
 

Framtidens Jönköping är möjligheternas 

kommun 

 

Allt börjar med skolan 

Framtiden är drömmar i möjligheternas kommun. Vi Liberaler sätter alltid skolan först och vi 

tror på varje elev. Vi drivs av att bekämpa orättvisor och att ge alla en riktigt bra start i livet, 

en lyckad skolgång är det största skydd vi kan ge barn och unga. En bra utbildning i en skola 

präglad av trygghet och studiero är avgörande för framtiden. 

I dag upplever var tredje elev att det är stökigt i skolan och att de har dålig arbetsmiljö. 

Många får inte det stöd eller den stimulans de har behov av. Det är ont om skolmaterial och 

flera klasser delar ofta på ett fåtal böcker.  

Under pandemin drabbades de svagaste eleverna hårdast. Kunskapstappet måste 

kompenseras. Alla ska få den hjälp de behöver för att klara skolan och de som behöver mer 

utmaningar för att motiveras ska få det. Skolan ska rusta för framtiden. Med rätt verktyg kan 

varje unge nå sina framtidsdrömmar i möjligheternas kommun. 

 

Eleven i fokus 

Varje människa är unik, med olika erfarenheter och behov. Skolan i dag är ofta uppbyggd så 

att det är ”samma för alla”, oavsett vem du är. En mall passar inte för alla utan tvärtom 

behöver varje elev sin egen mall. För att elever ska lyckas i skolan behöver de kunna 

koncentrera sig på lektionerna och känna sig trygga på rasten. Det ska vara lugn och ro i 

skolan.  

För att eleven ska vara i fokus krävs: 

• Individanpassad undervisning – elevens behov ska vara i fokus. Vad som passar en elev 

passar inte automatiskt en annan. 

• Särskilda undervisningsgrupper – med god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Fler 

elever ska kunna få det stöd de behöver vilket också innebär mer lugn och ro för övriga 

klassen. 

• Spetsundervisning - mer stöd och utmaning till högpresterande elever. Skolan måste kunna 

möta elevernas behov oavsett nivå. 

• Särskilt stöd till klasser som har hög andel elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning – elever, lärare och rektorer ska inte behöva konkurrera om stödjande 

insatser. 

 

 

 



Tidiga insatser för unga 

Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande samhällsproblem. Allt för många som 

drabbas av psykisk ohälsa får inte hjälp i tid. Att må bra är en förutsättning för att klara sin 

skolgång. Vi måste satsa stort på elevhälsan, på samverkan och på att stärka barn och unga 

i förebyggande syfte. Ohälsan även bland de elever som inte stör i skolan måste upptäckas 

och tas på större allvar.  Det ska vara lätt att få hjälp genom skolan, ingen ska lämnas 

utanför. 

För att unga ska få hjälp i tid krävs: 

 

● Fokus på elevhälsan – utökade resurser till elevhälsoteamet. Oavsett vilken skola i 

kommunen eleven går på ska elevhälsan möta behovet fullt ut. 
 

● Ungt ambassadörskap - Vi måste prata om hur vanligt det är med psykisk ohälsa och 

att det är okej att be om hjälp. 
 

● Rörelse på skolschemat – lärarledd daglig rörelse ger bättre fysiskt och psykiskt 

mående. 
 

● Samordna resurserna – skola, socialtjänst och vård ska arbeta mer aktivt tillsammans 

med förebyggande, uppsökande och stödjande arbete. 
 

 

Stärk lärarens roll 

Allt börjar med en bra lärare. Unga behöver bra förebilder och trygga vuxna omkring sig. Vi i 

Liberalerna anser att en bra lärare är den viktigaste byggstenen i en bra skola. Vi behöver 

fler som vill utbilda sig till lärare och fortsätta arbeta som lärare. Därför måste vi med olika 

insatser skapa attraktivitet kring läraryrket.  

För att stärka lärarens roll krävs: 

● Låt lärare vara lärare – läraren ska använda sina pedagogiska kunskaper. Det ska 

vara självklart att lärarens tid används till att planera, genomföra och följa upp 

undervisningen, inte till administration. 
 

● Bättre arbetsmiljö – läraren ska få tid till att planera för att stärka elevernas 

kunskapsutveckling och ha stöd av ett starkt elevhälsoteam som arbetar för 

elevernas psykosociala utveckling  
 

● Ordning och reda i klassrummet -  höga förväntningar på varje elev och stöd till de 

elever som har behov av extra anpassningar eller är högpresterande 
 

● Kompetensutveckling på arbetstid -  stärk professionen med individuella 

utbildningsinitiativ och positiv löneutveckling efter genomförd utbildning 

 

Lika möjligheter oavsett bakgrund 



Det finns klyftor i samhället och förutsättningarna är inte jämlika för eleverna i dag. Elevernas 

studieresultat är starkt kopplade till härkomst, kön, föräldrars utbildningsnivå och 

socioekonomiska bakgrund. Precis som läraren är också föräldrar, och det som sker på 

fritiden, viktiga för att barnen ska lyckas i skolan och ta sig vidare i livet. 

För att alla elever ska ha lika möjligheter krävs: 

• Ökad samverkan med föräldrar genom kommunikationsinsatser och kurser för att 

ge föräldrar verktyg att stötta sina barn. 

 

• Läxhjälp på skolan efter lektionstid för alla som behöver. 
 

• Inte bara digitalt - Satsa på riktiga skolböcker, det passar inte alla med digitala 

läromedel och det ska vara en självklarhet att kunna välja. 

 

• Meningsfull fritid - det lokala föreningslivet ska stöttas för att barn och ungdomar 

ska hamna i ett sammanhang med meningsfull fritid. 
 

 

Alla ska med  

Framtiden är medmänsklig i möjligheternas kommun. Vi Liberaler brinner för en utveckling 

där alla är inkluderade och har goda möjligheter att utvecklas och trivas. Det ska inte finnas 

något utanförskap i möjligheternas kommun. 

Svenska språket & sysselsättning = nyckeln till frihet! 

När integration hanteras på rätt sätt ger invandring en otrolig stor vinst för samhället. Den 

som kommer till Sverige ska lära sig svenska, sätta sig in i kulturen och traditionerna, följa 

lagen och komma i arbete så snabbt som möjligt.  

En stor del av ansvaret för integrationen ligger hos den som kommer hit men ansvaret för 

integrationen ligger också hos dig och mig. En bra integration sker när människor möts, när 

vi gör det begripligt hur vårt land fungerar, när vi öppnar vägarna in på arbetsmarknaden och 

när vi är välkomnande. Tillsammans kan vi se till att nyanlända kommer in i samhället.  

För att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället krävs:                                                                                                                                             

• Alla ska lära sig svenska – utveckla språkpedagogiken på förskolor och skolor.  
• Så funkar det i Sverige - sommarskola för nyanlända, introduktionskurs om svenska 

samhället.  
• Praktikarbete parallellt med svenskstudier - utöka samarbetet mellan SFI och lokalt 

näringsliv.                                                                                                                                               
• Gör nyanlända anställningsbara direkt – validera kunskaper snabbt och effektivisera 

arbetsmarknadsintroduktionen. 
• Barn behöver se sina föräldrar jobba - fler utrikesfödda kvinnor in på 

arbetsmarknaden 
• Fler möten mellan nyanlända och svenskar – främja lokala träffpunkter, utöka stödet 

till föreningar som arrangerar mötesplatser, utveckla utbytet mellan skolor i olika 

områden samt utökad service och samhällsinformation på lokala bibliotek.   
                                                                                                                                        

 



Ingen ska glömmas bort 

Ingen människa ska vara begränsad till de livsvillkor man har vid födseln eller utvecklar 

under åren. Man ska kunna utvecklas livslångt. När barn och unga placeras utanför det egna 

hemmet ska det ske så att så få omplaceringar som möjligt behöver göras. Missbruk av 

alkohol och andra droger ska motverkas genom aktiva och uppsökande arbetsmetoder.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I Liberalernas Jönköping ser vi personer med funktionsvariation som en tillgång där alla 

kompletterar och lär av varandra. De som behöver insatser och stöd ska kunna få det för att 

kunna leva ett värdigt liv där valfrihet, delaktighet och självbestämmande ska vara en 

självklarhet. 

För att ingen ska hamna utanför 

krävs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

• Valfrihet för alla - låt brukare själva få bestämma över sin ledsagartid. Varje barn ska 

skyddas - förebyggande och stärkt samarbete med familjehem för trygghet, omsorg 

och skydd av barn placerade i familjehem. 
• Barnens hjälptelefon – telefon och chatt där barn enkelt når socialjouren.     
• Individanpassad resursskola – fler resursklasser och en ny resursskola behövs.                                                                                                                                               
• Bekämpa ökande droghandel – förstärkt samarbetet mellan polisen och individ- och 

familjeomsorgen.      
• Äldreboende för missbrukande kvinnor – särskilt stöd krävs för de med 

beroendeproblematik. 
 

Lev hela livet 

Årsrika invånares självständighet, egenmakt och välmående är viktigt för oss Liberaler. 

Samhället ska vara anpassat för de äldre inom exempelvis stadsplanering, bostadsplanering 

och utbud inom kultur- och fritidsområdena. Vård och omsorg om äldre ska vara värdig. I 

dagsläget träffar varje hemtjänstanvändare ett stort antal olika medarbetare vilket skapar 

onödig utsatthet. Många äldre känner en ofrivillig ensamhet. De närmsta åren ökar antalet 

invånare över 80 år markant i kommunen och behoven ökar.  

Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetstider, arbetsmiljö och 

utvecklingsmöjligheter inom yrket ska utformas så att många vill arbeta inom kommunens 

äldreomsorg. Äldres förutsättningar, möjligheter och behov ska inkluderas i all kommunal 

planering och ingen äldre ska hamna i utanförskap. 

För att alla ska kunna leva hela livet krävs: 

• Kontinuitet i hemtjänsten – fast omsorgskontakt och eget hemtjänstteam för varje 

mottagare av hemtjänst = färre olika vårdpersonal i hemmet. 
 

• Slut på ensamheten - utveckla aktiviteter med civilsamhället, föreningslivet och 

pensionärsorganisationerna för äldre som upplever ofrivillig ensamhet. 

 

• Alla ska tala svenska – ställ krav på goda språkkunskaper vid anställning inom 

äldreomsorgen. 
 

• Stärk undersköterskans roll – avskaffa delade turer och skapa fler karriärvägar, 

möjligheter till specialistutbildningar och skydda yrkestiteln med legitimation. 



 

• Innan sista andetaget – ingen ska skrivas in i palliativ vård utan ett fysiskt läkarbesök.        
 

• En friskare framtid – utveckla samarbetet mellan kommunen och regionen, 

exempelvis för bättre tandhälsa med tandhygienist och fler läkare på äldreboenden.  

 

Där staden möter landet 

Framtiden är grönska i möjligheternas kommun. Jönköping är Smålands centrum där 

storstad och landsbygd möts mitt ibland vatten och berg, skogar och åkrar. Respekten för 

miljö̈ och snabb expansion måste gå hand i hand. Det är viktigt att värna och bevara 

naturvårdsområden för rekreation och biologisk mångfald.  

Ett grönare Jönköping 

I dagsläget är Jönköping inte lika grönt som jämstora städer. Parker, esplanader och alléer 

är viktiga i stadsmiljön ur miljösynpunkt för luftrening och bullerbekämpning. För allas frihet 

måste vi bevara grönområden och skapa nya gröna lungor i staden.  

För att skydda vår natur och skapa ett grönare Jönköping krävs: 

● Låt Jordbron bli Naturbron – skapa natur- och rekreationsområde vid Jordbron kring 

Tabergsån.  
● Fler gröna stråk – gröna ytor som parker, esplanader och alléer skapar trivsel och 

främjar miljön. 
● Odling i staden – utveckla växtodling i Jönköping och skapa nya koloniområden.  
● Värna vårt värdefulla växtrike– de mest värdefulla naturområdena bör bli 

naturreservat och skötas på biologiskt för att bevara karaktären.        
● Grönare boendemiljö - alla bostadsområden ska ha större till tillgång till grönområden 

med närhet till lekplatser och utemiljön för förskolor och skolor ska prioriteras högre. 

 

Viktigt vatten & rening 

För kommande generationers frihet måste vi värna våra vattendrag och skapa effektivare 

renhållning. För att göra det krävs: 

● Värna Vättern – Vättervatten ska drickas även av de som kommer efter oss. 
● Vid Vätterns strand –  skapa mer attraktiva rekreationsplatser med service 

exempelvis vid Sannabadet och Oset. 
● Bevara dammarna – renovera Dunkehallaåns dammar och Attarpsdammen.   
● Stoppa svinnet – matsvinn från kommunala storkök ska minska. 
● Sortera mera – bygg fullstor sortergård, i likhet med Råslätt och Huskvarna, i de 

nordvästra stadsdelarna.  
 

Hållbar stads- och trafikutveckling 

Jönköping borde vara en blandstad. Det ska alltid finnas ett samspel mellan boende, 

kommunal service och verksamheter i våra nya områden och det ska vara lätt, säkert och 

miljövänligt att ta sig dit man vill. Staden måste ha plats för alla trafikslag. Bebyggelsen är i 

dag inte lika blandad och genomtänkt som det skulle kunna vara. 



För att få en hållbar stads- och trafikutveckling krävs: 

● Planera för helheten = få med alla på tåget – nya bostadsområden ska planeras 

utifrån invånarnas intressen och efter tidiga medborgardialoger. 
● Frihet att bygga eget – nya singeltomter ska erbjudas över hela kommunen.                                                                                                                                                    
● Det ska vara lätt att göra rätt – lättare kontakt med bygglovshandläggare och samma 

kontakt för samtliga tillstånd.  
● Med plats för alla trafikslag – bygg fler pendlarparkeringar och cykelvägar som 

sammanlänkar områden. 
● Kollektivtrafik på allas villkor – prioritera kollektivtrafik där behovet är som störst och 

utveckla samarbete mellan kommunen och länstrafiken. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 


