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EN KOALITION FÖR FRAMTIDENS KARLSHAMN
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att i koalition ta 
ett gemensamt ansvar för Karlshamns kommun för mandatperioden 2015-2018. 
Detta innebär åtaganden och en vilja att styra Karlshamn tillsammans under hela 
mandatperioden. 

Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av hållbar tillväxt och 
utveckling med stabil ekonomi, stor miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som 
grund. Vi vill ha breda lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och 
jämställt samhälle, ett samhälle där vi ges bra förutsättningar att få ett bra liv. 

Det är vi tillsammans som bygger kommunen, vi kvinnor och män som nyttjar 
våra olika talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Alla är vi i olika 
åldrar, har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika bakgrund, olika hudfärg, 
kön, identitet eller sexuell läggning. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter i 
utvecklingen av framtidens Karlshamn. 

Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, 
kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar. Det handlar om framtidens 
Karlshamn med ordentliga satsningar och möjligheter att driva utvecklingen framåt 
i positiv anda. Vår utgångspunkt är att vi idag inte får leva på ett sätt som förstör 
eller försvårar för framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Insatser för 
att främja och förbättra folkhälsan är av stor betydelse för utveckling av kommunen.

Vi är överens om att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Medvetna underskott 
som tär på det egna kapitalet får inte vara ett sätt att finansiera löpande drift. En 
ekonomi i balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i 
kommunen med möjligheter att expandera. Vår målsättning är oförändrad skattesats 
under mandatperioden.

Denna plattform innehåller en politik för ökad rättvisa, förbättrad välfärd och en 
ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. De kommande fyra åren ska 
politiken utformas utifrån följande huvudsakliga uppdrag.

Karlshamn den 17 oktober 2014

Per-Ola Mattsson    Gertrud Ivarsson    Paul Hedlund
SOCIALDEMOKRATERNA   CENTERPARTIET    FOLKPARTIET
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KOMMUNEN
Kommunen ska vara en attraktiv och aktiv arbetsgivare för att framgångsrikt kunna 
rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en god arbetsplats, 
där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att det finns 
möjligheter till inflytande. Olika arbetstidsmodeller ska utvecklas efter enheternas 
förutsättningar och behov.

Utbildning är en viktig byggsten i vår politik. För att kunna ge en bra service till 
kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de som arbetar i kommunen 
ska vi ge goda möjligheter till vidareutbildning inom sitt yrke. Ohälsotalet och 
sjukfrånvaron ska minska samt arbetsplatserna och arbetsorganisationen ska 
utformas så att de främjar god hälsa.

Tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet till deltid, ska vara den grundläggande 
anställningsformen. Kopplingen till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara 
tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd.

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och 
bidrar positivt till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. 
Bolagen ska därför vara kommunalt ägda och aktivt delta i att fullgöra de av 
kommunfullmäktige satta målen. Kommunens bolag, nämnder, styrelse och 
kommunförbund är verktyg för att genomföra vår politik.

KOALITIONEN VILL:
• Erbjuda anställda i Karlshamns kommun heltidsanställning.

• Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

• Inrätta kommunal Barnombudsman.

• Inrätta tillgänglighetskoordinator.
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JOBB, FÖRETAGANDE OCH NÄRINGSLIV
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda 
möjligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är viktigt för 
varje människa likväl som för ett jämställt och hållbart samhälle. Arbete är grunden 
för samhällets välfärd, välstånd och människors personliga utveckling.

Karlshamn ska vara en kommun som är bra att leva i. Karlshamn ska också vara 
en kommun dit man vill flytta. Karlshamn ska vara en attraktiv kommun för både 
invånare, företag och besökare. 

Kommunen ska ha ett bra företagsklimat där företag utvecklas, nya verksamheter 
vill etablera sig, idéer förverkligas och nya arbetstillfällen skapas. Näringspolitiken 
grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. Karlshamn 
håller en hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv dialog såväl från 
kommunens som från samverkande myndigheters sida.

Vi vill stödja målsättningen och framväxten av det som sker på NetPort Science 
Park, vilket ger en spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning 
och andra innovationsfrämjande åtgärder. Främst genom att initiera och delta i 
forskningsprojekt med lokala, nationella och internationella partners och finansiärer.

NetPort Science Park är en innovativ plats för högskola och företag inom Digitala 
medier, Energi och Intelligent logistik/ITS. NetPort ska främja samverkan mellan 
näringsliv, högskola och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en 
hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling i kommunen och i regionen. Den 
utbyggnad som nu planeras på Östra Piren är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla, 
stärka och stödja näringslivet i kommunen. 

KOALITIONEN VILL:
• Kräva meddelarfrihet och kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor 

av kommunens leverantörer och entreprenörer. 

• I samband med kommunal upphandling reglera så att det skapas 
förutsättningar för jobb och praktik för ungdomar.

• Utveckla möjligheten för sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 
år.

• Erbjuda goda förutsättningar för att lokalisera, etablera samt driva och 
utveckla företag i hela kommunen.

• Att kommunen ökar framtagandet av meningsfulla och utvecklande 
kommunala praktikplatser för arbetslösa ungdomar. 

• Att entreprenörskap uppmuntras av kommunen.

• Aktivt utveckla turismen och besöksnäringen på ett hållbart sätt.

• Värna en levande stadskärna med en aktiv torgmiljö.
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DEMOKRATI, JÄMLIKHET OCH INTEGRATION
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till ett arbete 
som man kan försörja sig på. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta 
män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som 
det inte går att försörja sig på.

Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv. Sysselsättningen 
bland kvinnor är betydligt lägre än sysselsättningen bland män och fortfarande finns 
det arbeten där kvinnor har lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att 
utvecklas i arbetet och göra karriär. För att alla som vill ska få möjlighet att arbeta 
heltid måste utbudet av heltidsanställningar öka och arbetsmarknaden bli mer 
jämställd. 

Vi vill skapa en integrationspolitik som frigör den enskildes initiativkraft istället 
för att skapa passivitet och bidragsberoende. Jobb och språk hänger ihop och är 
viktiga nycklar till integration. Det ska inte gå att sortera bort den som har en annan 
bakgrund, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden. För nyanlända är det svårt 
att veta hur vår kultur fungerar och vad som förväntas. Det kan vara allt från det som 
vi anser vara de enklaste saker till hur man söker arbete eller bostad.

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må 
bra och känna tillfredställelse i livet. Vi kommer därför att utveckla arbetet med 
medborgardialog samt fortsätta arbetet med kunskapsuppbyggnad för ett hållbart 
samhälle. 

KOALITIONEN VILL:
• Ge kommuninvånarna ett ökat inflytande. 

• Erbjuda samtliga kommuninvånare att delta i samtalen om ett hållbart 
samhälle. 

• Satsa på språkträning och erbjuda faddrar och värdfamiljer för flyktingar 
och invandrare som hjälp och stöd, gärna i samarbete med ideella 
organisationer.

• Att aktivt jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen.

• Aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning inom skola, vård och omsorg. 

• Utvärdera det integrationspolitiska programmet samt att bättre ta tillvara 
på invandrares erfarenheter och kultur så att det berikar kommunen och 
dess invånare.

• Särskilt verka för att personer med funktionsnedsättning bereds 
möjlighet till arbete.
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LANDSBYGDS- OCH SKÄRGÅRDSUTVECKLING
Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden är stor och vi anser att med ett fortsatt 
samarbete mellan kommun, föreningar och organisationer kommer stora möjligheter 
att skapas för permanentboende, fritidsboende och företagande på landsbygden och 
i skärgården.

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Den 
har en hög grad av biologisk mångfald, natur- och kulturvärden men också stora 
upplevelsevärden. Väggaområdet har goda utvecklingsmöjligheter och skulle kunna 
ge både Karlshamnare och turister ytterligare mervärden.

Inom skärgården finns stora möjligheter att fortsätta utveckla naturturismen och 
samtidigt bevara de unika förhållandena som finns. Karlshamns kommun har varit 
en aktiv part i bildandet av biosfärområdet Blekinge Arkipelag och här ser vi stora 
möjligheter för att skärgården utvecklas och arbetstillfällen skapas.

KOALITIONEN VILL:
• Skapa fler fritidsbåtplatser och utveckla båtlivet i kommunen.

• Främja landsbygdsutveckling genom generösare byggregler vid sjöar 
och vattendrag.

• Fortsätta fibersatsningarna i kommunen med extra stöd till landsbygden.

• Fortsätta satsningen på underhåll av gator, allmänna och enskilda vägar.

• Stimulera utvecklingen av kommunens verksamheter och lokaler på 
landsbygden

• Använda möjligheterna i Landsbygdsprogrammet till stöd och service i 
de mindre orterna
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BOSTÄDER, KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Vi vill fortsätta arbetet med att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet 
kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier. För att ytterligare skapa 
bra tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs nya trivsamma bostäder. Vi 
behöver satsa på ett variationsrikt boendeutbud med allt från ungdomslägenheter 
till bostäder för äldre.

För att säkerställa det framtida bostadsbyggandet i kommunen behövs en långsiktig 
planering. Det behövs olika alternativa möjligheter i levande boendemiljöer nära 
staden, på landsbygden, vid hav och sjö. Vi vill även medverka till att nya grepp och 
flexibla lösningar prövas för att bo till rätt pris och med hållbara energilösningar.

Hamnen i Stilleryd är ett viktigt verktyg för utveckling av Karlshamn som en 
nationell och internationell knutpunkt för transporter, omlastning och lagring. Det 
är en del i utvecklingen av kommunens näringsliv. Här blir Sydostlänken, järnvägen 
mellan Karlshamn och stambanan via Olofström, en viktig pusselbit. Utveckling 
av BLC, Baltic Logistic Center är basen för att bygga en knutpunkt mellan olika 
transportslag. Vi ser att Karlshamn blir en nationell och internationell knutpunkt 
för hamn och transporter i Sverige och södra Östersjöområdet. Här är Sydostlänken, 
järnväg mellan Karlshamn via Olofström/Älmhult kopplat till södra stambanan, en 
viktig pusselbit.

Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god utveckling. För att kunna bo 
och leva i kommunen och pendla till jobbet på annan ort krävs bra förbindelser. En 
fortsatt utveckling av järnvägstrafiken och busstrafiken samt fortsatta satsningar på 
väg- och cykelnät är nödvändigt. Fortsatt utbyggnad av vatten-, avlopps-, fjärrvärme- 
och bredbandsnät samt en utveckling av det regionala samarbetet är viktigt.

KOALITIONEN VILL:
• Utreda förutsättningarna för och konsekvensen av lägre biljettpriser eller  

fria resor med kollektivtrafiken.
• Utreda möjligheten och behovet av att utökad när- och  

kollektivtrafik på landsbygden
• Utveckla och samordna kollektivtrafiken inom och till och från  

kommunen på bästa sätt.
• Förbättra infrastrukturen för cyklister.
• Fortsätta bedriva en aktiv bostadspolitik för att hålla nere boendekostnaden 

och ge framförallt unga möjlighet till egen bostad i hela kommunen.
• I samverkan fortsätta arbetet med Sydostlänken och verka för  

en utbyggnad av E22:an.
• Fortsätta satsa på utbyggnaden av hamnen och utveckling av  

intelligenta transportsystem.
• Fortsätta arbetet med att skapa en bra fungerande infrastruktur och byggklar 

mark för privatpersoner såväl som för företag, även i mindre orter.
• Fortsätta arbetet med att säkra upp vattenkvalitén i kommunen.
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MILJÖ
Karlshamns kommun ligger i framkant med sin miljöpolitik. Med satsningar 
på fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön 
el, och utbyggnad av kollektivtrafiken har vi kommit långt. Fortsatta satsningar 
på alternativa energikällor, energibesparingar och ny teknik, kommer att gynna 
både miljön och invånare genom att bland annat koldioxidutsläppen minskar i 
kommunen. Grönytor istället för asfalt, binder vatten och koldioxid och minskar 
översvämningsrisk vid kraftiga regn. 

Genom att ställa tydliga ekologiska och sociala krav vid investering och upphandling 
kan vi påverka miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar de varor och 
tjänster som kommunen nyttjar.

KOALITIONEN VILL:
• Medverka till att solenergi och andra miljövänliga energialternativ används.

• Minska miljöpåverkan vid planering och utveckling av kommunens verksamhet. 

• Att livsmedel som upphandlas skall vara producerade i enlighet med svensk lag.

• Att kommunen strävar mot högre andel närproducerat samt att minst  
35 % av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska 2018.

• Öka användande av miljövänliga fordon.

• Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunala lokaler. 

• Verka för klimatsmart byggande i kommunen.
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SKOLA OCH UTBILDNING
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning 
genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda 
möjligheter till kompetensutveckling och möjlighet att byta yrkesbana genom hela 
livet. Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar 
och egen förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt. 

Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god 
studiemiljö men även god tillgång till modersmålsundervisning och elevvårdspersonal 
såsom skolsköterska, kurator och fritidsledare på sin skola.

FÖRSKOLAN
En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, 
vardag eller helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett 
familjeförhållande, ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk 
bakgrund.  När allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt 
ökar också behoven av barnomsorg. 

GRUNDSKOLAN
Karlshamn ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje barn ges bästa 
möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ska aktivt bidra till att skapa livsmöjligheter 
för alla människor. Vi vill fortsätta att investera för att öka pedagogtätheten i skolan. 
Det gynnar alla – både de som halkat efter och de som vill springa före. 

Samhället har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till 
fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna en skyldighet att ta vara på de 
möjligheter som ges. Sommarskola är ett bra stöd för dem som inte når målen. 

GYMNASIESKOLAN
Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga 
inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla yrkesprogram 
ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan 
statliga myndigheter, kommunen, företag, offentliga arbetsgivare och fackliga 
organisationer. De högskoleförberedande programmen ska ge goda förutsättningar 
för fortsatta studier på högskola och universitet. Alla gymnasieutbildningar ska ha 
en bred och gemensam kunskapsbas och ge möjlighet till behörighet till högskolan. 
Gymnasieskolan skall även erbjuda lärlingsutbildning som komplement den 
skolförlagda yrkesutbildningen.

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få 
en ny chans på arbetsmarknaden. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och 
konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Som en del av 
våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i kompetensutveckling, 
validering, yrkesutbildning och vuxenutbildning. 
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HÖGSKOLAN
En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar både till att locka 
studenter, invånare och nya företag till kommunen, samt ger etablerade företag 
möjlighet att hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla sina verksamheter. 

KOALITIONEN VILL:
• Utöka alla barns rätt till förskola och fritidshem samt behålla möjligheten 

till familjedaghem.

• Verka för mindre barngrupper i förskolan.

• Att alla elever ska lämna skolan med fullständiga betyg.

• Öka resurserna till förskola, fritidshem och skola.

• Utveckla tillgången till digitala läromedel.

• Utveckla och utöka elevstödet.

• Stimulera frivilliginsatser inom ramen för ”Vuxna i skolan”.

• Förbättra modersmålsundervisningen som ett led i integrationen.

• Prioritera läsinlärning, läsförståelse och matematik de första skolåren.

• Att den kommunala musikskolan och Ire natur- och kulturskola skall 
fortsätta vara en resurs för kommunen.

• Att måltiderna i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska vara 
näringsrika, goda, omväxlande, serveras i trivsam miljö samt tillagade så 
nära eleverna som möjligt.

• Skapa förutsättningar för metod- och skolutveckling med elevens lärande 
i fokus.

• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa utbildning inom 
bristyrken.

• Fortsätta med vår satsning på Kreativum och öka samarbetet mellan 
kommunens skolor och högskolan för att bland annat öka ungdomars 
intresse för tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

• Även i fortsättningen erbjuda goda möjligheter för den som behöver 
komplettera sin utbildning på grundskole- eller gymnasienivå. 

• Aktivt arbeta för att öka utbudet av eftergymnasiala utbildningar i 
Karlshamn.

• Fortsätta stödja utvecklingen av högskolan och NetPort Science Park i 
Karlshamn samt stärka samarbetet mellan skola, akademi, näringsliv och 
kommun.

• Att genusarbetet skall intensifieras redan i förskolan och genomsyra 
arbetet i hela den kommunala skolan.
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OMSORG OCH FOLKHÄLSA
Vi vill fortsätta höja kvaliteten i vården och omsorgen av äldre. Vi vill samtidigt 
utveckla nya arbetsformer och öka samverkan med landstinget. För äldre som bor 
hemma är det viktigt med en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Vi vill att 
äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om 
deltagande i det sociala livet eller vad man vill få stöd med från hemtjänsten.

Boendemiljö för äldre behöver utvecklas. Vi vill att befintliga bostäder och 
bostadsområden kan klassificeras som tryggt boende med tillgång till hiss, närhet 
till gemensamhetslokal, och annan bostadsnära service. Mötesplatser utgör en viktig 
del i många äldres vardag och sociala gemenskap. Verksamheten på ”Träffpunkten” 
fortsätter att utvecklas genom kommunens och föreningslivets gemensamma försorg. 
Även möjligheten att ytterligare kunna välja tjänster inom ramen för kommunens 
omsorgsansvar är viktig i en modern kommun.

Våra egna möjligheter att göra hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Då behövs 
också en politik som inkluderar alla människor och som vill göra investeringar för 
hälsofrämjande miljöer.

Folkhälsan i Karlshamns kommun visar på olikheter både vad gäller den självupplevda 
hälsan och det faktiska hälsotillståndet. Vårt övergripande mål för folkhälsoarbetet 
är att skapa en god hälsa på lika villkor. Genom att integrera jämlik hälsa i all politik, 
kan vi också bättre mäta och analysera problem och bedöma effekterna av olika 
åtgärder.

Arbetet för förbättrad folkhälsa och ett mer jämställt samhälle måste fortgå. Det 
påbörjade samarbetet med övriga kommuner och landstinget behöver utvecklas. 
Genom en gemensam folkhälsopolitiskt program kan vi i länet tillsammans utveckla 
folkhälsoarbetet och dra nytta av varandras kompetenser.

Mycket av folkhälsoarbetet bygger på att enskilda individer känner trygghet, har en 
lön som man kan försörja sig på och känner stöd av samhället när något håller på att 
gå fel. Det är även viktigt att samhället kan stödja med olika former av förebyggande 
arbete såsom drogförebyggande arbete eller rådgivande insatser.

Det finns olika former av frivilligverksamheter som gör ett stort arbete för människor 
som är utsatta på ett eller annat sätt. Här kan kommunen utveckla sitt stöd till dessa. 

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. De som har en 
funktionsnedsättning har rätt att få stöd och hjälp för att kunna leva som andra och 
aktivt kunna delta i samhället. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med föreningar, 
organisationer och företag för att göra kommunen mer tillgänglig.
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KOALITIONEN VILL:
• Öka valfriheten inom ramen för kommunens omsorgsansvar. 

• I samarbete med fastighetsägare och organisationer möjliggöra att fler 
”Träffpunkter” öppnas.

• Verka för ökad kvalité, jämnare bemanning och avvecklandet av delade 
turer i omsorgen.

• Stärka äldres välmående och hälsa ytterligare genom att bland annat 
erbjuda regelbunden fysisk aktivitet.

• Skapa fler särskilda boenden och andra former av boende med olika 
grader av service och omsorg i hela kommunen.

• Utveckla omsorgen och erbjuda modern välfärdsteknik som ett 
komplement.

• Utveckla stödet till anhöriga.

• Uppmuntra frivilligorganisationers deltagande i omsorgen.

• Inrätta äldrelots.

• Aktivt arbeta för förbättrad folkhälsa och ett mer jämlikt samhälle.

• Fortsätta bedriva en bra konsumentrådgivning.

• Prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga.

• Skapa ett drogpolitiskt handlingsprogram.

• Öka tillgängligheten i samhället för alla.

• Stimulera ökat gående och cyklande.

• Att skolan stärker alla elevers lust att röra på sig. 

• Öka stödet till tjej-, kvinno- och brottsofferjourerna.
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KULTUR, FRITID OCH FÖRENINGSLIV
FÖRENINGSLIV
I vårt land har vi starka föreningstraditioner med rötter i folkrörelserna. Politik, 
religion, idrott och olika kulturyttringar har allmänt sin plattform i ett omfattande 
föreningsliv för alla åldrar och intresseinriktningar. Häri ligger också ett starkt fäste 
för en fungerande demokrati.

Föreningslivet har en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom att 
aktivera invånarna bidrar föreningslivet till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker 
människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar 
kan nya möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 
Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 
aktivitetsstöd, ändamålsenliga lokaler samt med personal som kan ge råd och stöd.

BARN OCH UNGDOMAR
En meningsfull fritid under uppväxten ger en god grund för ett rikt liv i vuxen ålder. 
De ideella krafterna inom föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och 
aktivera barn och unga. Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social 
gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också mellan 
generationer och över kulturella och etniska gränser. Därför vill vi särskilt stärka 
barns och ungdomars tillgång till kultur, idrott och föreningsverksamhet samt värna 
ungdomsverksamhet i alla former och ge den bra förutsättningar att verka. 

IDROTT
Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss 
är det självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella 
eller ekonomiska förutsättningar.

SKOG, PARK OCH FRILUFTSLIV
Grönska, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa 
och är en byggsten i ett fungerande samhälle där människan står i fokus. Det bidrar 
bland annat till människors fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns motoriska 
och kreativa utveckling och förbättrar tätorternas miljö och klimat. 

KULTURLIV
Kulturen är en viktig del av välfärden. Kulturinstitutionerna och professionen är 
en viktig motor och förebild för allt detta. Det är viktigt att denna del har gott stöd 
för en utveckling på bästa sätt. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är 
att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. I kommunen 
har vi stora förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv. Alla 
oberoende av inkomst ska kunna ta del av samhällets kulturutbud och ska kunna 
vara delaktig i detsamma. Det är viktigt att musik- och kulturundervisningen är 
öppen för alla.
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KOALITIONEN VILL:
• Fortsätta dialogen och samarbetet med föreningslivet för att tillgodose 

deras behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar i hela 
kommunen.

• Arbeta med förhållningssätt i ett hälsofrämjande och drogförebyggande 
arbete tillsammans med föreningslivet.

• Tillsammans med föreningslivet ge invånarna möjlighet till en aktiv och 
meningsfull fritid.

• Verka för alla ungas lika möjligheter att utöva idrott-, kultur- och delta i 
föreningslivet.

• Utveckla samarbetet mellan föreningslivet och den kommunala skolan.

• Underlätta det spontana idrotts- och kulturutövandet, inte minst bland 
barn och unga.

• Fortsätta utveckla kommunens parker och grönområden.

• Utveckla kommunens folkbiblioteken. 

• Bygga nytt kultur- och bibliotekshus på Östra Piren.

• Fortsätta stödja idrotts- och kulturlivets utveckling inom olika områden.

• Fortsätta arbetet med att främja spontanidrotten i hela kommunen.

• Öka kulturstödet till barn- och ungdomsverksamheter.
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