
 
 
Socialdemokraternas valprogram 2023-2026 på lättläst svenska 

 
ALLA SKA KÄNNA ATT DE BEHÖVS OCH ALLA SKA KÄNNA SIG 
TRYGGA 
  
Alla ska känna sig trygga i sina hem men också utomhus. Alla som bor i vår 
kommun ska vara med i samhället, ingen ska känna sig utanför och alla ska 
vara välkomna. Det ska finnas olika saker att göra på fritiden. Olika 
mötesplatser där många olika människor möts gör att vi förstår varandra 
bättre.  
 
  
Löften för ett Växjö som håller ihop 

1. Fler Växjöbor ska arbeta 
2. Kommunen ska ha en egen kommunal vuxenutbildning  
3. Fler lägenheter som människor har råd att hyra 
4. Bygg en ny isyta i Växjö tätort 
5. Fler familjecentraler 
6. Vuxna som missbrukar ska lättare få hjälp 
7. Vi ska kontrollera de som försöker lura kommunen på pengar 
8. Vi ska satsa på trygghet utomhus, bättre belysning och fler vuxna 

utomhus till exempel fältarbetare  
9. Föreningar och organisationer ska få mer hjälp att jobba med att 

människor ska känna sig välkomna  
  
 
VI SKA TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÅR VÄLFÄRD 
  
Vården, skolan och omsorgen ska vara lika bra för alla. Alla ska få den 
utbildning och omsorg de har rätt till. Företag ska inte kunna tjäna stora 
pengar på vår skola eller omsorg.  
 
  
Löften till Växjös barn och unga 

1. Bättre elevhälsa - fler skolsköterskor  
2. Jobb för unga - sommarjobbsgaranti 
3. Sommarlovskort för ungdomar till buss och tåg  
4. Gratis saker att göra på skolloven  

 
 
 
 
 



 
 
Löften till Växjös äldre 

1. Fler anställda inom omsorgen  
2. Gratis enkla hjälpmedel för äldre 
3. Alla över 65 ska få rabatt på buss och tåg  

 
 
VI VILL SKAPA ETT SAMHÄLLE SOM ÄR BRA FÖR MILJÖN  
  
Vi vill arbeta aktivt för ett samhälle som är bra för klimatet och för vår 
framtid.  Växjö kommun ska bli bättre på att jobba med klimat och miljö i 
hela samhället.  
  
Löften för en hållbar framtid: 

1. Det ska gå att ladda bilar på fler platser i kommunen  
2. Mer grönt, till exempel fler träd och buskar i våra tätorter  
3. Barn och unga ska ha mer tillgång till gröna platser för att lära sig mer 

om miljö och klimat  
4. Fler solceller på de hus kommunen äger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


