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TILLSAMMANS TAR VI ANSVAR FÖR KARLSHAMN

Karlshamn är fantastiskt! Närhet till en vacker skärgård, gröna skogar, glittrande vatten 
ett myllrande stadsliv och en levande landsbygd. Det finns en Karlshamnsanda med 
 framtidstro och vilja där vi tillsammans med föreningsliv, företag och invånare ständigt 
fört utvecklingen framåt. 

I vårt Karlshamn finns inte vi och dom, bara vi. Det är vi tillsammans som bygger och 
 utvecklar kommunen, 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. För det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.

Vi socialdemokrater är ett feministiskt parti och står därför för ett jämställt, jämlikt och 
 solidariskt Karlshamn. Vi kommer aldrig samarbeta med eller låta rasistiska partier eller 
 organisationer få inflytande. Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där 
invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar.

I vardagens orättvisor har också intoleransen sin rot. Utvecklingen i Europa är  skrämmande. 
Främlingsfientlighet, rasism, homofobi och sexism riskerar att ytterligare breda ut sig, 
även i Sverige. Alla ska kunna känna sig  trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller 
diskriminering på grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors 
lika värde och rätt.

Vi står inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt att 
leva. Genom att vi tillsammans agerar kraftfullt så kan vi ändå påverka hur morgondagen 
ska bli. Vi måste dock ha en beredskap för extrema väder med stora  temperaturskiftningar, 
översvämningar och bränder. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter 
oss till våra barn och barnbarn.

I höst står valet mellan ett starkt, tryggt och jämlikt Karlshamn med framtidstro eller ett 
splittrat blå-brunt Karlshamn där grupper ställs mot varandra!

Rösta med Socialdemokraterna den 9 september! Tillsammans tar vi ansvar för Karlshamn.

Per-Ola Mattsson (S) 
Kommunalråd
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Med ANSVAR FÖR MoRgoNdAgeNS SAMHäLLe 
Sverige är världsledande på miljö. Men den globala utvecklingen går åt fel håll. Haven 
är övergödda och fulla med plast, farliga partiklar i luften gör oss sjuka, kemikalier och 
tungmetaller sprids till vår mat, naturskogar avverkas och unika naturmiljöer förstörs.

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 
kommer att gynna både miljön och oss som bor i kommunen.

Karlshamn är en kommun som, för sin framtid, är beroende av 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 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.

Karlshamn ska vara en välfärdskommun som bygger på sammanhållning. Alla ska bidra 
och alla ska få ta del av välfärden. När du är som svagast - då ska samhället vara som 
starkast. 

Välfärden är beroende av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och 
utifrån ekologisk och social hänsyn. Genom att vi ställer tydliga ekologiska och sociala 
krav vid investering och upphandling påverkar vi miljöutvecklingen och villkoren för de 
som producerar de varor och tjänster som kommunen nyttjar.

Vi vill hitta lösningar som gynnar både miljö och utveckling. Genom vår satsning på 
 samlastningscentral öppnas nya möjligheter för lokala producenter att leverera till 
den kommunala organisationen såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Det skapar 
även nya möjligheter för krögare och restauranger att på ett enklare sätt få tillgång till 
lokalproducerade varor. Vi kan även, via kommunal upphandling av bilar, skapa  lösningar 
som gynnar samnyttjande så att både kommunen och allmänheten får tillgång till miljö-
bilpool.

Att alla ska ha tillgång till färskt vatten ställer stora krav både på rening och tillgång. 
Här behöver vi öka takten för att få tillgång till reservvatten och därmed säkra vatten-
tillgången i Karlshamns Kommun. Under sommaren 2018 har vi upplevt extremt väder 
med höga temperaturer, torka och omfattande bränder. Samhället måste förbereda sig 
 bättre för dessa extrema situationer och att de kommer att bli allt vanligare. Vi  kommer 
att tillse att kommunen bygger upp en krisorganisation som kan hantera de svåra 
 situationer som vi kommer att ställas inför.

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa med kollektiva färd medel 
eller när vi fortsätter att bygga ut solceller på de kommunala byggnaderna. Andra 
 viktiga åtgärder som vi kommer att fortsätta att genomföra är städning av  stränderna 
där vi plockar plast och annat skräp längs med kusten. För att förbättra miljöarbetet 
behöver vi ytterligare utveckla samarbete med yngre medborgare.



Med ANSVAR FÖR MoRgoNdAgeNS SAMHäLLe 

6

VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Medverka till att flera miljövänliga energialternativ används.

• Minska miljöpåverkan vid kommunal planering och utveckling.

• Utveckla kommunens krisorganisation så att den är väl förberedd  
för olika former av krissituationer.

• Förbättra infrastrukturen för cyklister genom att t.ex. bygga cykelbanor, 
möjlighet att ladda elcyklar och pumpa däcken.

• Karlshamn ska arbeta efter FN:s globala mål agenda 2030.

• Införa en miljöbilpool i kommunen.

• Starta en klimatkommission tillsammans med yngre medborgare.

• Etablera en samlastningscentral för att gynna det lokala näringslivet.



Med ANSVAR FÖR MoRgoNdAgeNS SAMHäLLe Jobb oCH TILLVäxT FÖR FRAMTIdSTRo

7

Jobb oCH TILLVäxT FÖR FRAMTIdSTRo
RäTTeN TILL ARbeTe
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.

Sverige har haft en stor ungdomsarbetslöshet, men under de senaste fyra åren har vi 
socialdemokrater genom kraftfulla åtgärder lokalt, regionalt och nationellt, i samverkan 
med övriga aktörer på arbetsmarknaden, minskat arbetslösheten drastiskt. 

NäRINgSLIV
Näringspolitiken grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. 
Karlshamn ska vara en kommun som håller en hög servicenivå med tydliga kontaktvägar 
och konstruktiv dialog.

En viktig faktor för ett växande näringsliv är tillgången till mark för etableringar. Genom 
förvärvet av Janneberg har kommunen möjlighet att erbjuda mark för företagsetablerin-
gar, evenemangsanläggningar och boende.

För utveckling av nya företag spelar NetPort Science Park, tillsammans med BTH, en 
allt större roll. Genom NetPort och dess nätverk utvecklas kompetens, affärsmöjligheter, 
utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. 

En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och 
regionala näringslivet, locka nya företag till kommunen. Den utbyggnad som nu påbör-
jats på Östra Piren är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla, stärka och stödja näringslivet 
i kommunen. 

Regeringens positiva besked att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som 
hamnstad och skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom järn-
vägsförbindelsen mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en allt 
viktigare nationell och internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige och 
södra Östersjöområdet. 

ALLA SKA HA RäTT TILL Jobb eLLeR UTbILdNINg
Vi Socialdemokrater vill se ett Karlshamn där vi samlas för att utveckla vår kommun. Där 
vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand 
i hand. Vi ska bo i ett samhälle där alla går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och 
just därför är fria. 

Alla unga ska erbjudas jobb eller utbildning. Det är viktigare än skattesänkningar. Är du 
ung ska du kunna jobba eller plugga och inte börja ditt vuxna liv med att vara arbetslös. 
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, rät-
tigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv.
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För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs ett mer jämställt arbetsliv och 
en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet, jämställda löner och 
 karriärmöjligheter ger fler jobb.

LeVANde LANdSbYgd oCH SKäRgÅRd
Landsbygden är en viktig del av Karlshamns kommun. Cirka 6 000 invånare bor på 
landsbygden och många arbetstillfällen finns där. Utvecklingsmöjligheterna för lands-
bygden är stor och vi socialdemokrater anser att med ett fortsatt samarbete mellan 
kommun, föreningar och organisationer kommer stora möjligheter att skapas för perma-
nentboende, fritidsboende och företagande på landsbygden och i skärgården.

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för 
hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är därför ett verktyg för utveckling 
och jobb i hela landet. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, tillgång 
till offentlig och kommersiell service liksom investeringar i kommunikationer och infra-
struktur såsom bra kollektivtrafik och tillgång till fiber är viktiga delar i en kraftfull  regional 
tillväxtpolitik. Genom det kommunala energibolaget, Karlshamn Energi AB, kommer vi 
att erbjuda samtliga hushåll i kommunen fiberanslutning innan 2022.

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Den har en hög 
grad av biologisk mångfald, natur- och kulturvärden men också stora  upplevelsevärden. 
Natur- och kulturturismen är en växande näring och kan ge många nya arbetstillfällen.

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.

boSTAdSPoLITIK FÖR ÖKAd TILLVäxT
För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Boendemiljön är viktig för 
att vi ska kunna skapa jämlika och värdiga levnadsförhållanden. För att öka bostads-
byggandet krävs en aktiv bostadspolitik, insatser för att minska byggkostnaderna 
och öka  investeringarna i bostadssektorn. Det är viktigt med neutrala villkor mellan 
 upplåtelseformerna. Bostadsbrist ska mötas med ökat bostadsbyggande, förtätning 
och områdesförnyelse. 

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 ett variationsrikt boendeutbud. Här 
blir vår satsning på Stärnö sjöstad en viktig pusselbit för havsnära boende med bostäder 
som rent faktiskt finns i vattnet. 

Ytterligare alternativ för den som vill bo miljösmart är Greenhouse-konceptet med 
 klimatsmarta lägenheter, stora odlingsbalkonger och gemensamma odlingsytor. Här är 
cykeln det normala färdmedlet och här finns ett stort cykelgarage med tillgång till en 
lokal för egen cykelreparation. 

INFRASTRUKTUR FÖR FLeR Jobb
Vår hamn i Stilleryd är ett viktigt verktyg för utveckling av Karlshamn som en nationell 
och internationell knutpunkt för transporter, omlastning och lagring. Genom sin roll 
som nationell och internationell nod har Karlshamns Hamn ytterligare etablerat sig. Inte 



Jobb oCH TILLVäxT FÖR FRAMTIdSTRo Jobb oCH TILLVäxT FÖR FRAMTIdSTRo

9

minst i samband med affären med de rör som ska transportera gas mellan Ryssland och 
 Tyskland.  Genom Socialdemokratisk näringslivspolitik kunde hamnen genomföra affären som 
gynnar både kommunen och det regionala näringslivet. Hamnen är en del i  utvecklingen av 
 kommunens näringsliv och här blir Sydostlänken, järnvägen mellan Karlshamn och stambanan 
via Olofström, en viktig pusselbit. Vi vill nu ytterligare förstärka Karlshamn och Karlshamns 
Hamn genom att aktivt delta i arbetet för att en vindkraftpark ska etableras i Hanöbukten.

Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god utveckling. För att kunna bo och 
leva i hela kommunen och pendla till jobbet krävs bra förbindelser. En fortsatt utveckling 
av järnvägs trafiken och busstrafiken samt fortsatta satsningar på vägar och cykelvägar är 
 nödvändigt. Likväl fortsatt utbyggnad av vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och bredbandsnät. 
Vi behöver fortsätta bygga ut Pågatågstrafiken i Blekinge där tågstopp i Hällaryd och Åryd 
ingår.

VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Erbjuda goda förutsättningar för att lokalisera, etablera  

samt driva och utveckla företag.
• Utveckla stadsdel Janneberg för företagsetableringar,  

evenamangsanläggningar och boende.
• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa  

utbildningar inom bristyrken.
• Skapa möjligheten för sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år.
• Fiberanslutning till samtliga permanentboende i hela kommunen innan 2022.
• Fortsätta bedriva en aktiv bostadspolitik för att  

tillgodose olika behov av bostäder.
• Bygga havsnära bostäder vid Stärnö sjöstad.
• Fortsätta satsa på utvecklingen av Karlshamns Hamn som  

en av Sveriges största handelshamnar.
• Fortsätta bygga ömsesidig samverkan mellan länder och företag i  

Östersjöområdet och vara med i utvecklingen av gröna transportkorridorer.
• Särskilt verka för att personer med funktionsnedsättning  

bereds möjlighet till arbete.
• Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för  

att vara en attraktiv jämställd arbetsgivare.
• Fortsätta arbetet för att heltid ska vara normen för  

anställda i Karlshamns kommun.
• Utveckla den kommunala servicen på landsbygden.
• Utveckla skärgården och våra småbåtshamnar så att fler får tillgång till den.
• Bygga ut Pågatågstrafiken med tågstopp i Hällaryd och Åryd.
• Fortsätta arbetet med att göra kommunens fordonspark fossilfri.
• Permanenta ”Ren kust” med skräpplockning längs kust och skärgård.
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KUNSKAP gÖR KARLSHAMN STARKARe
LäRARe NYCKeLN TILL FRAMgÅNg I SKoLAN
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för 
en gynnsam ekonomisk utveckling. En sammanhållen skola där segregation och utslagning 
motverkas. En skola där varje elev får det stöd och den hjälp som hen behöver och där 
 kunskap och bildning är viktigt. Det kräver en skola för alla, utifrån varje elevs förutsättningar. 
Negativa könsnormer behöver brytas tidigt, det är därför angeläget att arbeta med genus-
pedagogik i förskolan och skolan.

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 gemensamt. Vinstintresse ska inte vara 
styrande i skolan. 

Skolan har skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter till att utvecklas och 
nå sin fulla potential, på samma sätt har eleverna och vårdnadshavarna en skyldighet att ta 
 tillvara på de möjligheter som ges.

Utbildade och engagerade lärare och god pedagogtäthet gynnar alla - både de som halkat 
efter och de som vill springa före. Att höja statusen i läraryrket är en förutsättning för att vända 
utvecklingen i skolan. Skolan ska ledas av engagerade och målmedvetna  rektorer och chefer. 
Vi vill se en professionalisering av läraryrket med lärare som inte drunknar i  administration. 
Lärare ska ha tid att göra ett bra jobb i mötet med eleverna.

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

FÖRSKoLAN
Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av 
livet. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära sig genom att leka, skapa och 
 utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Genom olika pedagogiska 
inriktningar ges goda förutsättningar för alla barn. Att skapa trygghet för både barn och 
föräldrar är en viktig uppgift för 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 familje-
förhållande,  ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. När allt 
fler  verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av barn
omsorg på obekväm tid. En modern barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och 
män ska kunna arbeta.   

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 möjligheter för alla människor. 
Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i skolan framför skattesänkningar. Skolan ska ge 
eleverna goda förutsättningar oberoende av social bakgrund eller föräldrarnas ekonomiska 
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förutsättningar. Därför har vi har under de senaste åren tillsett att elever i årskurs 1–9 samt 
på gymnasiet har tillgång till en egen dator. 

Vi vill nu utveckla digitaliseringen i skolan ytterligare. Därför vill vi ge det kommunala  bolaget 
Kreativum ett särskilt uppdrag att leda den digitala utvecklingen i kommunens samtliga 
 förskolor och skolor.

Varje skolrestaurang ska ha ett eget tillagningskök där maten tillagas nära eleven.  Detta 
är förutsättningen för att eleverna ska få näringsrik och välsmakande mat. Vi vill införa 
 schemalagd lunch där lunchen är en del av skolans undervisning. På detta sättet blir lunchen 
en helhet där eleven får en bra måltidsmiljö och ökad kunskapen om maten samt även 
 möjlighet att påverka.

Skolan ska öka samverkan med arbetslivet för att förbättra elevernas kunskaper om det  lokala 
och regionala arbetslivet. Med Kreativum som plattform kan skola och arbetsliv mötas.  

gYMNASIeSKoLAN
Det krävs minst godkänd gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt 
mer kunskapsintensivt samhälle. Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda kunskaper hos 
alla. Därför är det viktigt att vi även fortsättningsvis erbjuder alla gymnasieelever en bred och 
gemensam kunskapsbas och som ger behörighet till vidare studier.

Vägga Gymnasieskola 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. 

Vi utveckla skolrestaurangen på Vägga Gymnasieskola med lunchbuffé där flera rätter  erbjuds 
och eleverna aktivt är med och påverkar utbudet och måltidsmiljön.

Även under gymnasietiden är det viktig med en utvecklande fritid. Vår gymnasieskola ska 
därför ge eleverna möjlighet att fortsätta och utveckla sina fritidsintressen genom särskilda 
profiler.

VUxeNUTbILdNINg STäRKeR KARLSHAMN
Utbildning är inte något man får en gång som ung och som räcker tills man blir  gammal. 
Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. 
 Vuxenutbildningen utgör därför en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya 
chanser på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Sverige 
ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med sänkta löner. Utbildning är nyckeln 
till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna 
liv. Vi investerar i kompetensutveckling, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

HÖgSKoLAN
Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. Forskning ska 
bedrivas vid alla lärosäten. Vi vill ha en mångfald bland högskolorna där lärosäten med olika 
profil ges utrymme att utvecklas. Både större lärosäten och de mindre inom specialiserade 
områden ska hålla hög klass på såväl avancerad utbildning som forskning. 
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Därför anser vi socialdemokrater att högskolan i Karlshamn har en given plats. Ett 
 socialdemokratiskt styre i kommunen, regionen och på riksplanet är en förutsättning för att 
högskolor finns över hela landet.

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.

VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Att alla elever ska lämna skolan med fullständiga betyg.

• Att barn till aktivt arbetssökande har samma rätt till förskola  
som barn till arbetande föräldrar.

• Införa avgiftsfri musikskola.

• Professionalisera läraryrket.

• Erbjuda eleverna i grundskolan en lugn och trivsam måltidsmiljö  
där skolmåltiden är en del i skolans undervisning.

• Införa bufférestaurang på Vägga Gymnasieskola för att erbjuda flera rätter. 

• Införa kultur- och idrottsprofiler på Vägga Gymnasieskola.

• Utveckla barnomsorg på obekväma arbetstider.

• Erbjuda olika pedagogiska inriktningar inom kommunens förskoleverksamhet.

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

• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna.

• Utveckla Kreativum och Iré natur- & kulturskola som nav i den  
digitala utvecklingen och kommunens arbete med hållbar utveckling.

• Fortsätta vara en aktiv part i arbetet med Blekinge Tekniska högskola  
och NetPort Science Park i Karlshamn.

• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa utbildning  
inom alla yrken, framförallt inom bristyrken. 

• Tillgodose behovet av bra och moderna utbildningslokaler  
genom kontinuerlig om- och nybyggnation.
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KULTUR oCH FRITId FÖR ALLA
FÖReNINgSLIV
I vårt land har vi starka traditioner inom föreningslivet 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 grunden 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. För många är det kamratskapet som är det avgörande skälet till att vilja vara med 
i en förening.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla i vårt samhälle ges möjlighet och har tillträde 
till föreningslivet. För att alla ska ha möjlighet behöver föreningarnas avgifter hållas låga så 
att avgifterna inte är ett hinder att delta i föreningslivet. 

En annan del där kommunen kan underlätta för deltagarna att ta sig till och från idrotts- 
 kultur och badanläggningar är utökad kollektivtrafik. Här vill vi satsa på en fritidsbusslinje 
som går som en ringlinje och trafikerar Karlshamn, Asarum, Mörrum, Svängsta, Hällaryd  och 
Åryd.

Genom ett fördjupat samarbete med stöd till föreningar kan nya möjligheter utvecklas för att 
ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. Genom utbyte med andra länder skapas en 
ökad internationell medvetenhet, kunskap och erfarenhet. 

Föreningslivet behöver offentligt stöd för att finnas och för att kunna utvecklas vidare. För oss 
Socialdemokrater är det självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela  kommunen 
med olika former av ekonomiskt stöd, 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 Socialdemokrater särskilt stärka barns och  ungdomars till-
gång till kultur, idrott och föreningsverksamhet samt värna ungdomsverksamhet i alla  former 
och ge den bra förutsättningar att verka. Vi kommer att göra särskilda satsningar för att 
ytterligare stärka föreningslivet. Vi kommer även att utveckla kollektivtrafiken för att öka 
 tillgängligheten till fritidsaktiviteter.

IdRoTT
Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss 
 socialdemokrater är det självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av  sociala, 
kulturella eller ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska ge en bra grund till idrotts-
föreningar för deras arbete med breddidrotten. Samtidigt som bredden är grunden inom 
idrotten är det också viktigt att kommunen stödjer föreningar som befinner sig på elit-
nivå. För att utveckla idrotten ytterligare vill vi tillsammans med föreningslivet ta fram ett 
idrottspolitiskt program.
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SKog, PARK oCH FRILUFTSLIV
Tillgång till skog, parker och bad 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. Parker och grönområden erbjuder 
arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger möjlighet till motion och 
spontanidrott.

En del i det rörliga friluftslivet är tillgången till skärgården. Här vill vi fortsätta utvecklingen 
av skärgårdsturismen, fritidsbåtshamnanarna och förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv. En 
del i detta är att bygga fler båtplatser och en gästhamn med ökade möjligheter för gäster 
och Karlshamnare.

KULTURLIV
Att fritt få uttrycka sina åsikter i musik, sång, lyrik, bild, skrift, etc. eller via nya former 
såsom digital media är viktiga rättigheter. Kulturen har alltid varit en viktig del av den 
 socialdemokratiska politiken. Mångfald och demokratisk värdegrund är ledstjärna i vår 
 kulturpolitik. Det är naturligt för oss Socialdemokrater att alla oberoende av inkomst ska 
kunna ta del av samhällets kulturutbud och ska kunna vara delaktig i detsamma. Musik- och 
kulturundervisningen ska vara öppen för alla.

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för 
samtal och debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra åsikter och upptäcka nya 
tankar, idéer och perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället, dess makthavare och 
strukturer. Kultur ger oss människor även möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor 
och skapa oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar 
för ett levande och demokratiskt samhälle. I kommunen har vi stora förutsättningar för en 
vidareutveckling av ett redan bra kulturliv. 

Kulturinstitutionerna och professionen är betydelsefulla och förebilder för allt detta. För oss 
Socialdemokrater är det självklart att denna del har gott stöd för en utveckling på bästa sätt.
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VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Införa “kulturmiljon” och “idrottspott” för att öka ungas  

tillgång till kultur och idrott.

• Utöka kollektivtrafiken med en busslinje som trafikerar samtliga tätorter i en 
ringlinje, Fritidsbussen, för att öka tillgänglighet till badplatser, kultur- och 
idrottsanläggningar.

• Fortsätta att utveckla Vägga fiskhamn och Vägga IP för  
rekreation, fritid och idrottsändamål.

• Utveckla kommunens biblioteksverksamhet. 

• Utveckla hundsporten med inomhushall.

• Utveckla föreningslivets tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar.

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

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

• Fortsätta att utveckla fritidsbibblan.

• Underlätta det spontana idrotts- och kulturutövandet.

• Bygga nytt kultur- och bibliotekshus på Östra Piren.

• Fortsätta samarbete med Regionteatern för att utveckla  
den regionala dansscenen i Karlshamn.

• Bygga ut strandpromenaden.
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FoLKHäLSA – TILLSAMMANS äR VI STARKA
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.

Det finns fortfarande omotiverade köns och klasskillnader i Sverige. Kvinnor och män 
 behandlas olika. Social, ekonomisk och språklig bakgrund och bostadsort kan ibland också 
ha betydelse för vilket bemötande och vilka resurser man får tillgång till. Skillnader i hälsa 
och vård syns i statistik och jämförelser.

Även 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.

Vi vill ta krafttag mot den psykiska ohälsan främst bland barn och unga genom ökad 
 samordning inom kommunen, ökat samarbete och mer resurser till förebyggande arbete.

Vi har påbörjat ett arbete där vi deltar i ett länsgemensamt arbete för folkhälsa och social 
hållbarhet i hela Blekinge. Genom att integrera jämlik hälsa i all politik, kan vi också bättre 
mäta och analysera problem och bedöma effekterna av olika åtgärder.

Det finns många saker som påverkar hur vi mår. Möjligheten till utbildning, bra boende och 
arbete är grundläggande men även möjligheten att vara med och påverka i stort och smått 
är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredsställelse i livet. 

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. Tillgänglighetsarbetet 
handlar bland annat om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller 
om ett bra bemötande. För att lyckas behöver vi förstärka kompetensen. Arbetet måste 
göras både inom kommunen och tillsammans med medborgarna och övriga samhällsaktörer. 

Vi vill ha ett samhälle där alla kan röra sig fritt utan att riskera att bli utsatt för våld, fysiska 
eller psykiska kränkningar. Ingen ska känna oro eller rädsla för att vistas utomhus eller i en 
krogmiljö. Här måste vi tillsammans med övriga aktörer i samhället arbeta förebyggande.

Det är angeläget att jobba både förebyggande och stödjande till människor som på olika 
sätt blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för brott. Därför är det nödvändigt att vi har 
starka  tjej-, kvinno- och brottsofferjourer samt ett väl fungerande brottsförebyggande råd i 
 kommunen. Även ett tätt samarbete med krognäringen är viktigt för att begränsa nyttjande 
av droger.
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VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Aktivt arbeta för förbättrad folkhälsa och ett jämlikare samhälle.

• Öka HBTQ-kunskapen i kommunens verksamheter.

• Stödja folkhälsoprojekt för att få människor att röra på sig.

• Ta krafttag mot den psykiska ohälsan.

• Prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga.

• Förbättra bemötandet och fysiska och psykiska tillgängligheten.

• Prioritera åtgärder för cykel- och gångtrafik.

• Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet.

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

• Utveckla BRÅ:s arbete för ökad trygghet.

• Anställa en tillgänglighetsstrateg.

• Främja cykelledernas utveckling för turism och näringsliv.
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eN VäLFäRd SoM gÅR ATT LITA PÅ
Vi Socialdemokrater vill fortsätta höja kvaliteten i vården och omsorgen av äldre. Vi vill 
 samtidigt utveckla nya arbetsformer, ny teknik och öka samverkan med landstinget. 
 Personalen som möter äldre ska vara väl utbildade och för den äldre är det viktigt att det 
finns en personlig kontaktperson inom äldreomsorgen.

Ett angeläget område där vi vill utveckla samarbetet med landstinget är inom den palliativa 
vården. Kommunen tillsammans med landstinget ska kunna erbjuda bra vård i trygg miljö 
och kunna förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och 
lindra lidandet i samband med livshotande sjukdomar.

Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Det är en stor framgång 
för vårt välfärdssamhälle. Samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor  utmaning, att bli 
äldre innebär för många av oss ohälsa och sjukdom. 

Vi socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett 
om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad man vill få stöd med från hemtjänsten. 
För äldre som bor hemma är det betydelsefullt med en rik och stimulerande tillvaro och fritid. 
Då blir det allt viktigare att den äldre enkelt kan få insatser utan särskild biståndsbedömning.

Boendemiljö för äldre behöver ytterligare 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 grundläggande del i många äldres vardag och sociala gemenskap. 
Verksamheten på ”Träffpunkterna” ska därför fortsätta att utvecklas. 

Vi vill införa måltidsvärdar inom äldreomsorgen. Deras uppgift blir att ta ansvar för de äldres 
måltidsupplevelse och har ett nära samarbete med måltidsservice för att skapa helhet och 
kvalité. På detta sätt vill vi även ge omsorgspersonalen mer tid till de äldre. 

Anhöriga till dementa personer tar ett stort ansvar för sina anhöriga i det tysta, här anser vi 
att kommunen bör avlasta och ta ett större ansvar. Vi ser ett behov och vill ge ökade resurser 
för att stödja anhöriga till de personer som är på väg in i en demens eller som har en demens. 
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VI SoCIALdeMoKRATeR VILL:
• Införa aktivitetssamordnare på våra äldreboende. 

• Utveckla samarbetet med landstinget inom den palliativa vården.

• Erbjuda alla över 75 år 8 timmars hjälp och stöd  
i månaden utan biståndsbedömning.

• Ha en flexibel omsorg med brukarens behov i centrum.

• Ge de äldre möjlighet att välja på fler maträtter och påverka sina måltider.

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

• Utveckla omsorgen genom modern välfärdsteknik.

• Införa fri kollektivtrafik inom kommunen för personer över 80 år.

• Anställa måltidsvärdar som har ansvar för de äldres måltidsupplevelse.

• Utveckla kontaktpersonsverksamheten inom äldreomsorgen.

• Utveckla stödet till anhöriga och öka kunskapen om  
demens för personalen som arbetar inom äldreomsorgen.
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