar. 

• Verka för mer privatfinansierad kultur. 

• Premiera föreningar som bidrar till att barn- och ungdomar testar och utövar 

flera olika idrotter. 

• Samfinansierad konsthall tillsammans med näringslivet. 

• Flexibla lokaler för att möjliggöra för fler verksamheter och därmed ge ett 

maximalt nyttjande. 

• Bidra till utökad samverkan kring den kommunala kulturskolan. 

• Bevara vårt historiska kulturarv. 

• Knyta placerade barn- och ungdomar till kultur- och idrottsföreningar. 

• Fortsätta arbeta för en motorarena för Jönköpings motorintresserade. 
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Landsbygd 

En förutsättning för att landsbygden ska leva är att ge människor möjlighet att verka 

och bo utanför våra tätorter. Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden vilket 

upprätthåller befolkningsunderlaget för en god service med affärer, skolor, bra vägar, 

bredband, bensinmackar och annan service.  

För att möjliggöra att våra medborgare vill flytta till och bo kvar på landsbygden är det 

viktigt att vi värnar rätten att kunna bygga hus på landet, även med sjöutsikt och i 

strandnära lägen. Det behövs också varierad bebyggelse i hela kommunen för att 

möjliggöra att äldre kan bo kvar i sin hembygd.  

En svårighet med att bosätta sig på landet är bussförbindelser och dåligt underhållna 

vägar. Det är därför viktigt att det finns en plan för vägunderhållet och att 

vägföreningar har en god möjlighet att underhålla sina vägar. Eftersom det krävs ett 

större underlag för att få till bra bussförbindelser med kollektivtrafiken så är det viktigt 

att närtrafiken utvecklas. 

 

Moderaterna vill: 

• Utveckla anropsstyrd närtrafik som komplement till kollektivtrafiken för att nå 

fler kommuninvånare. 

• Alla som vill ska kunna bo och bedriva verksamhet på landsbygden. 

• Värna rätten att kunna avstycka skog och betesmark för enskilda markägare. 

• Vara generös med bygglovsansökningar utanför tätorterna. 

• Värna vägföreningarnas möjlighet att bibehålla en rimlig vägstandard på 

landsbygden. 

• Främja en levande landsbygd och utveckla de gröna näringarna. 

• Bredbandsuppkoppling och väl utbyggt mobilnät i alla kommundelar. 
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Miljö – Hållbara Jönköping 

Människan och naturen inklusive alla dess tillgångar är Moderaternas utgångspunkt i 

miljöpolitiken. Jönköping är historiskt en jord- och skogsbygd. Vi har en rik och 

varierad biologisk mångfald i skogarna, odlingslandskapet, vattnet och den bebyggda 

miljön. Vi bevarar och värdesätter naturens ekosystemtjänster. Vi har god kunskap 

om vår historia och vårt kulturarv med en stark känsla av att det är vi som lever här 

idag som har möjlighet att förändra och förbättra. 

Moderaterna har en stark tilltro till att hållbara teknikförbättringar kommer att lösa 

många av dagens miljöproblem. För att lyckas är det av stor vikt att vi integrerar alla 

aspekter av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk, i det vi redan gör och dit vi 

är på väg. Äganderätten och förvaltarskapstanken är centrala för att skapa ett 

hållbart samhälle. Det är vidare viktigt att skogen kan brukas hållbart till nytta för 

klimat och miljö samt framtida generationer. 

 

Moderaterna vill: 

• Öka inköpen av här- och närodlade livsmedel. 

• Utveckla livsmiljöer i form av gröna mötesplatser, stadsodlingar och 

spontanytor som främjar god hälsa. 

• Intensifiera arbetet med att skilja dagvatten från avloppsvatten för att förhindra 

att orenat vatten släpps ut i våra vattendrag. 

• Solceller vid nybyggnation av kommunala fastigheter i gynnsamma lägen. 

• Undvika nyetablering av vindkraftverk nära bebyggelse. 

• Sanering av förorenade områden med hjälp av växter som kan ta upp 

tungmetaller och PFAS. 

• Digitalisera energihantering mellan kommunala byggnader för en minskad 

energikonsumtion. 

• Bygga ut infrastrukturen för elbilar och ta vara på möjligheterna med vätgas. 

• Kommunens naturreservat ska underhållas och utvecklas, inte bli fler. 

• Arbeta för att säkerställa en god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag. 
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Skola 

Förskolan är viktig för barns utveckling och vi måste därför säkerställa att alla barn 

får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Språket utvecklas mycket under livets 

första år och förskolan lägger en viktig grund till grundskolan. Undervisningen i 

grundskola och gymnasium behöver så långt det är möjligt anpassas till varje elevs 

unika förutsättningar. Detta möjliggör att alla barn och ungdomar kan tillgodogöra sig 

undervisningen på sina villkor. 

Skoltiden ska ge alla barn och ungdomar en bra start på livet och lägga en viktig 

grund inför vidare studier och arbetsliv. Skolan ska ha en hög grad legitimerade och 

behöriga lärare som lägger stor del av sin arbetstid med eleverna. För elevernas 

välbefinnande ska elevhälsan vara väl utbyggd och ge tillgång till kurator, psykolog, 

sjuksköterska och läkare. 

För att ge elever goda förutsättningar inför den stundande arbetsmarknaden behöver 

de tidigt introduceras till entreprenörskap och företagande. Samtidigt behöver de 

tidigt få utveckla sina digitala färdigheter för att vara väl rustade inför den alltmer 

digitaliserade arbetsmarknaden. 

 

Moderaterna vill: 

• Ordning och reda i skolan för att öka arbetsro och skolresultat. 

• Små förskolegrupper är viktigt för att alla barn ska synas och utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. 

• Stärka elevhälsan för att motverka stress och psykisk ohälsa. 

• Ge alla elever utmaningar eller stöd för individuell utveckling. 

• Utbilda i entreprenörskap och ge alla elever möjlighet att bli UF-företagare 

under sin skolgång. 

• Utökning av lovskolan för att ge alla elever bästa möjlighet att nå målen. 

• Minska administrationen och låt lärare vara lärare. 

• Underlätta för friskolor att etablera sig. 

• Verka för införande av programmering som skolämne. 

• Öka intresset för naturvetenskap och teknik genom utveckling av Upptech. 
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Trafik och infrastruktur 

För att vi ska kunna ha ett arbete, handla, träffa vänner och bekanta samt uträtta 

ärenden måste alla de olika trafikslagen kunna samsas på ett smart sätt i tätorterna. 

Alla har inte möjlighet att i alla situationer endast förflytta sig med kollektivtrafik, gång 

och cykel. Även de som bor utanför vår centrala tätort måste smidigt kunna röra sig 

mellan olika platser för ett fullvärdigt liv. Bilen är för många i vår kommun oersättlig i 

många situationer. Trafikåtgärder får inte byggas så att långa köbildningar och ryckig 

trafik blir det nya normalläget. 

I våra städer och ytterområden behöver det finnas tillgång till parker, grönområden 

och stränder som inbjuder till rekreation. Det är samtidigt viktigt att det finns en 

ordentlig underhållsplan och att de hålls fräscha. Moderaterna anser att det är bättre 

att använda redan befintliga parker och andra rekreationsområden för utsmyckning 

och utökat användningsområde sommartid i stället för att ta vägnätet till förfogande. 

I Jönköpings kommun har vi byggt på oss en enorm underhållsskuld gällande vatten 

och avlopp som det är viktigt att vi prioriterar för att minimera störningar för våra 

medborgare. Ett centralt placerat reningsverk är inte möjligt på längre sikt och därför 

behöver en flytt av Simsholmens reningsverk planeras, även om det är ett arbete 

som kommer ta lång tid. 

Moderaterna vill: 

• Göra Munksjöbron fyrfilig för att få trafiken att flyta bättre. 

• Bygga bort köer genom trafiklösningar som bidrar till att olika trafikslag kan 

samexistera. 

• Hastighetsdämpande åtgärder ska genomföras på ett sådant sätt att trafiken 

flyter, inte att fordon blir ståendes eller måste krypköra. 

• Bygga bort trafikhinder så att framkomligheten säkerställs. 

• Införa tydliga parkeringsregler samt system för att minska risken till 

felparkering av elsparkcyklar. 

• Oskyddade trafikanters säkerhet säkerställs genom planfria stråk och bättre 

trafikflöden. 

• Underhåll och uppdaterad säkerhet på våra vägar i stället för sänkt hastighet. 

• Mer pengar årligen till att utveckla och underhålla våra hamnar för ett rikare 

båtliv. 

• Bygga ut kommunalt vatten och avlopp även till tätbebyggd landsbygd.  
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Trygghet, lag och ordning 

För att Jönköping ska vara en attraktiv kommun att leva och vistas i måste vi arbeta 

med förebyggande åtgärder med trygghet och säkerhet i fokus. För att få bäst verkan 

i detta arbete behöver kommunen samverka med andra aktörer för att tillsammans 

identifiera tendenser och behov av åtgärder. Vilken typ av samverkan som behövs 

beror på respektive områdes karaktär. Kommunen behöver också arbeta med 

trygghetsskapande åtgärder på ett mer långsiktigt plan och ha med det som en viktig 

aspekt i all samhällsplanering.  

Under många år har brotten och den gängrelaterade kriminaliteten ökat samtidigt 

som antalet poliser minskat. Dessutom har otryggheten aldrig varit så hög som den 

är nu. En stor del av det förebyggande arbetet består i att tillsammans skapa ett 

tryggt klimat där alla möts med respekt och omtanke, där lika rättigheter och 

möjligheter gäller för alla. Här är det viktigt att både boende och andra som verkar i 

området är delaktiga för att möjliggöra förändringar som är mer varaktiga över tid. 

 

Moderaterna vill: 

• Trygg miljö med såväl permanenta som mobila trygghetskameror och utökad 

trygghetsbelysning. 

• Kommunal brottsförebyggarsamordnare som samordnar kommunala insatser 

med polis, civilsamhälle och näringsliv. 

• I det brottsförebyggande arbetet ska ett stort fokus ligga på barn och unga. 

• Utveckla den sociala insatsgruppen och dess samverkan med polisen. 

• Fokus på trygghet i det offentliga rummet, brottsförebyggande och 

trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i hela samhällsbyggnads-

processen. 

• Avhopparverksamhet för gängkriminella, kommunen tillsammans med polis 

och kriminalvård. 

• Dialogmöten med allmänheten, civilsamhället och myndigheter för att prioritera 

rätt områden vid trygghetsskapande åtgärder. 

• Öka kunskapen bland kommunens anställda kring att upptäcka våld, i alla 

kontakter med medborgare. 
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Äldreomsorg och seniorpolitik 

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro och då är det viktigt att den enskilde 

kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. Därför är den höga 

personalomsättning som finns inom äldreomsorgen ett stort problem, både för de 

äldre och för personalen. Moderaterna vill därför prioritera personalkontinuiteten inom 

både hemtjänsten och på äldreboenden. 

När behov av omsorg uppstår så är det viktigt att den äldre får den bästa omsorgen 

och rätt till ett gott liv. Det är även viktigt att alla kan välja var man vill bo och vem 

som ska vara vårdgivare. Vården ska hålla hög kvalitet och alla ska få känna sig 

trygga och säkra. 

En risk när man blir äldre är att känslan av ensamhet och exkludering infinner sig 

vilket bland annat kan leda till psykisk ohälsa, depression, demens och för tidig död. 

Det är därför mycket viktigt att inom äldreomsorgen kontinuerligt arbeta 

förebyggande och motverka ensamhet. 

Moderaterna vill: 

• Trygghetsboenden i alla kommundelar. 

• Säkerställ att den som arbetar nära brukare inom den kommunala 

hemtjänsten kan svenska. 

• Prioritera personalkontinuiteten och arbeta aktivt för en minskning av 

personalomsättningen. 

• För att ge äldre ett så brett utbud som möjligt när det är dags att flytta är det 

viktigt att värna alla boendeformer i alla kommundelar. 

• Återöppna Västerhäll i Tenhult tills Herrgårdsgärdet är färdigställt. 

• Inom hemtjänsten och på äldreboendena ska det vid behov finnas god tillgång 

till sjuksköterskor och läkare. 

• Prioritera gemenskap och delaktighet så att ingen äldre ska behöva känna sig 

ensam. 

• Alla människor är unika och har rätt till självbestämmande. 

• Öppna upp kommunala lokaler för seniorträffar. 

• Förebygga digitalt utanförskap genom att exempelvis genom samarbeten 

erbjuda utbildningar för äldre inom ny teknik. 



 

 

                                   www.jonkopingsmoderaterna.se 

 


