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Vi har råd med ett jämlikt och jämställt
välfärdssamhälle!
Den borgerliga alliansregeringen har
under de gångna fyra åren som väntat
bedrivit en tydlig högerpolitik. Ett antal skattesänkningar har genomförts
vilket kraftigt har gynnat de hushåll
som redan har ett överflöd i form av
mycket höga inkomster och förmögenheter. Det handlar om cirka 80
miljarder kronor som högerregeringen omfördelar till främst rika hushåll
och det är staten, landstingen och
kommunerna som får mindre pengar
till den gemensamma välfärden.

I många av landets kommuner privatiseras barnomsorg och äldreomsorg i
en rasande takt med stöd av regeringens avregleringar. En friskola kan
läggas ned med ett klubbslag i ett företags styrelserum, medan det i en
kommun är en demokratisk process.
Om högeralliansen vinner valet i höst
beräknas uppemot hälften av vården
vara privatiserad och över 100.000
kommunalare kan ha ett privat vårdbolag som arbetsgivare. SAFE vill att
apoteken åter blir statliga.

Statens försämrade välfärdspolitik
drabbar främst sjuka, arbetslösa och
pensionärer. Flera tusentals personer
med svåra sjukdomstillstånd drabbas
av omänskliga regler i sjukförsäkringen och utförsäkras efter ett år. Eftersom sjukdomen gör att dessa personer inte kan stå till arbetsmarknadens
förfogande återstår försörjningsstöd
(”socialbidrag”) som normalt ger
mindre än hälften av vad ersättningsnivån i form av sjukpenning ger.

SAFE vill:
- Att staten återtar de 80 miljarderna
i förlorade skatter så att ettårsgränsen för sjukskrivningar kan tas bort
och mer kan satsas för att motverka
öppen arbetslöshet.

Flera av landstingen har en svår ekonomisk situation och tvingas därför
säga upp hundratals anställda. Effekten blir naturligtvis sämre sjukvård
och ökad arbetslöshet. Dessutom gör
privatiseringen av vårdcentralerna att
det blir mindre pengar till sjukvård
och mer pengar går till administration
av flera vårdcentraler.

- Att landstingens statsbidrag förstärks och att staten stoppar privatiseringen av sjukvården.
- Att kommunerna får långsiktigt
ökade statsbidrag till skola och omsorg av äldre och funktionshindrade.
- UPPMANA VÄLJARNA ATT
RÖSTA RÖDGRÖNT I RIKSDAGSVALET OCH RÖSTA BORT
DEN BORGERLIGA REGERINGEN
I HÖSTENS VAL.
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Bilda majoritet med andra partier
motsätter oss privatisering genom
införande av LOV (lag om valfrihetssystem inom hälsovård och socialtjänster), vårdnadsbidrag eller privatdrivna skolor.
- Öka personaltätheten inom skola,
förskola och fritidshem.
- Ha bemannad aktivering på kommunens seniorboenden. Aktivering
görs tillgänglig för äldre som har sin
bostad utanför seniorboendena.
- Skapa en reception på Parkgården.
- Arbeta för att utveckla stambanan
och trafiken på den genom bland
annat dubbelspår. Vi är kritiska till
satsningarna på Europabanan och
Götalandsbanan. Att rusta upp befintlig infrastruktur är billigare och
ger mer effekt för pengarna.
- Att Träslända bevaras som friluftsområde.
- Ha långsiktiga villkor för förskolor
och skolor i de mindre orterna
- Att kommunens bolag ska leverera
bra och prisvärda tjänster till kommuninvånarna. Detta ska ske till
självkostnadspris och inte största
möjliga vinst.
- Att ekonomiska mål och verksamhetsmål likställs.
- Skapa en sammanhållen arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa och ungdomar i samarbete med
arbetsförmedling och försäkringskassa, t ex genom finansiell samordning av rehabiliteringsverksamhet.

SAFE kan tänka sig att samarbeta
med andra partier under förutsättning att innehållet i SAFEs valprogram återspeglas i den överenskommelse som ligger till grund för en
gemensam majoritetspolitik.
En koalition kräver kompromissande.
Fördelen blir att SAFE kommer närmare problemformulerandet och får
möjlighet att påverka den demokratiskt valda majoriteten. Samtidigt är
kompromissen tillfällig, vi ska fortfarande ha frågorna kvar på vår egen
partiagenda. SAFE ska vara pålitliga
som samarbetspartners, men vi behöver inte alltid ha samma uppfattning i
grunden. SAFE ska driva en bra politik. Det kan vi - fast med olika förutsättningar – göra både i majoritetsställning och i opposition.
NEJ TILL PRIVATISERINGAR
Allt vi skrivit i detta valprogram är
givetvis viktigt för oss. Men de frågor
SAFE genom åren hållit högst rör välfärd, miljö och motstånd mot privatisering av den gemensamma sektorn. Detta ska synas för att SAFE ska
vara med i en kommande majoritet.
SAFE vill:
- Att välfärden ska vara tillgänglig
för alla. Det betyder att vi ska kunna
styra över såväl kvalitet som avgifter
och taxor. Det betyder också att vi
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Ökad lärartäthet i grundskolan
Mindre barngrupper i förskolan
Under de gångna fyra åren har ett antal politiska frågor som rör barn- och
utbildningsnämnden debatterats livligt. De största har varit skolstrukturutredningen,
kostoch
städorganisationen, barngruppernas storlek i förskolan och kunskapsresultaten i grundskolan.

att många barngrupper har blivit för
stora.
SAFE vill:
- Införa riktlinjer för barngruppernas storlek på kommunens olika förskolor i samråd med berörda fackliga organisationer.
- Att väntetiden för plats inte ska
överstiga tre månader.

SAFE vill:
- Att maten som serveras i förskolor
och skolor ska lagas av råvaror. Under de kommande fyra åren ska råvarorna ha nått upp till en nivå om
30 % ekologiskt producerat.
- Att personalen som städar förskolor och skolor ska ha tillräckligt med
tid för att utföra sina städuppgifter
på bra sätt. En noggrann uppföljning
ska göras efterhand som den nya
städorganisationen tillämpas.
- Motverka privatdrivna skolor (så
kallade friskolor). Friskolor betalas
med kommunala medel vilket innebär mindre resurser till kommunens
egna skolor. Sverige är det enda landet i Europa som ger vinstdrivna
friskolor skattepengar.

GRUNDSKOLAN
Kunskapsresultaten i Nässjö kommuns grundskolor har i genomsnitt
legat under snittet i landet. SAFE har
ihop med Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet lagt fram ett väl genomtänkt förslag för en tre-årsperiod.
Den borgerliga oppositionen har lagt
förslag om att under 2010 dra ner på
äldreomsorg och handikappomsorg
för att satsa på skolan.
SAFE vill fullfölja beslutet om att tillföra 7,5 miljoner kronor i ett projekt
för att förbättra både den personella
och pedagogiska situationen utan att
skära ner i äldreomsorg och handikappomsorg, men det krävs ytterligare resurser för att klara målet.

FÖRSKOLAN
I alla kommunens tätorter ska tillgång
till förskola med god standard finnas.
Antalet tillgängliga platser ska vara
tillräckligt för förskolebarnen i närområdet. Personal och föräldrar anser
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För att förbättra elevernas kunskaper
vill SAFE:
- Formulera kunskapsmål för varje
skola. Åtgärdsplan tas fram för varje
skola som inte når kunskapsmålen.

SAFE vill:
- Att Forserums högstadium behålls
så länge undervisningen bedrivs
med tillfredsställande resultat.

- Att fler lärare utbildas i specialpedagogik.
- Att skolområdenas elevvårdsteam
fortsätter att utvecklas vad gäller
kompetens och resurser för att kunna ge barn med särskilda behov tillräckligt stöd. Resursskolan ”Slottet”
ska finnas kvar.
- Öka lärartätheten upp till riksgenomsnittet med början i de lägre
åldrarna.
- Ge resurser för att elever med utländsk bakgrund ska få undervisning utifrån behov och förutsättningar.
- Upprusta skollokaler och prioritera
Runnerydsskolan.
- Ha regelbundna enkäter och hälsosamtal som visar om barn trivs och
mår bra i skolan.

GYMNASIET
Under de gångna fyra åren har Brinellgymnasiet färdigställts vad gäller
lokaler och utrustning. Antalet program har utökats med teknikprogram
med utökat innehåll (teknikcollege)
och
Hantverksprogrammet-Stylist.
Antalet platser på byggprogrammet
och Hantverksprogrammet-Frisör har
nästan fördubblats.
Måltidsavgiften har tagits bort.

I skola F-6 ska elevantalet ej understiga 45 under löpande treårsperioder.

SAFE vill:
- Fortsätta utvecklingen genom att
starta vård- och omsorgsprogram
med utökat innehåll (vård- och omsorgscollege) vilket ger de studerande ökad kompetens och kan göra att
fler väljer omsorgsyrket och öka intresset bland unga män.
- Ha inflytande över gymnasieverksamhet i den egna kommunen. SAFE
säger därför nej till så kallade gymnasieförbund med andra kommuner.
- Ha gymnasiesamverkan med övriga
Höglandskommuner så att eleverna
ges tillgång till önskat gymnasieprogram inom pendlingsavstånd.

Om verksamheten i Flisby eller Solberga skolor ska inrymmas Annebergs skola krävs en utbyggnad.

www.safe-nassjo.nu

SAFE vill att de mindre skolorna i de
olika kommundelarna som berördes
av skolstrukturutredningen ses i ett
samhälleligt sammanhang och behålls
så länge undervisningen fungerar tillfredsställande. Följande riktlinjer tilllämpas vad gäller elevantal:
I skola F-4 ska elevantalet ej understiga 35 under löpande treårsperioder.
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En bra omsorg i kommunal regi
ÄLDREOMSORG
Under de gångna fyra åren har de
kommunala skatteinkomsterna inte
varit tillräckliga. Inom äldreomsorgen
har antalet äldre med behov av omsorg ökat med cirka 60 personer.

Omsorgen om äldre och funktionshindrade i Nässjö kommun bedrivs
idag i kommunal regi. De borgerliga
partierna vill ändra på detta. Att borgerliga partier gärna privatiserar
hemtjänst och omsorg är ingen överraskning, så har man redan gjort i
många borgerligt styrda kommuner.

Förbättringar har genomförts under
mandatperioden:
- Antalet sjuksköterskor har ökat med
0,5 tjänst.
- Avgiften för att delta i aktiveringen
har tagits bort. På såväl mötesplatser
som särskilda boenden finns idag särskilda ledare som planerar och
genomför aktiveringen.
- Personalen ges tillfälle till visst inflytande på sitt arbete genom vårdlagens
årliga målarbete och genom de förbättringsområden som hör ihop med
medarbetarenkäten som görs vartannat år.
- Arbetsmiljöutbildningar har genomförts och skyddsronder genomförs på
alla arbetsplatser.
- Äldre personer som har eget boende
har idag rätt till promenader om behov och önskemål finns, genom hjälp
av hemtjänsten.
- All personal i äldreomsorgen har
idag efter förhandlingar med fackföreningen Kommunal rätt till fria arbetskläder.
- Organisationerna i kommunala pensionärsrådet, PRO, SPF, SPRF och
RPG är idag remissinstanser för omsorgsnämndens budget.

SAFE vill:
- INTE att omsorg om äldre- och
funktionshindrade läggs över på
privata vårdbolag, som har målet att
skapa största möjliga vinst med
kommunala skattepengar.
I omsorgsnämnden och kommunfullmäktige har den borgerliga oppositionen lagt flera förslag om att
privatisera stora delar av äldreomsorgen. Det går ut på att Nässjö
kommuns skattepengar ska lämnas
över till företag i vårdbranschen som
ska göra vinst främst genom att
minska tiden för omsorgen och försämra anställningsvillkoren för undersköterskor och annan omsorgspersonal. Det är vanligt att vårdbolag
säljs vidare till andra företag för att
pressa fram ytterligare vinster.
SAFE vill:
- Att omsorgen ska vara i kommunal
regi med målet att hålla högsta möjliga kvalitet. Personalen ska ha utbildning för att arbeta i en demokratiskt styrd organisation.
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- En brukarenkät genomförs vart annat år för att få reda på vad personerna tycker som har hjälp av omsorgen.

ökat med cirka 50 under de gångna
fyra åren. Det är bland annat insatser i
form av boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning, gruppbostäder och
personlig assistans.

De förstärkningar SAFE hade i sitt
valprogram inför valet 2006 har inte
fullt ut kunnat genomföras. Ambitionen kvarstår för de kommande fyra
åren så länge behoven finns.

Vissa personalförstärkningar har
gjorts på en del boendeenheter för att
öka möjligheten till individuellt anpassad omsorg. Däremot har inte habiliteringsersättningen återställts till
35 kr per arbetad dag.

SAFE vill:
- Genomföra personalförstärkningar
för vårdlag i de minsta boendeenheterna, vilka har färre tjänster till att
bemanna veckans alla dagar.
- Utöka antalet sjuksköterskor till
den medicinska omvårdnaden i äldrehem och gruppboenden.
- Förstärka rehabiliteringsorganisationen för äldre efter akuta sjukdomstillstånd, så att de får hjälp
med träning. Rehab för strokepatienter ska fortsätta.
- Ha en bemannad aktivering för
gemenskap och stimulans på mötesplatserna som finns i anslutning till
kommunens seniorboenden. Mötesplatserna görs tillgängliga för äldre
som bor utanför seniorboendena.
- Att äldre med eget boende och som
inte kan gå ut själva även i fortsättningen ska ha rätt till promenader
med hjälp av hemtjänsten.
- Fortsätta ha avgiftsfri personlig
omvårdnad.
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE
Antalet personer som har insatser på
grund av olika funktionshinder har

SAFE vill:
- Återställa habiliteringsersättningen
till 35 kr per arbetsdag.
- Fortsätta utbyggnaden av gruppbostäder.
FÄRDTJÄNST
I den länssamordnade färdtjänsten är
det fortfarande alltför ofta det brister i
hur resorna utförs och det är ett stort
mörkertal i förhållande till hur många
som anmäler avvikelser.
SAFE vill:
- Att länstrafiken anlitar lokala utförare för färdtjänstresor. Kostnaden
för den enskilda ska inte överstiga
kollektivtrafiktaxan.
ÖVERFÖRMYNDARE
Allt fler människor har behov av hjälp
att klara sin ekonomi

7

SAFE vill:
- Höja ersättningen för personer som
tar uppdrag som god man eller förvaltare.

Individ- och familjeomsorgen
reds utifrån arbetsförmåga, för rätt
stöd och en tryggad försörjning.
- Ha insatser för unga arbetslösa
utanför arbetsmarknaden, som saknar a-kassa eller liknande.

ALLMÄNT
Nya målgrupper kommer till och antal ärenden ökar. De ökande behoven
kräver samverkan.
SAFE vill:
- Införa nyckeltal för antal ärenden
per anställd.
- Ha en kontinuerlig verksamhetsutveckling och analys av konsekvenserna vid förändringar.
- Förbättra samarbetet med omsorgsnämnd, landsting, försäkringskassa,
arbetsförmedling och andra.

VUXEN
Beprövade vårdhem med rätt former
för eftervård och uppföljning anlitas.
Även nyare former, som förstärkt familjehem för vuxna har kommit till
under mandatperioden.
De lågtröskelboenden som funnits har
inte alla fungerat så bra. Omsorgsförvaltningens bostadssociala grupp gör
dock ett bra arbete.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
Individ- och familjeomsorgsnämnden
ska främja goda miljöer i kommunen.

En väg att skapa nya arbeten är att
bygga på vad de långtidsarbetslösa är
intresserade av. Försök görs med kooperativ företagsamhet. SAFE anser
att verksamheten hos RIA är bra.

SAFE vill:
- Upprätta en ändamålsenlig fältsamverkan mellan kommunala förvaltningar för att skapa överblick
och en uppsökande verksamhet i
ungdomars fritidsmiljöer.

Kvinnojouren gör stora insatser för
utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen drar in bidragen. Kommunen måste visa att deras
verksamhet är viktig att stödja.

EKONOMI
Försörjningsstöd (”socialbidrag”) är
tänkt som tillfällig hjälp. Med de regler som den borgerliga regeringen infört, kommer många aldrig eller först
efter lång tid in på arbetsmarknaden.
De behöver få en långsiktig lösning.

SAFE vill:
- Utveckla lågtröskelboende med
uppsökande verksamhet.
- Vidta åtgärder mot hemlöshet.
- Stödja kooperativ företagsamhet.
- Fortsätta samarbetet med frivilliga
organisationer med social profil.

SAFE vill:
- Att de som har liten möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden ut-
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Ungdom i Nässjö
INFLYTANDE
Nässjö kommun har genomfört en
enkät som kallas LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Den
visar det positiva att 80-90% var trygga. De allra flesta tyckte att de har
god hälsa.

UNGDOMSARBETE
Ett paket finns framtaget med praktikplatser med avtalsenlig lön för unga
mellan 16-24 år under 3-9 månader
(trainee).
Arbetsmarknadsenheten,
Brinellgymnasiet och Nässjö Lärcenter
spelar en viktig roll.

Tjejer känner sig klart mer stressade
än killar. 5-10 % hade upplevt mobbning och det är allvarligt. Om de flyttar bort för att studera är det jobb,
släkt och vänner som gör att de kan
tänka sig att flytta tillbaka.

SAFE vill:
- Stödja ungdomar som vill stanna i
vår kommun. För de som inte har arbete finns bland annat en resursperson som ska hjälpa ungdomarna att
nå fram till det de vill göra.

Mellan 25-50 % i olika ungdomsgrupper är intresserade av att påverka
samhället och även träffa till exempel
politiker för att diskutera.

UNGDOMARS FRITID
SAFE vill:
- Satsa på verksamhet liknande
”Ungdomens Hus”.
- Satsa på sommarjobb för ungdom,
trots att staten dragit in bidrag.
- Satsa på sommarskola för ungdomar
som vill läsa in kurser de missat.

SAFE vill:
- Ha konkreta åtgärder för att ungdomars intresse ska tas tillvara och
att de ska delta aktivt i samhällslivet. Kultur- och fritidsnämnden har
100.000 kronor för projekt av ungdomar och för ungdomar, som används i samarbete med andra
nämnder.
- Arbeta fram ett sätt där ungdomarna styr hur de vill ha kontakt
med politiker på sina egna villkor.
Detta ska ske i samklang med FN:s
barnkonvention. I våra olika verksamheter i kommunen finns mål
framtagna som ska förverkligas.

RÖKNING, ALKOHOL, DROGER
Rökning och alkohol är inkörsport till
tyngre missbruk. Det effektivaste sättet att arbeta förebyggande mot alkohol- och drogmissbruk är att påverka
föräldrarna.
SAFE vill
- Fortsätta uppsökande verksamheten på föräldramöten och andra ställen för att stödja föräldrar att vara
föredömen för sina ungdomar.
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Kultur och Fritid utvecklar och berikar
påbörjats, med bättre förutsättningar
för en god arbetsmiljö och verksamhet,
så är konstgräsplanen en resurs för hela
kommunen. Det kommer att krävas
flera år av investeringar för att skapa
en anläggning vi kan var riktigt stolta
över.

LYFT KULTUREN
SAFE vill fortsätta arbetet att lyfta kulturfrågorna i vår kommun. Bygget av
nytt bibliotek, ny konsthall och nya
lokaler till kulturskola i Pigallefastigheten är en viktig satsning. Kulturen i
vid mening är en av de faktorer som
gör att människors välbefinnande ökar.

SAFE vill:
- Fortsätta ge föreningsliv och idrott
goda förutsättningar att verka.
- Fortsätta bygga ut näridrottsplatserna i kommundelarna.
- Renovera och upprusta simhallen
under nästa mandatperiod. Den är 40
år och behöver en upprustning.

Kulturhuset Pigalle kommer att vara en
tillgång för ungdomar och i integrationsarbetet. Ytterligare verksamhet för
ungdomar bedrivs i våra tätorter.
SAFE vill:
- Att hyran på Pigalle ska vara sådan
att föreningar har förutsättning att
hyra lokaler där.
- Att föreningsbidragen höjs.

FRILUFTSLIV
Lövhult utvecklas mot ett område där
allt fler kan få utlopp för sina intressen.
Ridhuset har gett större möjligheter för
flickors intresse. Lövhult är viktigt för
många funktionshindrade och måste
vara tillgängligt. Satsningen på en bättre konstsnöanläggning kan kanske dra
fler evenemang till Nässjö. Renoveringen av vandrarhem och restaurangbyggnaden kan göra att det blir mer
intressant att förlägga verksamhet här.
Naturreservatet sparar miljöer för
framtiden.

I stadskärnearbetet i centralorten och i
övriga tätorter är det viktigt att väga in
de historiska kännetecknen och miljöerna – det är viktigt för att kunna vara
stolt över sin bygd.
SATSNING PÅ IDROTT
Mycket av de investeringar som gjorts
och beslutats har skett inom fritids/idrottsområdet. Tanken är att dessa
investeringar ska leda till större föreningsengagemang och bättre folkhälsa.
Större utrymme för aktiviteter finns nu
vid Brinellhallen efter utbyggnad en av
ny bollhall.

SAFE vill:
- Utveckla och bygga ut Lövhult till en
naturlig plats för friluftsliv och gemenskap i naturen.
- Göra våra badplatser tillgängliga för
funktionshindrade.

Skogsvallens framtid kommer att kräva
stora insatser. Förutom att bandyhallen
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Planering, näringsliv och infrastruktur
INFRASTRUKTUR
Södra stambanan är en tillgång för
Nässjö. Höglandsterminalen och att
flytta fler transporter till järnväg är
långsiktigt. Detta är viktigare än satsning på höghastighetståg. Samarbete
krävs med bland annat Trafikverket
(Väg- och Banverk).

samverkan med boende och verksamheter. Vilken tätort som kommer
2011 är inte klart än. I centralorten
börjar arbetet med att profilera Stora
torget. Rundeln får nytt utseende efter en enkät på hemsidan – även belysningen ska förbättras. Till stadskärnan räknas del av stadsparken in.

SAFE vill:
- Utreda industrimark norr om befintlig terminal.
- Bevara Träslända som rekreationsområde.

SAFE vill:
- Fortsätta utvecklingsarbetet i våra
tätorter.
- Ta fram en vision för stadskärnan
som styr för det fortsatta arbetet.
- Vårda Stadsparken och övriga parker. Alla medborgare ska kunna träffas och trivas.
- Att stadskärnan ska vara tillgänglig
för funktionshindrade och kollektivtrafiken anpassad för deras behov.

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Näringslivsarbetet i vår kommun kanaliseras ofta via Nässjö Näringsliv
AB, där kommunen är delägare. Ett
stort arbete sker gentemot de befintliga företagen i kommunen. En prioritering är arbetet med att stärka handeln i kommunen. Samverkan med
kunniga fastighetsägare kan ge utveckling av centrum i centralorten.
Trots vissa motgångar har handeln
ökat i Nässjö kommun. Hemsändningsbidraget har höjts till 100 kr.

SJUKVÅRD/RÄDDNING
Nässjö kommun behöver ett gott
samarbete med landstinget. SAFE är
dock motståndare till vårdvalet som
de borgerliga i landstinget infört.

SAFE vill:
- Arbeta för att öka den totala handeln i hela kommunen.

Höglandets Räddningstjänstförbunds
inriktning mot mer förebyggande arbete går vidare. Arbete pågår att
överbrygga motsättningarna i förbundet.

STADSKÄRNEUTVECKLING
De närmsta åren satsar vi en miljon
kronor per tätort i kommunen med
början i Forserum 2010 – arbetet sker i

SAFE vill:
- Fortsätta arbetet med det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten.
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Hållbar utveckling och miljö
HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är mer än miljö.
Det handlar om miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet. Brundtlandkommissionen säger: "En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov." SAFE har gått
före när det gäller en aktiv miljöpolitik. Vi drev frågan om källsortering
och att industrin skulle minska sina
skadliga utsläpp. Många miljöproblem återstår – gamla soptippar och
industriområden är en miljöfara.

det finns flera områden där vi måste
arbeta med hållbarhet.

Aktuella frågor är att få fram tappställen för alternativa bränslen, skydda
dricksvatten och vattendrag som rinner upp på Höglandet. Strandskydd
ska ge allmänheten tillgång till vattennära natur. Arbetet ställer stora
krav på både kommunen, medborgare och företag i kommunen.

SAFE vill:
- Att arbetet med integration ges
större tyngd.
- Att Nässjö kommun tar emot ensamkommande barn och ungdomar.
- Fortsätta arbeta med tillgänglighet.

Allt ifrån att skapa goda livsmiljöer i
våra tätorter och bostadsområden till
att ge människor med behov av samhällets stöd en plats i gemenskapen.
Här finns även tankarna kring barnkonventionen, som rör barnens lika
värde, rätt till utveckling och rätten
att få sin röst hörd. Vårt arbete med
integration för våra medmänniskor
från andra länder finns här. Att kunna
ta emot ensamkommande barn och
ungdomar är också en sådan fråga.

SAFE vill:
- Fortsätta arbetet för fler sammanhängande gång- och cykelvägar.
- Skydda vattentäkterna mot bland
annat bensindrivna motorer.
- Satsa på vindkraft.
- Arbeta med rättvisemärkta och
ekologiska varor.

VÅRA KOMMUNALA BOLAG
De kommunala bolagen stödjer hållbarhet. Nässjö Affärsverk gör mycket
miljöarbete bland annat genom fjärrvärme och sophantering. Bostadsbolaget Linden renoverar 50-talshusen i
Runneryd. NIAB står för prisvärda
industrilokaler och Pigalle AB arbetar
med att skapa lokaler för kultur och
utbildning i Pigallefastigheten.

GODA LIVSMILJÖER
Medborgarenkäten som kommunen
redovisade för ett år sedan visar att

SAFE vill:
- Att kommunens bolag aktivt bidrar
till kommunens hållbara utveckling.
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Kommunens ekonomi
Ekonomin såg bra ut inför 2008. Beslut togs om att undersöka intresset
för en konstgräsplan. Fixar-Affe skulle också få en permanent lösning.

FRAMÅTBLICK 2011-2014
2011 ser ut att bli ett tufft år ekonomiskt. SAFE vill ha en bra verksamhet
i kommunal regi för medborgarna i
kommunen. SAFE är beredd att höja
skatten för att slippa stora nedskärningar och vill hindra privatiseringar.
2010 finns stort behov av investeringar i våra fastigheter. Satsningen på
Pigalle färdigställs under sensommaren och är ett bevis på vår satsning på
kulturen under 2010.

I slutet på 2008 kom finanskrisen och
vi ville begränsa effekter på kommunens
verksamheter.
Nämnderna
stramade upp anställningar och inköp. Det gjorde att 2008 klarades utan
drastiska neddragningar.
Utgångsläget 2009 var tufft. Vi i majoriteten höjde skatten och vidtog flera
svåra åtgärder. Exempelvis minska
antalet tomma platser i särskilt boende inom omsorgerna för att upprätthålla bra personaltäthet – Grindhem
flyttades och Rådhusporten lades
ned. Bokbussen lades ned, för att inte
säga upp folk eller dra ner på föreningsbidrag – boklånen till boende på
landsbygden distribueras genom de
lokala skolbiblioteken och transporter
med mindre fordon. Kost- och städverksamheten kommer att effektiviseras för att undvika privatisering. Arbetet med förändringen har gjort att
personal känner oro.

SAFE vill:
- Ha en inriktning på den ekonomiska politiken under nästa mandatperiod som fortsätter att motverka stora
nedskärningar och privatiseringar.
- Satsa 7,5 miljoner kronor på grundskolans lägre årskurser under 3 år.
BAKÅTBLICK 2007-2010
Majoriteten har lyckats hålla ihop under 2007-2010 trots de ekonomiska
problemen och fört en politik för att
skapa goda förhållanden i hela kommunen. Det första stora beslutet nya
majoriteten tog 2006 var budgeten för
2007. Den byggde på det underlag
som förra majoriteten tog fram. Det
fanns bara litet tid till ändringar.

Nämnderna har hanterat sin ekonomi
och verksamhet på ett bra sätt 2009.
Bland annat har sjuktalen minskat i
kommunen. Tolv miljoner kronor betalades tillbaka på sjukförsäkringen.
Ihop med något bättre skatteprognoser klarade vi trots allt 2009.

Här började arbetet med några viktiga
frågor: Ta bort måltidsavgifterna för
eleverna på Brinellgymnasiet, utreda
kulturskola, återinföra aktiveringen
och starta ett långsiktigt miljöarbete.
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De fyra gångna åren
man med kommunens vuxenutbildningsverksamhet – Nässjö Lärcenter.
En stark koppling mot arbete och utbildning visar bättre vad vi förväntar
oss i arbetet med våra nya medborgare.

SAFEs valprogram inför valet 2006
var ett ambitiöst sådant med många
tunga och viktiga frågor
Bland de viktigaste frågorna var att
höja skatten för att värna välfärden.
2009 höjdes skatten med 35 öre för
att mildra effekterna av finanskrisen.

SAFE var drivande i beslutet att avstå från att införa ett vårdnadsbidrag
på 3.000 kronor per månad. Vi ser
hellre en utveckling av föräldraförsäkringen som gör att alla kan välja
att stanna hemma hos sina barn litet
längre.

UTBILDNING
Långsiktighet, kvalitet i verksamheten
och skolfastigheters skick inom
grundskolan gjorde att Fredriksdals
skola lades ner till förmån för nybyggnation av helt ny förskola. Detaljplan är på väg fram för ny förskola i Sandsjöfors. Förskolan Måsen i
Målen ska byggas till.

OMSORG
En bra personaltäthet har behållits
genom att ta bort tomma platser i särskilt boende. Arbete pågår att skapa
fler tillsvidareanställningar och även
tillgodose önskemål om högre sysselsättningsgrad. Inom omsorgen om
funktionshindrade yngre människor
har vi startat ett helt nytt gruppboende. Ytterligare ett gruppboende startas i slutet av 2010.

Ambitionen att minska gruppstorlekar i skola och förskola fick tyvärr stå
tillbaka på grund av den kärva ekonomin. Vi har 2010 börjat en satsning
på utveckling av pedagogik och
kunskap samt förbättrad lärartäthet i
de lägre åldrarna inom grundskolan.
Vi satsar 7,5 miljoner kr under tre år.
dessutom finns fullmäktigebeslut om
att tillskjuta resurser som gör att Nässjö når riksgenomsnittets lärartäthet
inom grundskolan.

Aktivering med särskilda resurspersoner har kommit igång på både särskilda boenden och mötesplatser.
Avgifterna för aktiveringen är borttagna. Omstarten av en bra aktivering
ser vi som en framgång.

För att på ett bättre sätt kunna ta
hand om de resurser som våra nyanlända från andra länder för med sig,
så lades flyktingverksamheten sam-

SAFE har fått igenom beslut om att
inte privatisera omsorgen, till exempel inom ramen för LOV (lag om val-
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frihetssystem inom hälsovård och socialtjänster).

Kultur ges möjligheter genom nytt
bibliotek och kulturhus.

INFRASTRUKTUR / HANDEL
Vi arbetar aktivt med att stärka Södra
Stambanan och förbättra förbindelserna med bland annat Jönköping och
övriga Höglandet. Stambanan är en
pulsåder vi fortsättningsvis vill bygga
en bra utveckling kring.

FASTIGHETER
Vi har gjort en rejäl genomgång av
våra fastigheter ur energisynpunkt
som kommer att kräva stora resurser
de närmsta åren, vilket är en stor miljösatsning. Hyressystem ses över för
att skapa tydlighet och delaktighet
gentemot hyrande förvaltningar.

Ett stort arbete görs för att stärka den
uppåtgående handeln i Nässjö. Utvecklingspengar har avsatts för tätorter och landsbygd med början i Forserum 2010. Redan innevarande år
görs även en stor satsning för att lyfta Nässjös centrum för att gynna
handel och attraktivitet.

DEMOKRATI
Utökning av möjligheter för medborgare att föra fram synpunkter finns
efter införande av allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och
även möjligheten att formellt lämna
medborgarförslag. De allra flesta
nämndsammanträden är öppna för
allmänheten. Kommunen har även
gjort en medborgarenkät för att ta
reda på vad medborgarna tycker och
den kommer att följas upp av en ny
2011.

KULTUR OCH FRITID
Ungdom och idrott har legat i förgrunden. Konstgräsplan och ny hall i
Brinell har gett idrotten mer utrymme. För att stärka vårt bandygymnasium har bygget av en bandyhall påbörjats. Det blir bättre förutsättningar
att stödja bandyintresset hos flickor
och vi hoppas på fler idrottsbragder.
Hallen kommer även att kunna användas för andra idrottliga ändamål
till exempel inomhusfotboll under del
av året.

MILJÖ
SAFE har motverkat utökning av
torvbrytning i kommunen. En cykelplan med prioritering av cykelvägar till och från skolor håller på att
förverkligas.
PERSONAL
I den senaste medarbetarenkäten har
nöjdheten med arbetsmiljön blivit
bättre. Den visar dock att det finns
fler områden att förbättra, till exempel
organisationsklimatet.

Flickidrotten har bättre möjligheter
genom nytt ridhus. Upprustning av
Lövhult fortgår – konstsnöanläggning, renovering av vandrarhemmet
och restaurang.
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Första perioden i majoritet
ifrån oss, om vi haft de erfarenheter vi
har nu?

SAFE har som eget parti verkat i opposition sedan 1991. Efter valet 2006
tackade vi ja till att delta i ett majoritetsstyre med Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet i Nässjö kommun.

Vi var ovana vid de arbetsformer en
majoritetsställning kräver, både mellan partierna och inom SAFE, och naturligtvis lärde vi oss en hel del i majoritet.

Vi ville vara en positiv kraft och göra
skillnad ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt. Alternativet till samarbetet
kunde ha blivit en borgerlig minoritetsallians.

Genom att analysera alla våra erfarenheter kan vi förbättra vår politik
och säkerställa att det SAFE siktar på
också kommer att genomföras i högre
grad.

Mandatperioden blev en tid med större behov och kärvare ekonomi än
vanligt (finanskrisen, borgerlig regeringspolitik). Kommunalskatten höjdes med 35 öre under perioden, vilket
underlättade till en del.

Vi bygger på de här och liknande erfarenheter när vi arbetat fram valprogrammet för en tydlig SAFE-politik.
SAFE vill:
- Se verksamheternas behov som
lika viktiga som finansiella mål i
budgetsammanhang.
- Ge frågor tid: till exempel naturlig
avgång i stället för uppsägning, ta
hänsyn till äldres synpunkter vid
omorganisationer.
- Ha noggranna konsekvensanalyser.
- Diskutera viktiga frågor tidigt i beslutsprocessen.
- Vara systematiska och noggranna i
komplicerade frågor. Hålla fast vid
målet även om frågan får återkomma
i ett senare budgetsammanhang eller
dela upp stora frågor då vi inte kan
genomföra dem i en nära framtid.

SAFE har gjort bra saker i majoriteten.
Bland annat flera saker som inte stod
med i vårt förra valprogram.
Naturligtvis kan vi fråga oss: Hade
det varit bättre om vi varit kvar i opposition? Hur långt kan vi kompromissa i ett samarbete utan att ”förlora
vår själ”? Det har dykt upp frågor
från väljare som inte känner igen
SAFE.
Svaren kommer mycket an på om vi
kan ta tillvara de fyra årens erfarenheter av majoritetsstyre, vare sig vi nästa valperiod hamnar i opposition eller
i majoritet. Kunde vi ha gjort bättre
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Sverige ut ur EU för kollektivavtalens och
demokratins skull
EU-domstolens utslag får till följd att
Sverige ändrar sina lagar. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har tagit
beslut om en antifacklig lag som kallas ”lex Laval”, vilket innebär ändringar i bland annat medbestämmande- och utstationeringslagen.

LISSABONFÖRDRAGET
Lissabonfördraget innebär att alltfler
beslut som rör Sverige fattas i Bryssel
och Strasbourg. EU och dess stormaktsambitioner gynnar varken fred
eller frihet. Svensk alliansfrihet och
neutralitet är i praktiken borta. Sverige samarbetar alltmer militärt med
EU och NATO, till exempel genom de
svenska trupperna i Afghanistan.

Även om en rödgrön regering river
upp lagarna finns det inget som säger
att EU-domstolen i Luxemburg kommer att godkänna detta.

Gränskontrollerna har i stort upphört.
Alkohol och droger strömmar in från
övriga EU.

NEJ TILL EURON OCH EMU
EMU är ett politiskt prestigeprojekt
vars problem nu visar sig med krisen
i Grekland och andra euro-länder. Det
som nu händer är ingen överraskning
- många varnade för detta.

FÖRSVARA DE SVENSKA KOLLEKTIVAVTALEN OCH STOPPA
EUs ANTIFACKLIGA POLITIK
Rätten att sälja tjänster är enligt Lissabonfördraget överordnad svenska
fackliga kollektivavtal genom ”utstationeringsdirektivet” De fackliga organisationerna kan inte kräva att
svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Har ett utländskt företag anställda i Sverige med sitt lands kollektivavtal eller lagstiftad minimilön
gäller detta. Det enda som de svenska
fackliga organisationerna kan kräva
är vissa minimivillkor. Svensk rätt
gäller inte i Sverige längre.

Länderna inom euro-området är så
olika att de inte går att centralstyra.
Europeiska Centralbanken i Frankfurt
(ECB) tar större hänsyn till Tyskland
än Grekland i sina beslut. Genom
EMU saknar Grekland både penningoch valutapolitik och ingen borde bli
förvånad över vad som sker. Nu vill
EU till och med ”godkänna” nationella budgetar.
EU-anpassningen är grundorsaken
till att det svenska välfärdssamhället
till stora delar avvecklas och säljs ut.

Medbestämmandelagens rätt att kräva svenskt kollektivavtal – lex Britannia – är numera i praktiken värdelös.
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Sverige ut ur EU!

Rösta på SAFE i kommunvalet
I valet 2006 fick SAFE 3.500 röster
och 20 % av rösterna. Vi fick med
detta 11 platser i fullmäktige. Ihop
med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick vi en majoritet på 30 av
de 57 platserna i fullmäktige. Detta
var avgörande för att vi skulle kunna
bilda en vänstermajoritet i vår kommun. Att få till ett vänstersamarbete
var något som vi strävat efter och nu
var det alltså möjligt.

sorg i stället för vårdval, bra kommunal förskola i stället för vårdnadsbidrag, bra kommunal verksamhet före
låg skatt.
Vi arbetar aktivt för utträde ur EU
och att avveckla kärnkraften.

SAFE är ett lokalt parti i Nässjö och
har sitt ursprung i en socialdemokratisk välfärdsideologi. Vi ser som vår
främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och att driva miljöfrågorna med kraft.
Invandrare och flyktingar ska vara
delaktiga i Sveriges och Nässjös
framtid. Deras kunskaper och erfarenheter är en tillgång för vårt samhälle.
Vi hoppas på stort stöd för SAFE i
kommunvalet 2010. SAFEs roll i politiken är att stå för bra kommunal
verksamhet i stället för entreprenader
och privatisering, bra kommunal om-

ETT STORT STÖD FÖR SAFE I
KOMMUNVALET ÄR VIKTIGT FÖR EN FORTSATT
VÄNSTERMAJORITET I NÄSSJÖ. DIN RÖST ÄR VIKTIG!

Vill du ha valsedlar, foldrar, kuvert för valförsändelser, hjälpa till i valarbetet
så kontakta oss. Vårt skyltfönster finns på Rådhusgatan 34, Nässjö.
Skriv: SAFE c/o Kenstam, Västanbog 1B, 571 33 NÄSSJÖ
Ring: Uno 070 250 56 86, Anders 070 569 21 50, Wille 0380 732 71
Maila: unokenstam@hotmail.com
Hemsida: www.safe-nassjo.nu
Medlemsavgift 50 kronor, plusgiro 492 47 99-2

