Sammanfattning workshop måloch budgetdag 2018-01-22

Generellt
• Den kommunala servicen måste
funka och måste funka bra! Det vi
förväntar oss ska fungera måste
fungera.
• Kommunikation externt och internt
måste till!
• Kriterierna sitter ihop och är
beroende av varandra.

Hållbarhet – från 6,0 till 8,4!
 Ekologisk och närproducerad mat - Tydligare regler för
inköp och bättre avtal
 Fossilfria transporter i kommunen, färre resor egen bil
 Satsningar riktade till ungdomar gällande ANDT
(Alkohol/narkotika/dopning/tobak)
 Avfallshantering och sopsortering - Mer information till
medborgarna om satsningar på avfallshantering, sortering,
syfte, återvinning mm. Viktigt att Värnamo följer upp
effekterna av SÅM
 VA-strategi som är politiskt brett förankrad
 Integration, arbetsmarknad, kommunen som arbetsgivare
• Satsa på cykling, genom
kommunen
cykelstrategi, säkra cykelvägar, gynna •Digitalisering inom ex köken.
genom parkering, GCM-vägar
Matbeställning via app
•Införa vegetarisk dag i skolan
•Kommunen ska inte köpa
•Förnyelsebar energi
fossilbaserad plast (upphandling)
•Jobba för en bra ladd-infrastruktur i

Attraktivitet – från 6,6 till 8,5!
 Skapa bra och attraktivt boende för alla
 Bra skola och förskola
 Goda kommunikationer, inte bara från tätort utan från hela
kommunen. I kommunen, och till andra orter. Parkering.
 Stort och varierat utbud av fritidsaktiviteter, gärna för
ungdomar
 Satsa på jobben och näringslivet
 Fungerande socialtjänst (kvalitet) är avgörande
 Fritid för alla

•Tala om vad vi är bra på!
•Lyssna mer, för med dialog,
kommunikation , gärna med
ungdomsfokus
•Jobba med ett levande/attraktivt

centrum, fritt wifi
•Bygga idrottsarenor
•Utveckla småorterna, hela kommunen, •Få hit stora evenemang –tänk OS!
landsbygds
•Skapa spontan-idrottsplatser
•Trygghet viktigt för attraktivitet
•Danspalats

Trygghet – från 5,9 till 8,7!
 Skapa social gemenskap där kommunens invånare kan känna
tillhörighet, trygga mötesplatser, lokaler och miljöer och
jobba med integration
 Brottsförebyggande arbete kring ungdomar, information
kring droger, projekt
 Samarbete med polis och väktare, särskilt i specifika
områden och otrygga miljöer. Bygga relationer myndigheter
emellan.
 Arbeta mot mobbning i skolan
•Kommunicera trygghetsinsatser, det
skapar trygghet, man behöver veta vad
som görs.
•Kommunen ska behandla alla lika, bra
bemötande

•Trygghetsvandringar
•Sjukhuset, samverkan
•Tidiga insatser i skola och socialtjänst
•Blåljuspersonal
•Jobba med psykisk ohälsa hos ungdomar
•Få flera i arbete
•Långsiktighet i lokaler mm i skolan

Tillväxt – från 6,7 till 7,8!
 God tillgång på bra förskoleplatser och kvalitet i skolan –då
kommer arbetskraften
 Se till att det finns attraktiva, prisvärda bostäder
 Utveckla ett levande centrum i centralorten genom
samverkan mellan kommersiella krafter, föreningar och
kommunen.
 Verka för ett stort och varierat fritidsutbud, tillgängligt för
alla.
 CAMPUS är navet i kompetensförsörjningen, bredda och
utveckla!
•Berätta vad som finns, marknadsföra,
jobba med PR,
•Lyfta fram Gummifabriken
•Trafikpolicy, parkering
•Detaljplaner hindrar (ta fram)
•Medvetandegöra kring negativa
konsekvenser av tillväxt

pendlingsmöjligheter
• Jobba med bra arbetsmiljö för
• Göra det attraktivt att bo på landsbygden kommunanställda
•Grund för socialt företagande
•Arbetspendling till och från Värnamo
•Informera om Ditt Värnamo
kommun viktigt
•Undvika att skapa misstroende för politiker
och tjänstemän
•Ge bra villkor för industri och för andra

