Sammanställning över ett antal politikområden där Eksjömoderaterna
klargör sina ståndpunkter i ett antal frågor med knytning till kommunen

Dessa frågor kommer Eksjömoderaterna att driva i politiken med den kraft
och styrka som vårt politiska stöd efter valet medger.

Miljöarbete
Äldreomsorg
Barnomsorg, skola och fritid
Jobb och företagande
Demokrati och ledarskap
Samhällsbyggande
Integration
Stöd när den egna kraften inte räcker

Miljö och klimat – det här vill moderaterna i Eksjö kommun
Mål: Eksjö skall ligga långt framme då det gäller miljöarbetet i hela kommunen

· Vi vill under mandatperioden omarbeta det miljöprogram som togs fram 2013
· Minska skadlig kemikalieanvändning
· Ökad användning av miljövänliga transporter
· Minska matsvinnet
· Egenproducerad förnybar el till nätet
· Avfallshantering och återvinning

Så här vill vi uppnå detta:
· Miljöprogrammet från 2013 behöver moderniseras. Vi anser också att då ett
program tagits fram skall det kunna följas. Syftet är att få en kommun som bevarar
miljön i alla dess aspekter. Vi inser också att ibland är verkligheten sådan att man
kan behöva göra avsteg från miljöplanen.
· Ansvar för biologisk mångfald, minskad skadlig kemikalieanvändning och
minskade miljöförstörande utsläpp ska vara vår ledstjärna. Då skadliga kemikalier
hanteras på fel sätt eller kommer ut i naturen kan det innebära skador på
ekosystem som är svåra att reparera. Vi tror att ett enkelt upplysningsprogram för
medborgarna kan bidra till att användningen av skadliga kemikalier minskar.
· Strävan ska vara att alla bilar i kommunkoncernens organisation ska drivas med
ett maximum av icke CO2 baserade drivmedel. Genom att ställa höga
miljökrav på kommunkoncernens fordonsflotta och de fordon som upphandlas kan
en större marknad skapas för bland annat laddning av elfordon. Elfordon skall
under mandatperioden vara det fordonsslag som prioriteras. Elladdning skall även
kunna göras på fler platser i kommunen utanför Eksjö, i första hand Mariannelund.
· Matsvinnet är ett problem och ett slöseri och finns längs hela kedjan från
producent till konsument. Moderaterna i Eksjö eftersträvar att utbildningssatsningar
görs så att alla längs kedjan får sådan relevant information så att matsvinnet
minimeras. För detta krävs samarbete mellan skola, kostråd, elevråd,
äldreboenden etc
· Under mandatperioden skall våra bolag uppmuntra de som vill producera egen
elenergi genom att underlätta köp och försäljning av el. Även företag bör under
mandatperioden kunna sälja egenproducerad el till Eksjö energi.
· Avfallshanteringen är en central del av Eksjö kommuns miljöarbete.
· Kommunen skall medverka genom upplysning så att det på alla platser där olika
former av återvinningsanläggningar i kommunen utnyttjas på ett korrekt sätt. Även
den hushållsnära sorteringen behöver upplysningskampanjer för att fungera.

Att bli äldre – det här vill moderaterna i Eksjö kommun
Mål: För oss moderater är nyckelorden trygghet, valfrihet och individen i centrum centrala
då vi talar om äldreomsorg i kommunen. Vi är stolta över den verksamhet vi har, en
verksamhet som är till för medborgarna och som ofta får bra betyg av de som nyttjar våra
tjänster. I framtiden vill vi utveckla arbetet med tekniska hjälpmedel och även satsa mer
på kompetensutveckling av personal. Ett mål, att inte ha någon kö till särskilt boende, har
vi redan uppnått i kommunen.
· Det är viktigt att kommunen erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina
närstående.
·Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet.
· Vi vill ha lättöverskådliga jämförelser mellan de olika typer av tjänster som
kommunen eller andra aktörer tillhandahåller och ge äldre en samlad bild av vilka
boenden och vilken service som finns att tillgå, i kommunal eller annan regi.
· En likvärdig biståndsbedömning.
· Trygga medarbetare.
· Mer modern teknik, artificiell intelligens, ska införas för att effektivisera och
bibehålla en god standard på omsorgen samt underlätta för personer med
funktionsvariationer. Det centrala är valfriheten för kunden och att den erbjuds på
ett etiskt sätt med individen i centrum. Det finns flera fördelar med att införa Ehemtjänst, främst då den gör att kunderna kan bli mer självständiga och att de får
ökad kontroll över sin egen situation med hjälpa av den nya tekniken.

Så här vill vi uppnå detta:
· Kommunen ska förenkla reglerna för anhöriga att få stöd. Eksjö kommun ska vara
ett föredöme för andra arbetsgivare som generös arbetsgivare för de anställda
anhöriga, som vårdar sina närstående.
· Eksjö kommun har infört valfrihet vad avser hemtjänsten. Vi moderater vill gärna
gå vidare och införa det fria valet för särskilt boende och daglig verksamhet.
Valfriheten kan även utökas till val av matleverantör om någon entreprenör skulle
visa intresse.
· Äldreguider införas i kommunen med information kring faktorer som kvalitet på
boende, mat, social gemenskap, personalens bemötande eller service på annat
språk med mera.
· Biståndshandläggarna behöver ständig kompetensutveckling och stöd i sitt viktiga
arbete.
· Utbildningsmöjligheterna för de anställda bör förbättras. Språkkompetens och
geriatrisk kunskap har betydelse för att skapa trygghet för såväl den anställde som
för de äldre och deras anhöriga.
· Vi ska våga pröva olika hjälpmedel som finns på marknaden så att våra
omsorgstagare kan erbjudas dessa. Tex kamera för att slippa störas av
nattpatrullen, en signal som talar om när det är dags att ta sin medicin.

Barnomsorg, skola och fritid - det här vill moderaterna i Eksjö
Mål: Moderaternas familjepolitik utgår från att varje vårdnadshavare själv vet vad
som är bäst för deras barn. Vi kämpar för en barnomsorg präglad av valfrihet,
jämlikhet och kvalitet. Våra barn och unga är vår framtid. De har rätt att möta
vuxna som ser dem, respekterar dem och som de känner sig trygga med.
Professionell personal med lämplig utbildning för den viktiga arbetsuppgift de har.
· De som jobbar inom barnomsorgen, grundskolan och gymnasiet ska ges
förutsättningar att hjälpa våra barn och unga att utvecklas och få med sig
kunskaper och självförtroende vidare i livet.
· Det är viktigt att skapa valfrihet inom barnomsorgen och erbjuda lösningar som
passar varje familjs behov och önskemål. Eksjö kommun har en barnomsorgspeng
som följer barnet, detta ger möjlighet för föräldrarna att själva bestämma hur deras
barnomsorg ska se ut, utifrån det utbud som finns. Vi skulle gärna se att utbudet
utökas med fler privata lösningar än idag.
· I de kommunala förskolorna strävar vi efter att ha välutbildad personal med rimligt
stora barngrupper. Vi strävar efter att ha en verksamhet i lämpliga lokaler som
stimulerar och utvecklar våra barn. Vi moderater har i alla år kämpat för att
kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg på nätter och helger och lyckades
under 2000-talets början förhindra en nedläggning av denna, något vi är stolta över.
· Vårt mål är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi erbjuder lovskola och läxhjälp för
att minska antalet elever som går ut nian utan godkända betyg men det räcker inte.
För att skolan ska vara kompensatorisk behövs mer lärarledd undervisningstid,
något som särskilt skulle gynna de elever som behöver det mest och dessutom
leda till att vi hamnar mer i nivå med övriga OECD-länder.
· Lärarna måste få bättre förutsättningar att utföra sitt huvuduppdrag – undervisa
eleverna. I dag fungerar lärare till stor del som administratörer, detta vill vi ändra på!
· Moderaterna anser att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är viktigt i
skolan. Sedan läsåret 2017/2018 har vi infört pulspass på våra grundskolor. Det
innebär att varje klass i åk 4-9 har ett pulshöjande pass de dagar de inte har idrott
på schemat. Detta är ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan i Halmstad
och Region Jönköpings län som går ut på att se kopplingen mellan fysisk aktivitet ökad kondition - bättre koncentrationsförmåga - högre betyg.

· Vi moderater värnar om individens rätt att själv få välja livsväg och det gäller även
valet av studier och platsen för dessa. Eksjö gymnasium har ett gott rykte och höga
meritvärden. Vi vill bidra till att det förblir så för att attrahera ungdomar i vår egen
och andra kommuner.
· Eksjö har ett rikt föreningsliv och många av våra barn och unga är medlemmar i
någon förening men det finns också flera som inte har något att göra på fritiden. Vi
ser ett behov av att erbjuda dessa ungdomar utmanande och utvecklande
aktiviteter efter skolan.

Så här vill vi uppnå detta:
· Konkurrenskraftiga löner.
· En positiv arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.
· Aktiv rekrytering på exempelvis lärarhögskolor och jobbmässor.
· Duktig obehörig personal ska få möjlighet att studera för att bli behörig, hjälp med
till exempel studentlitteratur, resor och möjlighet till nedsatt tjänst.
· Behålla Nattis.
· Vi stöttar alternativa former och utförare av barnomsorg och skola.
· Fortsätta med lovskola och läxhjälp, införa fler undervisningstimmar .
· Minska administration och dokumentation, se över möjligheten att införa
lärarassistenter.
· Behålla pulspassen i åk 4-6, minst ett pulspass/vecka i åk 7-9.
· Praktik för alla nationella program på Eksjö Gymnasium.
· Fler lärarledda lektioner vid sjukdom eller övrig frånvaro, införa ”proffs”- vikarier.
· Utred nytt trevligt uppehållsutrymme tillsammans med elevrådet.
· Utnyttja tomma skollokaler på eftermiddagstid till olika aktiviteter som kan
anordnas. av till exempel näringslivet, lokala föreningar och organisationer.

Bra villkor för jobb och företagande – det här vill moderaterna i Eksjö
Möjligheter till ett meningsfullt arbete är grunden till välfärden och den egna utvecklingen.
Arbetet ger inkomster för den enskildes behov och genererar utrymmet för att bygga den
skattefinansierade välfärden.
Allt fler inser vikten av att det är arbetslinjen som bygger det goda samhället.
Moderaternas anser att det skall vara mer lönsamt att utföra ett arbete, driva sitt företag,
än att vara passiv i ett bidragsberoende.
· Den som skapar arbete och utveckling skall premieras – inte straffas. Därför är det av
högsta vikt att vi har en beskattningspolitik på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som
regionalt och lokalt, som uppmuntrar detta.
· Kommunens förvaltning skall vara lyhörd och behjälplig för de företag och entreprenörer
som satsar och vill etablera sig i vår kommun.
· Näringslivsarbetet och insatserna för att få ett gott samspel mellan offentliga och privata
verksamheter skall förstärkas.
· Viktiga politikområden för förtagande och etablering i Eksjö kommun är ett
kraftsamlande för att skapa attraktivt boende, fritidsaktiviteter och goda kommunikationer.
Så här vill vi uppnå detta:
· Att minimera byråkratin för entreprenörer och företagare.
· Att med de möjligheter som kommunen har generera arbetspraktik, trainee möjligheter
för att få en mer dynamisk arbetsmarknad.
· Att med kraft verka för att kommunen tillsammans med region och stat satsar på
kommunikationer som bredband, vägar och järnvägar, för att möjliggöra en bättre
pendlings- och etableringssituation.
· Att kommunala skatter och avgifter skall mer noggrant prövas och analyseras än
tidigare.

Demokrati och ledarskap
Ansvar för ekonomin
Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i Eksjös ekonomi kräver prioriteringar och är en
förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. Det ska också prägla moderat ledarskap i
Eksjö. Fokus ska ligga på att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt. En central del
av det lokala ledarskapet är att prioritera och att noggrant se över alla kostnader och väga dem mot
varandra. Kommunens största enskilda största kostnadsslag är personalkostnaderna. Här krävs stor
restriktivitet vid nyrekrytering och möjligheten till omfördelning av arbetsuppgifter skall beaktas.

Tydligt ledarskap i Eksjö
Ledarskap är att få människor att dra i samma riktning så att uppsatta mål nås.
Med ett politiskt ledarskap som präglas av lyssnande, tydlighet, öppenhet och starkt engagemang
läggs grunden till ett gott arbetsklimat. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för kreativitet och
utveckling i Eksjö. Kommunalt politiskt ledarskap handlar om att ha väljarnas förtroende, att drivas av
genuint engagemang för att förbättra samhället och en vilja att utveckla Eksjö. Men det handlar också
om att det politiska ledarskapet skall spegla kommunens verksamhet.
Dessutom är förmågan att se helheter och ha mod att driva viktiga frågor för kommunens långsiktiga
utveckling en viktig hörnsten.

Att våga prioritera
Att ha ansvaret för att styra Eksjö innebär att utifrån olika samhällsbehov och utgångspunkter
prioritera vad man ska lägga resurser på. Eksjö kommun har en begränsad budget. Även om
budgetutrymmet ökar med hjälp av en moderat näringslivspolitik så kommer alltid behoven och
önskemålen vara större än tillgångarna. Vi kommer att våga prioritera kommunal kärnverksamhet och
stöd till de som behöver det framför kostnadsdrivande satsningar som ger snabb utdelning i opinionen.
Nya Moderaterna kommer, i mån av resurser, att satsa på spännande projekt och investeringar som
berikar tillvaron i Eksjö. Investeringar görs också med fördel tillsammans med privata intressenter.
Vi ser ett stort värde i de ideella föreningar som finns i kommunen och har för avsikt att även i
framtiden fortsätta uppmuntra dessa genom tex föreningsstöd. Kultur och idrott kanske inte är
kommunal kärnverksamhet men det är definitivt mervärden som bidrar till att öka vår attraktivitet.

Mer valfrihet i Eksjö
Frihet och valfrihet är nyckelord för Nya Moderaterna i Eksjö. Vi vill införa valfrihet för kommunens
medborgare på alla ställen där det är möjligt. Medborgare som får ansvar och frihet att välja blir
deltagande och engagerade i både sin egen och sina medmänniskors framtid. De som inte kan eller
orkar välja ska få hjälp att hitta ett passande alternativ.
I Eksjö skall alla ha möjlighet att välja skola, vård, omsorg, matleveranser och andra tjänster efter eget
tycke. Det ska vara kvalité och mångfald för brukaren som står i centrum, inte vem som är utförare. Då
Eksjös storlek inte alltid kan motivera flera olika skolor, vårdinrättningar kan det ibland vara svårt att
leva upp till valfriheten men i takt med att Eksjö växer kan valfriheten öka. Vi vill skapa förutsättningar
för fler privata näringsidkare att etablera sig i kommunen.
Även när det gäller bostäder vill Nya Moderaterna ha mindre av pekpinnar och detaljregleringar.

Öppenhet och tillgänglighet
Politiskt ledarskap handlar om förtroende. Det ställer särskilda krav när det gäller öppenhet, insyn och
att leva som man lär. Det är viktigt att komma ihåg att förtroende alltid ligger i betraktarens ögon.
Moderata politiker är genuint intresserade av att utveckla kommunen och tillsammans med andra finna
lösningar på, för medborgarna viktiga samhällsutmaningar. Goda ledare besöker verksamheterna, talar
med medarbetarna, är tillgängliga och öppna för dialog. Lyhörda ledare är även beredda att ändra sig
om de möts av bättre argument. För att uppnå goda resultat och ha kraft att utveckla en kommun i
takt med att omvärlden förändras krävs en trygg och god kultur i organisationen. Ska en kommun
klara att ständigt sträva efter att bli bättre måste nya idéer mötas av nyfikenhet och entusiasm.
Därför ska det moderata ledarskapet sträva efter att etablera en kultur som präglas av öppenhet,
förtroende och nyfikenhet.

Tydliga och mätbara mål
För att kunna utvärdera hur bra Eksjös ledning lyckas så är det viktigt att sätta mätbara mål.
Strukturen med mål ska genomsyra hela den kommunala organisationen, från kommunfullmäktige
ända ner till de minsta enheterna inom sektorerna. Nya Moderaterna ska verka för att inom all
kommunal verksamhet införa mål som är specifika, mätbara, begripliga, realistiska och tidsbestämda.
Detta arbete skall dock vägas mot nyttan av resultatet..

Samhällsbyggande – det här vill Moderaterna i Eksjö
Mål: Moderaternas politik vill sätta människan främst och skapa ett samhälle för alla,
oavsett var man bor. I framtidens Eksjö ska behovet av en hållbar tillväxt stimuleras.
Miljön är viktig, med allt från egenproducerad el, effektiv avfallshantering och återvinning
till attraktiva grönområden. Infrastrukturen inom kommunen ska utvecklas med allt från
gång- och cykelbanor, underhåll av gator och vägar till utveckling av allmänna
kommunikationer. Moderaterna i Eksjö vill även fortsättningsvis skapa ytor för
bostadsbyggande samt behov av mark. Möjligheter till blandade boenden utifrån var man
befinner sig i livet ska finnas och utvecklas.
· Samhällsbyggnad handlar om att vi med en god framförhållning ska vi ordna ett
gott samhälle för alla oavsett var man bor. Vi ska skapa ett samhälle som sätter
människan främst, ung som gammal.
· Vi vill utveckla hållbara transporter, som elektrifiering av järnvägen och utbyggda
allmänna kommunikationer.
· Planera för fler attraktiva bostadsområden. Detta i en dialog med medborgarna.
Med möjlighet att påverka utformningen av sin miljö.
· Utveckla kommunens miljöprogram. Syftet är att få en kommun som bevarar
miljön i alla dess aspekter.
· Ansvar för biologisk mångfald, minskad skadlig kemikalieanvändning och
minskade miljöförstörande utsläpp ska vara vår ledstjärna.
· Vår strävan ska vara att alla bilar i kommunkoncernens organisation ska drivas
med ett minimum av icke CO2 baserade drivmedel.
· El laddning skall även kunna göras på fler platser i kommunen utanför Eksjö i
första hand Mariannelund.
· Matsvinnet är ett problem. Moderaterna i Eksjö eftersträvar att
utbildningssatsningar görs så att matsvinnet minimeras.
· Kommunens bolag uppmuntra de som vill producera egen elenergi genom att
underlätta köp och försäljning av el.
· Medverka till att Eksjö kommuns beroende av fossila bränslen minskar.
· Kommunen ska medverka genom upplysning så att det på alla platser där olika
former av återvinningsanläggningar i kommunen utnyttjas på ett korrekt sätt. Även
den hushållsnära sorteringen behöver upplysningskampanjer för att fungera.
· Moderaterna i Eksjö vill stimulera byggande av alla former av boende

· Eksjö kommun ska ha byggbar mark för bostadsbyggande och tillgodose
näringslivets behov av mark.
· Vi vill kora tiden från idé till färdiga byggnader genom att ha en god
planberedskap.
· Öka konkurrensen och därmed få lägre kostnader.
· Vi ska se till att våra gång- och cykelvägar är sammanhängande.
· Vi vill även förbättra och utöka cykelparkeringar vid stationen och våra torg samt
busshållplatser. Det ska finnas bra och bekväma cykelparkeringar där man kan lita
på att cykeln finns kvar när man återkommer från sin resa.
· Gatuunderhållet i Eksjö kommun är kraftigt eftersatt och behöver förbättras.
Så här vill vi uppnå detta:
· Genom en ständig dialog med medborgarna
· Möjlighet att delta i planeringen och påverka utformningen av sin miljö
· Genom kommunens bolag uppmuntra egen elproduktion
· Underlätta köp och försäljning av el, gäller även intresserade företag
· Skapa förutsättningar för t.ex vindkraft, solceller och andra alternativa
energikällor.
· Att kommunen medverkar till att platser för återvinning används korrekt
· Kommunen medverkar genom upplysning hur återvinningsstationer används
· Kommunens fordon ska så långt som möjligt drivas med icke CO2 baserade
drivmedel
· Att kommunens uppdaterade miljöprogram följs
· Skapa ett upplysningsprogram så användning av skadliga kemikalier kan
minimeras
· Satsningar genomförs så matsvinnet minimeras och i samråd mellan berörda
· Prioritera inköp av elfordon till Eksjö kommun.
· Skapa fler laddstationer för bilar inom hela kommunen
· Följa och utveckla befintligt miljöprogram i kommunen
· Eksjö kommun ska tillhandahålla attraktiv och byggklar mark
· Eksjöbostäder ska tillhandahålla bra hyresrätter, även genom nyproduktion
· Skapa förutsättningar för ägarlägenheter inom kommunen
· Erbjuda varierat boende, även för de äldre, inom kommunen.
· Minska bilresandet genom att även i fortsättningen förbättra kvalitén på gång och
cykelstråk.
· Skapa säkra cykelparkeringar där cykeln finns kvar.
· Förutom ordinarie satsningar på underhåll av gatorna så vill vi också höja
statusen på vårt gatunät.

Integration som framgångsfaktor - det här vill moderaterna i Eksjö
Mål: Framtidens Eksjö är en kommun som tillvaratar alla nya medborgares
förmåga. De erfarenheter och kunskaper de bär med sig kan berika vår kommun
om vi samtidigt har tydliga krav och förväntningar.
· I Sverige gäller svenska lagar. Moderaterna förespråkar obligatorisk och förstärkt
samhällsinformation som även ska förmedla våra normer och värderingar.
· Grundläggande faktorer för att människor ska må bra och fungera i samhället är
framför allt utbildning, språkkunskaper, krav på aktivitet, tydligt eget ansvar och
möjligheten att kunna påverka sitt liv genom egen försörjning. Detta leder till
minskat utanförskap och minskade bidragskostnader.
· Vi vill att Eksjö kommun tar ett aktivt ansvar för integrationsarbetet och föregår
med gott exempel som arbetsgivare ur ett integrationsperspektiv. Vi måste bli bättre
på att värdera och tillvarata kompetens och erfarenheter hos de arbetssökande.
· Arbetslinjen inte bidragslinjen. En viktig förutsättning för att människor ska vara
anställningsbara är goda språkkunskaper, det förutsätter en bra språkutbildning för
nyanlända som tar sin utgångspunkt i fortsatta studier eller arbete i Sverige. Vi vill
införa krav på att man klarar de uppsatta kunskapsmålen. Det är viktigt att vi även
försöker underlätta för kvinnorna att lära sig språket och ta sig ut på
arbetsmarknaden.
· Eftersom föreningslivet skapar ytor för möten mellan människor är det viktigt att
nyanlända tar del i föreningslivet. Därför bör vi gynna de föreningar som jobbar
aktivt och målinriktat med integrationsfrämjande insatser.
· Vi måste vara uppmärksamma på att barnens och ungdomarnas skilda
förutsättningar och förkunskaper kan skapa olika behov av individanpassning.

Så här vill vi uppnå detta:
· Integrationsplikt för alla nyanlända
· Utbildningsplikt för de som saknar grundskolekompetens
· Fler praktikplatser i kommunal regi
· Enkla jobb
·I nträdesjobb för unga
· Vägledning och validering av utbildningar och yrkesfärdigheter
· Mentorsprojekt för yrkesintroduktion i samarbete med vårt lokala näringsliv
· Individanpassad Svenska För Invandrare (SFI)
· SFI ska kombineras med yrkesutbildning, arbete eller praktikplats
·Tydlig uppföljning av resultaten under utbildningen
· Minskad eller indragen etableringsersättning för de som inte klarar
kunskapsmålen i svenska
· Barnomsorg till alla nyanlända småbarnsföräldrar för att möjliggöra studier i SFI
· Bevilja bidrag ur integrationspotten
·Tidiga insatser i barnomsorg och skola
· Krav på heltidsstudier alternativt studier och praktik för de som går på gymnasiet

Stöd när den egna kraften inte räcker – det här vill moderaterna i Eksjö
Eksjö kommun svarar för att de som har hamnat snett i samhället får de stöd och de
resurser de behöver för att av egen kraft ta sig tillbaka till en stabil och trygg livssituation.
Kommunens handläggare och annan berörd personal ser till helheten och tillvaratar även
familjemedlemmar och andra berördas intressen.
· Frihet ger stora möjligheter, men ställer också krav på den enskilde. Alla måste ta ansvar
för hur man väljer att leva sitt eget liv. Tillsammans har alla människor ett grundläggande
ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte alltid räcker till. Idrotts- och
föreningsliv, ideellt arbete ska främjas och mötesplatser måste finnas där människor kan
samlas och umgås. Härigenom skapas trygghet, integrationen främjas och möjligheter ges
för människor att växa.
· Barn är alltid i en beroendeställning gentemot vuxna. Därför skall socialtjänsten och
andra myndigheter ha ett synsätt där barnens välbefinnande och behov alltid sätts i första
rummet. För att uppnå ett samhälle där alla har möjlighet att förverkliga sig själva utifrån
sin potential måste barn med trassliga hemförhållanden få all hjälp de behöver för att de
ska vara lika rustade för framtiden som andra barn.
· Vi klarar oss inte alltid själva eller orkar ta ansvar för våra närmaste. Då behövs
skyddsnät som bland annat ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen.
Eksjömoderaterna vill bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende. Det är
viktigt att ställa krav och att ge människor verktyg så att de kan ta sig ur problemen av
egen kraft. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp som utbildning, rehabilitering eller
avgiftning.
· Nya moderaterna i Eksjö vill bryta traditionen där nästan all social verksamhet bedrivs i
offentlig regi. Såväl den enskilde, som den offentliga verksamheten gynnas av
konkurrensutsättning.
· Utanförskap kräver ibland särskilda insatser. Den drabbade ska erbjudas adekvat vård
hos den utförare som har bäst förutsättningar att hjälpa, men det ska också finnas en
skyldighet för individen att delta i åtgärder.
· Nya Moderaterna i Eksjö vill att socialtjänsten, som ett komplement till ekonomiskt
bistånd, ska erbjuda service istället för bistånd i de delar av verksamheten, där
lagstiftningen tillåter det. T ex missbruksvård, stödsamtal, rådgivning och anhörigstöd.
Serviceåtgärder vänder sig till alla medborgare i kommunen, och kan sättas in i ett tidigt
skede. Det medför att lidandet minskar, och man sparar resurser så att fler bli hjälpa. Med
service istället för bistånd blir verksamheten både bättre och mindre stigmatiserande.
Myndighetsutövning och rent ekonomiskt bistånd måste fortfarande föregås av en
behovsprövning.

· Det är också av stor vikt att Eksjö kommun fortsätter att ge individen det ytterligare stöd
som eventuellt behövs. All vård, oavsett regi, ska undantagslöst ha en plan för hur
processen ska fortsätta efter avslutad insats.
· Pensionärer som utför ideellt arbete vid skolor eller fritidsverksamhet ska av Eksjö
kommun uppmuntras genom satsningar på bland annat ”Skolmorfar/skolmormor”.
· Väl fungerande samverkan mellan ansvariga parter är avgörande för att komma tillrätta
med sociala problem och bryta utanförskap. Samverkan mellan olika kommunala
nämnder, polis, socialförvaltning, skola, familjecentraler samt Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen ska fördjupas, så att risken minimeras att människor ”hamnar mellan
stolarna”.
· Utmaningarna är som allra störst när det gäller barn och unga som far illa och som är på
väg att hamna snett. Här krävs att alla reagerar tidigt och tydligt. Erfarenheter visar att det
är viktigt att unga som hamnat i utanförskap hålls aktiva på olika sätt. Utbildningsinsatser
är grundläggande och här kommer lärlingsprogrammen inom gymnasieskolan att bidra
med nya möjligheter. På fritiden är meningsfulla mötesplatser viktigt, t ex fritidsgårdar,
näridrottsplatser och aktivitetshus.
· Det är viktigt att Eksjö kommuns sociala arbete följer med i omvärldens utveckling och
ständigt strävar efter att bli bättre. Detta förutsätter ett öppet klimat, där nya idéer möts av
nyfikenhet och entusiasm.
·
·Moderaterna i Eksjö anser att det inom följande tre områden krävs särskild utveckling:
· Mer tvärsektoriellt och samarbetsinriktat arbete. Människors behov begränsas inte av
organisatoriska gränser. Organisationen måste alltid utformas efter ändamålen. En
fungerande tvärsektoriell samverkan är nödvändig för att bäst använda samhällets
resurser och för att skapa tjänster av hög kvalitet. Ökat fokus ska läggas på förebyggande
arbete. Härigenom kan problem undvikas. Framgångsrikt förebyggande arbete förutsätter
också i många fall väl fungerande tvärsektoriell samverkan, då målgrupperna i hög
utsträckning är gemensamma för flera förvaltningar och myndigheter. Möjligheten att
utvärdera insatserna ska utvecklas. Det är centralt att de metoder som socialtjänsten
använder bevisligen fungerar och ger avsedd effekt. Kunskapsinhämtning ska ske
metodiskt, erfarenheter dokumenteras och förebyggande projekt och arbeten ska vara
utvärderingsbara.
· Nya Moderaterna kan aldrig acceptera att människor blir misshandlade, kränkta eller på
annat sätt behandlas illa av närstående. Kommunen måste, i samarbete med polisen och
andra aktörer, jobba preventivt. Socialtjänsten måste reagera på signaler som tyder på att
våld förekommer, eller kan komma att förekomma, i familjer.

· Individer som känner sig hotade eller har blivit utsatta för våld, ska snabbt få tillgång till
stöd i form av skyddat boende, stödsamtal mm. Eksjö kommun ska ha goda rutiner för att
ge allt stöd till rättsväsendet vid utredning av våld i nära relationer.
· I familjer där våld förekommit ska kommunen ta ett helhetsgrepp, och se till behoven hos
alla berörda. Förövaren ska ha rätt till terapi eller annan hjälp för att komma tillrätta med
sitt skadliga beteende. Eventuella barn ska också få snabb och adekvat hjälp, även i de
fall de inte är de primära offren. Kommunen stödjer kvinno- och mansjourer.
· De ideella insatserna inom det sociala området är en stor tillgång som måste stödjas och
uppmuntras. Bidrag och samarbetsavtal mellan föreningar och socialnämnden måste vara
transparent, förutsägbart och rättvist. Avtal ska vara tidsbegränsade och vid nyteckning
skall alla intressenter med likartad verksamhet kunna komma ifråga. Valet av ny
samarbetsorganisation skall ske på saklig, motiverad grund.

Så här vill vi uppnå detta:
· Berörda parter ser till barnens behov och välbefinnande.
· Utsatta får hjälp och stöd vid behov.
· Service erbjuds, istället för bistånd, när så medges.
· Insatser följs upp, och ett helhetsperspektiv präglar verksamheten.
· Utökad samverkan mellan nämnder och myndigheter.
· Det sociala arbetet utvecklas.
· Våld i nära relationer motverkas.
· Ideella insatserna stimuleras.

