
VF är ditt lokala och jordnära parti utan någon som helst koppling till partierna på region och

riksnivån. Vi styrs inte av pekpinnar från något block eller riksdagsparti!  I vårt arbetssätt är

lyssnandet och närheten till människorna viktigast. 

I valet 2018 röstade nästan var femte medborgare på oss.

VF tar utan omfattande byråkrati ställning genom att väga för- och nackdelar mot varandra.

VF vill att Vetlanda kommun ska utvecklas där medborgaren verkligen är i fokus! 

VF tror på sunt småländskt förnuft i alla delar av politiken, inte minst ekonomifrågorna!

Läs mer här i partiprogrammet om vår politik. Ta gärna kontakt med oss!

Vetlanda Framåtanda (VF) - ditt lokala parti!

Du läser foldern som ger lösningen till förändring och nytänkande för Vetlanda

kommun. Vi uppmanar dig att ta till dig denna information och gå till valurnan med

ett öppet sinne. Låt sunt förnuft leda dig och rösta utifrån det du tycker är det bästa

för kommunen. Kom ihåg! Din röst = möjlighet = förändring!

ERFARENHET
KOMPETENS
FRAMTIDSTRO

Detta är Vetlanda Framåtanda i korta drag

Carina Bardh (Ekenässjön), Lola Frödeberg (Kvillsfors)
Jan Johansson (Bäckseda), Inge Bengtsson (Korsberga)

Partiprogram 2022



Rösta på Vetlanda Framåtanda den 11 september 2022
www.vetlandaframatanda.se

www.facebook.com/vetlandaframatanda

25 av våra 47 kandidater på listan!

Psss. Scanna koden i din mobil!

1, Jan Johansson
Bäckseda

2, Lola Frödeberg
Kvillsfors

3, Inge Bengtsson
Korsberga

4, Lars Brihall
Skirö

5, Maria Forsberg
Brihall, Skirö

6, Bruno Pilåsen
Myresjö

7, Carina Bardh
Ekenässjön

8, Sten Johansson
Skirö

9, Cecilia Rylander
Kvillsfors

10, Tommy Glans
Hjerkanstorp

11, Nicklas Hugosson
Landsbro

12, Niclas Petersson
Ekenässjön

13, Emanuel Henrysson
Bäckseda

14, Monica Högberg
Skirö

15, Kjell Hörnstein
Vetlanda

16, Birgitta Glans
Hjerkanstorp

17, Kjell Bexell
Myresjö

18, Torbjörn Bardh
Ekenässjön

19, Roger Eriksson
Kvillsfors

21, Claes Sjöberg
Näshult

22, Carl Johan Svensson
Vetlanda

23, Malin Brihall
Fifflekull

24, Vitaya Loungkhot
Vetlanda

25, Conny Harrysson
Skirö

26, Jenny Pilåsen
Myresjö



Trygghet och säkerhet

Du som bor i Vetlanda kommun förväntar dig en trygg kommun och det har du all rätt till!

Vetlanda Framåtanda kommer även i fortsättningen förbli det parti som tydligast markerar behovet av ökad trygghet

och säkerhet. Partiet har agerat genom att i flera sammanhang påtala värdet av en mera synlig och närvarande polis.

Vetlanda kommun kan uppfattas av allmänheten som otrygg efter flera uppmärksammade och grova våldsbrott i form

av knivdåd och mord, hedersrelaterat våld i nära relationer.  Många inbrott, stölder samt återkommande allmän

skadegörelse måste klaras upp oavsett brottsrubricering. VF agerar och  framhåller värdet av att kommunens politiker

samfällt visar större enighet och tydlighet hos den  beslutande myndigheten, Region Öst, varunder Vetlandas

polisverksamhet lyder.

Landsbygden

Kommunen behöver en landsbygdsutvecklare för att stärka landsbygden i vår vidsträckta

kommun och tillsammans med landsbygdens folk lättare kunna vidareutveckla och kläcka

idéer.

Genom en generös och realistisk bygglovshantering vill VF underlätta generationsskiften på lantgårdar. Gårdarnas

fortlevnad och utveckling säkerställs. Likaså bevara äganderätten för byggande på egen mark. Sjönära tomter bör

möjliggöras. Vetlanda Framåtanda tog 2011 initiativet till närodlad mat. Detta blev en succé i kommunen. Här kan vi

sänka transportkostnader och utsläpp och gynna lokala näringsidkare vilket är en win-win situation för både klimatet,

medborgarna och kommunen.

Vetlanda Framåtanda kommer verka för färre antal kommunalråd och en öppen och

bemannad välkomnande stadshusreception!

Vetlanda kommun styrs idag av fem kommunalråd, varav ett samtidigt utgör oppositionsråd. Den minskade kostnad

som uppkommer genom vårt förslag ger oss möjligheten att omfördela skattemedel och prioritera mer angelägna och

eftersatta behov främst inom skola, vård och omsorg. Vetlanda Framåtanda kommer fortsätta det viktiga arbetet med

att utveckla närheten till medborgarna, den lokala politiken och demokratin i Vetlanda kommun. 

Med ett öppet och välkomnande stadshus skapar vi vänligt bemötande och tillgänglighet för alla.   

Politikerledning och demokrati



En skola där trygghet och fler vuxna i rummet ger resultat - vi tror på barnen!

Vetlanda Framåtanda satsar på innehållet i våra lokaler och i undervisning och omsorg i skolan. Vi behöver lägga

mycket kraft för barnen i kommunen så de får bästa möjliga start i livet när det gäller undervisning. Detta ska gälla

både förskola och grundskola så att så många som möjligt klarar målen att gå vidare i studier med godkända betyg.

Vetlanda Framåtanda är och har varit väldigt tydlig med att kommunen ska ha två högstadieskolor, en i Vetlanda och

en i Landsbro. I investeringsbudgeten har betydande anslag för nödvändig upprustning av våra skolor prioriterats

liksom anslag för angelägna utbyggnader. Mogärdeskolan i Vetlanda har genomgått en kraftfull upprustning som blivit

särskilt kostbar till följd av mångårigt eftersatt underhåll.

VF motsatte sig den nedläggningsiver som de dåvarande styrande partierna drev för att flytta eleverna i Björköby

skola till Ekenässjön. Det är oerhört glädjande för oss i VF, som klart och tydligt vill utveckla servicen, se resultatet av

vår kamp och kunna notera hur Björköby skola istället blivit för trång vilket medfört att såväl skolan som förskolan på

orten byggts ut. 

Våra satsningar på förbättringar/tillbyggnader av skolor genomförs f n helt i Vetlanda Framåtandas linje i orterna

Myresjö, Korsberga och Kvillsfors. Demografiprognoser upprättas fortlöpande för såväl kommunen som helhet men

även uppdelat på kommundelar. Dessa nya och mer nyanserade prognoser ger värdefull vägledning för förändringar

inom samtliga verksamheter, så också för Barn och Utbildningsförvaltningen. För centralorten Vetlanda pekar

prognoserna med hänvisning till planerad utbyggnad av bostäder tydligt på en behövlig geografisk omprioritering av

tänkta nybyggnadsbehov inom förskolan.

VF värnar om alla familjer i Vetlanda kommun.  Barn är olika med olika behov. Vi anser därför att föräldrar själva i

större utsträckning ska få bestämma den omsorgsform som passar dem bäst och som ger barnen en god start i livet. VF

ser det värdefullt med alternativ vilket innebär att föräldrar i större utsträckning ska kunna anlita privata aktörer

inom ex pedagogisk omsorg och förskola. Privata alternativ kommer att uppmuntras!

Musikskolan är betydelsefull för barnen. VF kommer att säkerställa fortsatt verksamhet i mer ändamålsenliga lokaler.

De långa köerna till musikskolan är något som måste åtgärdas.

Vetlanda Framåtanda värnar om alla äldre människor i kommunen! 

Barn och utbildning

Pensionärer

Psss. Scanna koden i din mobil!

Allt fler blir pensionärer och vill bo i en trygg och hemtrevlig miljö i hela kommunen. I anslutning till våra
äldreboenden vill VF tillskapa trygghets/seniorboenden som ger möjlighet till gemensamma aktiviteter och möten.



Verksamheter inom vård och omsorg ingår tillsammans med förskola / grundskola i de

kommunala kärnområden som vi i Vetlanda Framåtanda kommer att prioritera. 

Kommunens demografi med tillhörande prognoser pekar på ett växande behov av insatser inom såväl vården som

omsorgen. Antalet boendeplatser bör successivt utökas i den mån vården ej kan säkerställas genom hemhjälpsinsatser

i eget boende. Kommunen bör verka för trygghets/seniorboenden såväl i centralorten som utanför Vetlanda.

Vi är till ytan en stor kommun med omfattande landsbygd varför en förhållandevis stor andel av vården naturligt sker

genom hemtjänst. En ökad effektivitet skall alltid eftersträvas men detta får aldrig äventyra en god vård och omsorg

varför en ökad resurstilldelning måste komma till stånd som tillförsäkrar fler händer inom vården och omsorgen. 

Vård och omsorgsnämnden har under senaste året klarat sin budget tack vare de tillfälliga extra bidrag som anvisats

från staten. Även inom socialtjänsten ser vi det helt nödvändigt att skapa en budget som bättre kan tjäna som

rättesnöre för verksamheten eftersom det är ohållbart att ständigt tvingas redovisa årliga underskott. 

Kommunen skall sträva efter kompetent, språkkunnig och erfaren personal inom omsorgen som skapar trygghet. 

Vi vill uppmuntra kultur- och föreningslivet i Vetlanda kommun!

Vetlanda Framåtanda anser att bibliotekets nuvarande placering är föredömlig men att lokalerna snarast ska

renoveras. I samband med upprustningen skall en större barn och ungdomsavdelning tillskapas där familjer i alla

livets skeenden kan träffas. Kommunen bör använda befintliga lokaler i större utsträckning. Kommunen kan med

fördel ta lärdom om hur andra löser sådana behov. Hydro Arena, med god tillgång till såväl parkering som restaurang,  

bör kunna nyttjas betydligt bättre för större arrangemang vilket bör övervägas som alternativ till uppförandet av ett

kulturhus. Erfarenheter från andra orter och kommuner bör inhämtas där man använder lokaler mer effektivt. 

Badhusfrågorna är för närvarande föremål för utredning. Utrymme i kommunens investeringsbudget för att bygga

nya badhuslokaler saknas varför upprustning f n bör ske i såväl Vetlanda som Myresjö. VF anser att anläggningen i

Myresjö icke får läggas ner och försvinna. Bibehållandet av servicen i våra kommundelar är särskilt angelägen varför

bör övervägas alternativet att en framtida ny badhusanläggning så småningom kan placeras i Myresjö.

Bidragen till föreningslivet bör ses över då dessa inte förändrats sedan ett tiotal år tillbaka. VF vill uppmuntra det

omfattande ideella arbete som föreningarna utför.

Vård och omsorg

Kultur och föreningsliv

Psss. Scanna koden i din mobil!



Utveckla närservicen istället för att avveckla den!

Vetlanda kommun är den till ytan största kommunen i Jönköpings län och Småland. Vetlanda stad är den naturliga

centralorten med störst befolkningsunderlag dit merparten av servicen återfinns. För oss i Vetlanda Framåtanda är

det av stor vikt att tillse och vidareutveckla förutsättningarna för en levande landsbygd i hela kommunen. Det är

därför självklart att slå vakt om och stärka närservicen, öka bostadsbyggandet, skapa ökad takt för att påskynda

fiberutbyggnad i de områden som f.n. saknar tillgång till bredband samt förbättra tåg och busskommunikationerna. 

Vetlanda kommun har på kort tid blivit av med följande närservice: lantmäteriet, Skogsstyrelsen med flytt till Nässjö,

bårhuset till Eksjö, del av kommunens ekonomihantering till Nässjö, reducerad Barn och Ungdomsmottagning med

flytt till Nässjö. De av våra medborgare som är i behov av rådgivning och skuldsanering hänvisas numera även de till

Nässjö kommun.

Ditt lokala parti Vetlanda Framåtanda har försökt få den nuvarande ”kommunregeringen” att tänka om och tänka rätt

i nödvändigheten att slå vakt om vår närservice, inte avveckla utan utveckla den. VF har alltid alternativa lösningar

eftersom vi ständigt lyssnar på invånarna och lovar att med all kraft fortsatt verka för att vända den negativa trenden

till bättre och mer positiva lösningar för våra medborgare.

Ungdomar som flyttar till Vetlanda är en mycket viktig del i kommunens utveckling. Vi

tror på ungdomarna.

Under senaste året har äntligen den sedan lång tid tillbaka önskade skateparken blivit klar liksom en ny fritidsgård,

Vattenverket i Vetlanda. Kommunen är till ytan stor vilket även bör få ett genomslag i fritidssysselsättningar på

landsbygden. Att engagera ungdomar i föreningslivet är av stor betydelse och skapar bättre förutsättningar till

nätverk, trivsel och gemenskap. Kommunen skapade tidigare särskilda ungdomsråd som skulle stärka ungdomarnas

möjligheter till delaktighet och engagemang. Dessvärre rann ungdomsrådet ut i sanden då de engagerade ungdomarna

fortsatte sina studier på andra orter. Vi anser dock att sådana med fördel bör prövas igen.

För att underlätta ungdomars möjligheter att kunna träffas krävs bättre tillgång till allmänna kommunikationsmedel

varför påtryckningar måste ske hos huvudmannen, regionen, för ett säkerställande. Vi vill uppmuntra utbildning för

entreprenörskap vid gymnasiet eftersom det är värdefullt att fler ungdomar i sin utbildning lär sig mer om

företagande och dess villkor. Tillsammans med företagen vill vi ordna särskilda kampanjer som ger möjligheter att

efter kompletterande studier få ungdomar att flytta tillbaka till kommunen. Samordnad rekrytering kommun/företag

ser vi som en bra kombination. Hemvändardagar skall fortlöpande anordnas för att med ungdomar som ”draglok”

lösa arbetskraftsbehoven inom såväl kommun som företag.

Hela Vetlanda kommun ska leva!

Ungdomsfrågor

Psss. Scanna koden i din mobil!



Missat våra program på VF-Play?
Scanna koden till höger så får du se alla våra intressanta program

där vi tar upp aktuella händelser och politik i kommunen!

Eller besök: www.vfplay.se

Vetlanda Framåtandas ekonomihantering präglas av ansvarsfull användning av

skattemedel med sunt förnuft. 

Kommunens investeringsplan uppvisar en alltför hög volym vilket påtalats vid ett flertal tidigare budgetbehandlingar.

Vi måste göra erforderliga prioriteringar och förskjutningar i tiden för att skapa utrymme och kunna underhålla

kommunens fastigheter och anläggningar. Detta innebär ingalunda investeringsstopp men jämväl nödvändiga och

mer kraftfulla prioriteringar. 

Kommunens låneskuld ska årligen minska, något som dessvärre i realiteten blivit det motsatta. Om investeringstakten

inte sänks kommer driftbudgeten att urholkas med effekten att våra kärnverksamheter vård, skola och omsorg

drabbas av försämrade förutsättningar. Med tanke på nuvarande inflationstakt förutspår ett flertal ekonomiska

bedömare relativt näraliggande och fortsatta räntehöjningar vilket kommer påverka kommunens ekonomi i

ogynnsam riktning till följd av de ytterligare nyupplåningsbehov som en alltför hög investeringsvolym medför. Vi

kommer verka för att kommunalskatten ej höjs - målet är snarare att verka för sänkt kommunalskatt.

Vetlanda kommuns bokslut visar i likhet med de allra flesta kommuner och regioner kraftiga överskott som inte med

automatik bör användas till en fortsatt alltför hög investeringstakt. Kommunen bör amortera på låneskulden då

ekonomin är god. När annars kan en kommun amortera?

Använd naturens resurser på allra bästa sätt!

Tack vare VF:s motion som antogs 2022 kommer kommunen revidera den vindbruksplan från 2010 som reglerar

vindkraften. Den är i flera stycken inaktuell då uppställda energimål redan uppnåtts, ny teknik har utvecklats samt

mycket högre verk som påverkar människor och verksamheter inom större radier än tidigare. 

Vi förordar solenergi som ny viktig energikälla och värnar om våra små befintliga vattenkraftverk som även de utgör

en värdefull tillgång.

Ekonomi

Miljö och energi

Psss. Scanna koden i din mobil!



Företagandet är av stor betydelse för att kunna säkerställa skatteintäkter som generar

medel till den samhälleliga service som ska finnas i en kommun. 

Kommunen skall underlätta beslutsprocessen för såväl nyetableringar som investeringar från befintliga företag.

Välmående företag ger fler arbetstillfällen. Företagen behöver på samma sätt som kommunen fortsatt stärka behoven

av kompetensförsörjning. I syfte att skapa bättre förutsättningar har kommunen fattat beslut om byggandet av ett

Teknikens Hus (hi:tech). För närvarande pågår diskussion om innehåll och placering. Företagens aktiva medverkan i

projektet är nödvändig för genomförandet av denna stora och betydelsefulla satsning. Det är särskilt viktigt att lyssna

på näringslivets behov/ önskemål vid placering av denna gigantiska satsning som i nuläget kostnadsberäknats till över

100 milj kr.

I de mål som uppställts i kommunen påtalas att vi varje år ska förbättra vår placering i Svenskt Näringslivs årliga

kommunranking. Dessvärre har utvecklingen på senare tid pekat i motsatt riktning. Näringsidkare har i

undersökningen bl a påtalat att kommunens politiker bör skapa bättre dialog med företagen vilket Vetlanda

Framåtanda snarast är beredda ta tag i. Kommunen ska heller inte konkurrera med näringslivet. Vi måste visa

betydligt större lyhördhet. När Vetlanda Framåtanda kommer till makten kommer vi därför verka för att den nya

kommunledningen, oavsett politikers tillhörighet, majoritet eller opposition, tillsammans och gemensamt

kontinuerligt träffar företagen och inhämtar värdefulla synpunkter som gör att vi kan göra en bra kommun ännu

bättre! 

Upphandlingsfrågor och kommunikationer är av stor vikt i ett gott företagsklimat. Vi kommer att ordna kvällsträffar

och andra aktiviteter där viktiga och intressanta frågor kan belysas i en allsidig diskussion med allmänheten.

En kommun bör också ha ett aktivt turismengagemang. Att nå ut till turister och få dem att besöka Vetlanda kommun

ger såväl arbetstillfällen som skatteintäkter och även en god möjlighet att få folk att upptäcka vår kommun vilket i

framtiden kan leda till inflyttning.

Vi är redo ta över styret - vi hoppas på ditt förtroende!
Dagnydagen, den 11 september – Rösta enligt övertygelse! Du kan rösta på oss lokalt och på

annat parti till region/riksdag. Inga problem alls. Din röst är betydelsefull och kan ge förändring!

VF:s strävan är att även under den kommande mandatperioden ödmjukt och engagerat lyssna

och verka för de frågor som närmast berör medborgarna i Vetlanda kommun. Med Framåtanda

och positivt tänkande kommer vi att fortsatt leda kommunen in i 2020-talet för att göra vår fina

kommun än mer bättre och attraktiv. 

Näringsliv och företagande

Psss. Scanna koden i din mobil!


