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DAGS FÖR FÖRÄNDRING – 
VÅR KOMMUN KAN BÄTTRE!
Vi tycker att det finns mycket i Eksjö kommun som är bra men vi 
vet också att det finns saker som kan bli bättre.  

Vi vill vara en kommun som sätter äldreomsorg och skola i främsta 
rummet med våra äldres, elevers och föräldrars bästa i fokus. 
Du som invånare ska känna en stolthet över din kommun och en 
trygghet över att den kommunala välfärden håller en hög kvalité 
och att den finns där när du behöver den. 

Vi ska skapa goda förutsättningar för att säkerställa att hela 
kommunen kan leva, en kommun där tätorter och landsbygd är 
lika viktigt. Vi strävar efter att vara en kommun där alla människor 
känner sig sedda och som erbjuder ett rikt fritids- och kulturutbud 
för såväl invånare som besökare. 

Socialdemokraterna i Eksjö kommun är ett parti med många 
engagerade medlemmar. På vår valsedel har vi 72 företrädare med 
olika bakgrund, erfarenhet, bostadsort och med varierande ålder 
(18-83 år). Den främsta styrkan är att vi får många olika perspektiv 
på kommunala frågor och vad som är viktigt för oss invånare i olika 
faser av livet.

I detta program presenterar vi våra 
prioriterade frågor samt ett urval av våra 
kandidater. Tror du som jag - att vår 
kommun kan bättre och att vi är rätt 
parti för att uppnå detta? Rösta på 
Socialdemokraterna den 11 september. 

Sebastian Hörlin
Kandidat nr. 1, Eksjö



HELA KOMMUNEN SKA LEVA
Hela vår kommun är lika viktig och vi vill ta vara på alla möjligheter. 
Vi ser att vi har gott om plats för fler invånare, idéer och företag. Vi 
ska verka för en hållbar och sammanhållen kommun, där alla kan 
bo, arbeta och utöva sina fritidsintressen. Detta förverkligas genom 
offentliga insatser i samarbete med föreningsliv, företagare och 
andra engagerade invånare. 

Vi arbetar för: 
• Bättre förbindelser mellan tätorterna 
• Att fler företag ska etablera sig på vår landsbygd
• Projekt på landsbygden som skapar sammanhållning och 

attraktivitet 
• Bevarandet av Nedre dammen i Mariannelund
• Ökad satsning på sommaraktiviteter för barn och ungdomar
• Ökad ersättning till föreningar som sköter badplatser m.m.

LANDSBYGDEN BEHÖVER RESURSER

Maria Österberg
Kandidat nr. 2, Mariannelund

Det är en jämlikhetsfråga att få rätt förutsättningar så att man 
vill, och kan, bo utanför centralorten Eksjö. 

Jag vill att välfärden fungerar även på små orter och jag vill att alla 
politiker ska se hela Eksjö kommun. Vi behöver få fler företag att 
etablera sig på landsbygden för att den ska utvecklas. 

Det är en självklarhet för mig att våra barn 
och unga ska kunna gå i skolan och ha en 
meningsfull fritid i sitt närområde. Likaså är 
det självklart att äldre ska kunna ha närheten 
till varandra och anhöriga om livet förändras. 



SATSA PÅ SKOLAN
Vi vill satsa på en likvärdig skola – ingen ska lämnas efter eller 
utanför. I fokus är skolans uppdrag att förmedla och skapa 
kunskap. För att det ska lyckas bättre krävs fler utbildade lärare 
samt att all personal ges bättre förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag. Vi ska ha en utbyggd elevhälsa, som ger stöd när så 
behövs och som arbetar förebyggande. 

Vi arbetar för: 
• Att våra skolor och skolgårdar i högre utsträckning är 

anpassade utifrån verksamhetens behov
• Behöriga lärare, bland annat genom möjlighet till 

vidareutbildning
• Mer fysisk aktivitet under skoldagen
• Att elever ska få mer kunskap om HBTQI-frågor
• Uppehållsrum på Östanåskolan

SKOLAN BYGGER FRAMTIDEN
Vi ska ha en skola där alla elever synliggörs och som 
går att lita på när det gäller pedagogik, omsorg och 
kunskapsförmedling. 

För att våra barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna i 
livet är det viktigt med en bra skolgång. Vårt mål är en kommunal 
skola som levererar på alla nivåer, från förskola 
till gymnasium, med hög personaltäthet och 
en stark elevhälsa. 

Allt detta är för våra elever men också  
samhället som helhet - eftersom det är i 
skolan vi bygger framtiden. 

Johan Starck
Kandidat nr. 3, Hult 



JÄMLIK ÄLDREOMSORG
Vi ska ha en verksamhet som bidrar till ökad livskvalité för våra 
äldre med en personaltäthet som gör att både de äldre och 
anställda känner sig trygga och nöjda. Idag ställs höga krav på 
vårdpersonalen och vi vill ha en personalpolitik och arbetsmiljö 
som gör att fler vill och orkar arbeta inom äldreomsorgen. 
Tillgången till särskilt boende samt trygghetsboende ska även 
fortsättningsvis finnas på flera platser i vår kommun.

Vi arbetar för: 
• Den äldres självbestämmande och integritet
• Rätten till heltid och minskat antal delade turer
• Att inrätta en funktion som demenssjuksköterska
• Fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter
• Trygghetsskapande åtgärder och motverka ofrivillig ensamhet
• Avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten.

Jag tycker att det är viktigt att alla får vara med och planera 
sitt liv så länge man lever.

Personalen ska ha bra utbildning och kompetens samt vara 
lyhörda för dina behov, utan toppstyrning. Vi betonar vikten av 
god äldreomsorg med ett minskat antal unika 
kontakter. Om du blir sjuk med kognitiv svikt 
(demenssjukdom), ska du vara tillförsäkrad ett 
gott och värdigt liv med möjlighet till anpassat 
boende (demensboende), såväl i centralorten 
Eksjö som i de östra delarna av kommunen. Vi 
arbetar även för en god palliativ vård i livets 
slutskede. 

Rozita Hedqvist
Kandidat nr. 4, Eksjö

SJÄLVBESTÄMMANDE ÄR VIKTIGT



VARFÖR ÄR DU 
SOCIALDEMOKRAT?
JAG SER DAGLIGEN människor med 
berättigade behov av insatser i skola, vård och 
omsorg, bli omsprungna i kön av mera resursstarka 
individer och grupper. Jag vill arbeta för ett 
samhälle där alla får samma chans och där 
de av oss som har särskilda behov också får sin del! 
/Karsten Offenbartl (kandidat nr. 11), Eksjö

DÄRFÖR ATT JAG inte tror på att plånboken 
ska spela roll för grundläggande rättigheter och 
att jag är övertygad om att alla människor oavsett 
ursprung, funktionsvariation, religion, ålder eller 
kön ska ha samma förutsättningar till ett bra liv i 
Sverige. /Frida Engqvist (kandidat nr. 30), Eksjö

SOM SOCIALDEMOKRATER arbetar vi med 
att skapa ett jämlikt samhälle vad gäller exempelvis 
de ekonomiska klyftorna. Jag står för människors 
lika värde och är emot ojämlikhet.
/Farhan Marofpour (kandidat nr. 19), Eksjö

JAG ÄR STOLT ATT tillhöra ett parti som 
kämpar för trygghet, rättvisa och välfärd för alla, 
oavsett ålder eller kön samt för att vi ska ha bra 
kollektivavtal och lagar. Sådant som så många idag 
tar för givet. 
/Siw Leander (kandidat nr. 14), Mariannelund



VAD VILL VI MER?
Utöver våra tre prioriterade frågor finns det naturligtvis andra saker 
som vi vill fokusera på. Några nämns här nedan men du kan även 
läsa om fler på vår hemsida www.socialdemokraternaeksjo.se. 

Vi vill genomföra en extern genomlysning som vi tror skulle 
gynna kommunen i syfte att hitta möjliga effektiviseringar. Vi vill 
satsa mer pengar till gata och park då underhållet är eftersatt 
och det är viktigt att vi har välskötta offentliga miljöer, särskilt med 
tanke på turism och besöksnäringen.

Vi vill dessutom göra en “återsatsning” på 
Eksjö museum och Eksjö Tourist Center 
då allt för stora besparingar har gjorts de 
senaste åren. Vi ska även fortsätta vårt arbete 
för att ingen bostadsbyggnation ska ske på 
Storegårdsområdet i Eksjö. 

JAG TROR PÅ ett samhälle som är grundat på 
demokrati, alla människors lika värde och lika rätt. 
Ett samhälle utan fördomar, diskriminering, rasism 
och ojämlikhet.
/Vernisa Gazibara (kandidat nr. 22), Eksjö

DÄRFÖR ATT för mig är socialdemokratin 
möjlighet till bildning, gemenskap och den 
kooperativa tanken. Jag tror på föreningslivets kraft, 
och att föreningslivet gynnas av vår politik. 
/Levi Schneider (kandidat nr. 39), Bruzaholm

Mikael Andréasson
Kandidat nr. 5, Eksjö 



JAG VET ATT SVERIGE 
KAN BÄTTRE!
Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden 
och vi ska driva på klimatomställningen så 
att den går från snabb till ännu snabbare 
för att därmed skapa framtidens jobb här 
i Sverige. 

Och jag kommer att vända på varje 
sten för att bryta segregationen 
och röka ut det våld som hotar vår 
samhällsgemenskap.  

Jag hoppas att du vill vara med mig i det arbetet.

Magdalena Andersson, statsminister

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
Ett tryggare och starkare samhälle är vårt mål för Sverige. Du 
kan vara med på resan genom att gå med i Socialdemokraterna! 
Skicka 240 kronor och skriv ditt 10-siffriga personnummer som 
meddelande så blir du ny medlem!  NUMMER: 123 081 03 41

Bli medlem idag!
Öppna Swish-appen

och skanna QR-koden


