Växjö är en bra kommun att leva i och de som vill bo och verka här ska känna sig
välkomna. Kommunen växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på
många områden. Det finns också mycket som kan bli bättre. Klyftorna mellan invånarna
ökar, våra barn och unga lär sig inte tillräckligt i skolan och fortfarande finns det de som
inte har arbete.
Ett jämlikt Växjö når längre än ett Växjö som behöver tampas med de problem som
ojämlikheten skapar. Därför måste ojämlikheten bort. Alla invånare kommer att kunna
leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro när vi förmår att bygga samhället helt och
jämlikt.
För att lyckas med det vill Socialdemokraterna investera i en bättre skola för Växjös barn
och unga. Det är där framtiden börjar. Samtliga skolor ska vara bra skolor för barnens
och ungdomarnas skull. De barn som växer upp i Växjö kommun ska få alla möjligheter
att lära sig, både idag och i framtiden. Det är den mest långsiktigt hållbara investeringen vi
kan göra.
För att klara skolan och välfärden även i framtiden behövs en politik för fler i arbete.
Arbetslösheten i riket sjunker och det är en utveckling som Växjö både kan och ska leda.
Att ha ett arbete ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och
en av oss. Vår målsättning är att det ska råda full sysselsättning i Växjö kommun. Därför
vill Socialdemokraterna satsa på att investera för framtiden i bostäder och klimat, en aktiv
näringspolitik för fler och växande företag och kompetens och matchning för att rusta
växjöborna att ta de arbeten som växer fram.
Växjö bygger mycket, men för den som saknar bostad är det en klen tröst. Det krävs
krafttag för att pressa bygg- och boendekostnader så att fler har råd att bo i de nya
bostäder som byggs. Bostäderna ska anpassas efter invånarnas behov.
Växjö ska fortsätta att utvecklas som Europas grönaste stad. Här ska alla kunna leva ett
bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Grön omställning
ska förenas med social och ekonomisk utveckling och kommunen ska vara ett föredöme
på miljöområdet. Miljöarbetet är en långsiktig överlevnadsfråga och att utveckla
morgondagens klimatsmarta lösningar kan samtidigt bli en av konkurrensfördelarna för
Växjös näringsliv i framtiden.

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och
lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla
potential. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning
utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett Växjö som håller ihop. Alla elever
ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska
förhållanden. Därför vill Socialdemokraterna satsa på tidiga insatser, skickliga lärare och
en jämlik skola. Ett rättvist samhälle skapas i skolan men även på fritidshemmen.
Fritidshemmen är en viktig del i elevernas utbildning.

Resursfördelningen i skolan ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar
och ska användas som ett medel för att öka skolans likvärdighet. För att ge fler elever det
stöd de behöver ska fler speciallärare och specialpedagoger anställas. Tidiga insatser för
barn och elever som behöver stöd är avgörande för en likvärdig skola och ska därför
prioriteras.
Skolans kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att barn och elever ska ha tillgång till
behöriga lärare och förskollärare. En viktig del i det är att satsa på kompetensutveckling
för både lärare och skolledare.

Kvaliteten och miljön i förskolorna ska vara god oavsett var i kommunen förskolan finns.
Därför måste lokaler och utemiljöer ses över. Det måste också finnas behöriga
förskollärare på alla enheter. Grupperna ska inte vara större än att alla barn känner sig
sedda varje dag.
När arbetsmarknaden och människors behov förändras måste välfärden vad gäller tillgång
till barnomsorg också anpassas. Därför ska barnomsorg på alla de tider då föräldrar
arbetar erbjudas. Det ökar tryggheten för både föräldrar och barn.

Alldeles för många barn och unga mår dåligt. Därför ska vi ha en stark elevhälsa som är
lättillgänglig för alla som behöver ta del av den. Det ska inte vara svårt eller pinsamt att
kontakta elevhälsan. Teamen ska även arbeta preventivt och utåtriktat. Samarbetet med
regionen ska stärkas.

Alla barn och unga ska gå i skolan på samma villkor och inget barns skolgång ska
begränsas av familjens ekonomiska förhållanden. Därför ska Växjö kommuns skolor vara
helt avgiftsfria. Inga dolda avgifter får förekomma.









Byggkranarna reser sig tätt längs Växjös silhuett och det färdigställs många lägenheter och
hus i vår kommun. Nya områden och stadsdelar växer fram samtidigt som centrum
förtätas. Många har en lägenhet eller ett hus att kalla sitt hem. Bostaden är en social
rättighet och grunden för trygghet och frihet. Den måste vara en självklarhet för alla
växjöbor, men fortfarande har många svårt att hitta en bostad.

De som till följd av ett nytt jobb eller jakten på sin första bostad söker en hyresrätt märker
fort att konkurrensen är hård och att de nyproducerade lägenheterna har höga hyror. Fler
behöver någonstans att bo i hela vår kommun, såväl i staden som på andra orter i
kommunen. Därför vill Socialdemokraterna att politiken ska ta ett större ansvar för att det
byggs fler hyresrätter med rimligare hyror.

I Växjö ska välfärden inte finansieras genom försäljning av allmännyttans bostäder. De
bostäder som Växjöbostäder och Vidingehem äger och förvaltar är viktiga för
kommunens invånare och hyresgäster. De kommunala bostadsbolagen ska ha en god
beredskap för att bygga och komma ikapp med underskottet på hyresrätter.

Det ska finnas goda boendealternativ för såväl den som flyttar till sitt eget hem för första
gången som för den som väljer att lämna sin villa för en hyresrätt senare i livet. Det kräver
att vi bygger med hög tillgänglighet och att vi bygger bostäder som passar både den som
lever själv och den som lever i en stor familj. Olika typer av boenden behöver finns på
olika orter i kommunen och en viktig del av det är kommunens försäljning av villatomter.

I Växjö syns skillnaden mellan den som har mer och den som har mindre tydligt i var du
bor. Det leder till en delad stad och en ökad ojämlikhet. När vi bygger nya stadsdelar och
planerar i våra befintliga är det viktigt att alltid planera för en ökad jämlikhet genom att se
till att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.






Hela vår gemensamma välfärd bygger på att människor bidrar efter förmåga. Därför ska
alla som kan arbeta, arbeta. För att fler ska få möjlighet att arbeta kan insatser och stöd
från samhället krävas. Några kan behöva personligt stöd för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter medan andra mitt i livet kan behöva genomgå en utbildning för att få ett
arbete. I Växjö ska vi sikta på full sysselsättning och det innebär att det alltid ska finnas
insatser för att fler ska få rätt förutsättningar att ta ett arbete.

Utbildning är människors möjlighet att förverkliga sina drömmar och lägger grunden för
både arbete och välfärd. Arbetsgivare behöver hitta rätt kompetens för att anställa och
arbetstagarna behöver rustas för de arbetstillfällen som finns och som i framtiden
kommer att behövas. Därför nås full sysselsättning för växjöborna genom investeringar i
vuxen- och yrkesutbildningar. I den svenska modellen konkurrerar vi med kunskap.
Linnéuniversitetet är en viktig aktör som kommunen måste stärka sitt samarbete med.

I företagen skapas jobb och kommunen mår bra om företagen mår bra. Därför är det
viktigt att ha en tät dialog med företagarorganisationer och enskilda företag. I de delar där
det är möjligt ska kommunen alltid vara med och bidra till ett bättre företagsklimat. En
nära samverkan med företag, arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen är viktig.
Samverkan måste leda till resultat för den enskilde i form av arbete eller studier.

Goda arbetsvillkor och en möjlighet att utvecklas i sitt yrke är grundläggande för att
välfärden ska hålla en hög kvalitet. Kommunens medarbetare är en ovärderlig resurs
samtidigt som rekryteringsbehovet är stort inom alla välfärdsområden. Därför vill
Socialdemokraterna driva en arbetsgivarpolitik med fokus på hälsa, jämställdhet och
ledarskap. Den som väljer att arbeta inom Växjö kommun ska ha schyssta
anställningsvillkor, känna sig trygg och få arbetslivet att gå ihop med övriga livet.
Kommunens medarbetare ska ha rätt att utveckla sin kompetens och ges möjligheter att ta
nya arbetsuppgifter med större ansvar. Inte bara inom kommunen ska villkoren vara goda,
vid upphandlingar ska sociala krav ställas samt kollektivsavtalsliknande villkor. I Växjö ska
svenska löner gälla och jobben ska vara trygga.






Alla invånare som är i behov av stöd och omsorg ska få ett gott bemötande och ha
möjlighet till inflytande över de insatser som ges. När välfärden fungerar väl håller den
samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till samhällelig och ekonomisk
utveckling. Tillgången till välfärd och service ska vara god i hela kommunen. De insatser
som erbjuds människor i behov av stöd och omsorg ska leda till att alla kan leva ett gott
liv. Välfärden är inte som vilken marknad som helst, därför är grundprincipen att Växjös
välfärd vara skattefinansierad och generell.

En förutsättning för ett tryggt liv även när man blir äldre är att det finns en god och
tillgänglig välfärd och möjlighet till ett tryggt boende. Det ska finns tillgängliga
boendeformer för såväl den som lämnar den stora villan för en lägenhet som för den som
flyttar till ett särskilt boende. Därför krävs att det byggs bostäder som är anpassade för
äldre och att vi säkerställer tillgången till platser på kommunens särskilda boenden. Du ska
kunna känna dig trygg i att du får den hjälp du behöver när du behöver den. Därför är det
viktigt att stärka samarbetet mellan kommunen och Region Kronoberg, så som sker i
exempelvis projektet Äldrehälsa Kronoberg.

I Växjö ska de som är i behov av välfärd också ges inflytande över det stöd som ges.
Känslan av frihet och trygghet ökar när invånare får större påverkan på var och hur de ska
bo eller när och hur hjälp ska ges. Det är verklig valfrihet.

I den svenska modellen ska skattebetalarnas pengar gå till den välfärd de är avsedda för.
Kortsiktiga vinstintressen och ett växande marknadstänkande leder till en sämre kvalitet.
Växjöborna ska ha rätt till en skattefinansierad välfärd av hög kvalitet. Politiken har
ansvaret för välfärden och därför är det viktigt att välfärdens innehåll regleras och beslutas
om av det offentliga. I Växjö ska kraven på alla välfärdsutförare vara höga. Försäljning av
kommunal egendom eller verksamhet ska alltid göras med stor försiktighet och alltid ske
med växjöbornas bästa för ögonen.






Alla växjöbor ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en
meningsfull fritid. Folkhälsan påverkas av klass och kön. Skillnaderna i invånarnas
livsvillkor måste minska. Kulturen och fritiden ska vara en mötesplats där erfarenheter
och kunskap växer. Offentliga rum, såväl i staden som på landsbygden, ska
uppmärksammas. Vi vill skapa fler mötesplatser där människor kan träffas. Alla ska ges
goda möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Växjö ska vara en kreativ och kulturell
kommun.

Möjligheterna för en aktiv fritid, framförallt för barn och unga, men även för äldre, ska
stärkas. Därför vill Socialdemokraterna att föreningslivet i Växjö kommun ska stimuleras
och att det ska finnas plats för både bredd- och elitidrott, deltagar- och utövarkultur.

Maten har stor betydelse, den är viktig ur ett hälsoperspektiv men även ur ett socialt
perspektiv. Unga och äldres önskemål samt en nyttig och god kost i en trivsam miljö ska
vara självklart. Socialdemokraterna vill arbeta för att säkerställa att maten alltid är av god
kvalitet, ekologisk och närproducerad.

Växjöbor ska inte ställas mot varandra. Istället ska det ske ett aktivt arbete för att
stimulera mångfald, tillgänglighet och jämställdhet, gärna i dialog med föreningslivet.
Kränkningar och trakasserier hör inte hemma i Växjö. Ytterligare metoder och former för
ökad dialog med invånarna behöver utvecklas.

Det är orimligt att livslängden skiljer sig beroende på var du bor, vilket kön eller inkomst
du har. Hälsoarbete måste ske förebyggande. Ojämlikhet i invånarnas livsvillkor ska
kartläggas och åtgärder för att Växjö ska hålla ihop ska tas fram. Klyftorna mellan
växjöborna ska minska och barnfattigdomen ska bort.





