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FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE KARLSHAMN 
Samhällen förändras och utvecklas. Karlshamn är inte ett undantag. Mycket har hänt de 
senaste åren som satt Karlshamn på kartan. Det finns en stor efterfrågan på mark och att 
bygga vidare och utveckla Karlshamn. För ett samhälle som står inför nya utmaningar 
krävs mod att våga satsa och en vilja till utveckling. 

I det här programmet beskriver vi det vi vill åstadkomma den kommande mandatperi-
oden. Det handlar i vissa delar om att behålla sådant som vi vill värna och i vissa andra 
delar om att våga se framtiden och göra de satsningar som krävs för en fortsatt utveckling 
av Karlshamn.

Vi kommer att fortsätta skapa goda förutsättningar för alla som bor och verkar i Karlshamn 
men även ge möjlighet för de som vill etablera verksamhet eller bosätta sig här.

Vår politik grundar sig på solidaritet där var och en bidrar efter förmåga och var och en får 
den hjälp och det stöd som man behöver utifrån de behov man har. Med dessa ord sam-
manfattar vi mycket av vår grundläggande inställning och beskriver det som är grunden i 
våra beslut. 

Med ditt stöd kommer vi Socialdemokrater att, i nära samarbete med andra partier, näring-
slivet och civilsamhället fortsätta utvecklingen av hela Karlshamns kommun.

Per-Ola Mattsson (S) 
Kommunalråd
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JOBB OCH TILLVÄXT FÖR FRAMTIDSTRO
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda mö-
jligheter att studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är viktigt för varje män-
niska likväl som för ett jämställt och hållbart samhälle. Vår politik har kraftfulla åtgärder 
där vi i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden kommer fortsätta att göra 
allt vi kan för att få ner arbetslösheten i Karlshamn. Alla unga ska erbjudas jobb eller 
utbildning - det tycker vi är viktigare än skattesänkningar.

Karlshamn är med bland Sveriges 25 bästa logisitiklägen i landet, mycket på grund av 
vår storsatsning på ny etableringsmark. För andra året i rad blev Karlshamn den bästa 
tillväxtkommunen i Blekinge. Kommunen ska fortsätta arbetet med att skapa bra mö-
jligheter för både befintliga företag att utveckla sin verksamhet likväl som att nyeta-
blering ska kunna ske. Karlshamn ska fortsätta vara en kommun som håller en hög ser-
vicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv dialog – hela tiden med ett sikte på 
framtiden.

För utveckling av nya och etablerade 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 ex-
pansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och region-
ala näringslivet och locka nya företag till kommunen. Östra Piren är ett viktigt område 
att fortsätta utveckla, stärka och stödja för näringslivet i kommunen. 

LEVANDE LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD
Landsbygden och skärgården är viktiga delar av Karlshamns kommun. Utvecklingsmö-
jligheterna för landsbygden är stora och med ett fortsatt samarbete mellan kommun, 
föreningar och organisationer kommer ännu fler möjligheter skapas för permanent-
boende, fritidsboende och företagande på landsbygden och i skärgården. En del i det 
är att vi under den här mandatperioden har erbjudit samtliga hushåll i kommunen fiber-
anslutning, vilket vi var först i Blekinge att genomföra.

Entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. 
Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, tillgång till offentlig och kommer-
siell service liksom investeringar i kommunikationer och infrastruktur såsom funktionell 
kollektivtrafik, tillgång till fiber samt ett utökat underhåll av vägnät är viktiga delar i en 
kraftfull regional tillväxtpolitik. 

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Här finns höga 
natur, kultur- och upplevelsevärden. Natur- och kulturturismen är en växande näring 
som vi kommer fortsätta att satsa på, precis som vi nyligen gjort med vår satsning på 
outdoor-turism. Genom att avsätta 250 000 kr årligen under tre år till marknadsföring-
sinsatser stärker vi den lokala turistnäringen inom området outdoor-turism med särskild 
inriktning mot landsbygds- skärgårdsturism. 

BOSTADSPOLITIK FÖR ÖKAD TILLVÄXT
Den egna bostaden är en mänsklig rättighet. Boendemiljön är viktig för att vi ska kunna 
skapa jämlika och värdiga levnadsförhållanden. För att öka bostadsbyggandet krävs en 
aktiv bostadspolitik, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna 
i bostadssektorn. Bostadsbrist ska mötas med ökat bostadsbyggande, förtätning och 
områdesförnyelse. 
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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 i alla 
prisklasser. Det arbetet kommer fortsätta vara viktigt för oss eftersom vi vill att ni som 
bor här ska vilja fortsätta bo här, samtidigt som ännu fler ska välja och ha möjlighet att 
flytta just hit.

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. Hamnen är en del 
i utvecklingen av kommunens näringsliv och här blir Sydostlänken, järnvägen mellan 
Karlshamn och stambanan via Olofström, en viktig pusselbit.

Vi socialdemokrater kommer inte sälja ut Karlshamns Hamn, det är en viktig del av vårt 
samhällsbygge och ger enormt mycket till kommunen i form av utveckling, arbetstillfäl-
len och företagsetableringar. 

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Fördubbla budgeten för vägunderhåll på landsbygden

• Utveckla Karlshamns Hamns verksamhet som en av Sveriges största han-
delshamnar – inte sälja ut den

• Ha kvar tågstoppet i Mörrum

• Stimulera företagsutveckling i hela kommunen, såväl i stad som på lands-
bygd 

• Fortsätta ha ett företagsklimat som är inbjudande, inlyssnande och 
hjälpsamt för företagare

• Teckna fler idéburna offentliga partnerskap med den ideella sektorn

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

• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa kvalitetssäkra utbi-
ldningar inom bristyrken

• Skapa förutsättningar för ferie- och sommarjobb tillsammans med förenin-
gar och företag

• Fortsätta arbetet med att heltid som norm ska erbjudas alla anställda i 
Karlshamns Kommun
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KUNSKAP ÄR NYCKELN
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsät-
tning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Skolverksamheten i Karlshamns kommun 
har gjort flera lyft under pågående mandatperiod och vi kommer fortsätta jobba för 
ännu fler. Vi ger oss inte förrän vi har en skola där varje elev får det stöd och den hjälp 
som hen behöver utifrån sina förutsättningar, där pedagogerna har en bra arbetsmiljö 
och där resultaten fortsätter öka. Skolan ska vara en plats där drömmar föds.

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 att kunna byta yrkesbana genom hela livet. Det ska aldrig 
vara för sent att byta bana eller prova något nytt.

Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen 
förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss gemensamt. Vinstintresse ska aldrig 
vara styrande i skolan. Den handlar om barn och ungas framtid, inte utdelningar till ak-
tieägare.

Utbildade och engagerade lärare och god pedagogtäthet gynnar alla - både de som 
halkat efter och de som vill springa före. Skolan ska ledas av engagerade och målmed-
vetna rektorer och chefer. Elevernas utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildning-
smaterial och en god studiemiljö men även god tillgång till elevhälsa såsom skolsköter-
ska, kurator och fritidsledare på sin skola. Fler vuxna i skolan är nödvändigt för att kunna 
ha en trygg och kvalitativ skolgång.

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten 
av livet. 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. 

En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vard-
ag eller helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett famil-
jeförhållande, ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. När 
allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar också behoven av 
barnomsorg på obekväm tid. En modern barnomsorg är en förutsättning för att både 
kvinnor och män ska kunna arbeta, därför måste öppettiderna på förskolorna runt om i 
kommunen ses över.

Karlshamn ska ha en skola där utveckling och kunskap ger goda resultat och där varje 
barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ska aktivt bidra till att skapa 
möjligheter för alla. Vi socialdemokrater prioriterar investeringar i skolan framför skat-
tesänkningar.

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 kop-
pling till arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan statliga myndigheter, 
kommunen, företag, offentliga arbetsgivare och fackliga organisationer. Gymnasiepro-
grammen ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier på högskola och universitet. 

Utbildning är en färskvara som ständigt behöver underhållas. Företag och organisa-
tioner behöver kompetenta medarbetare i ständig utveckling. Vuxenutbildningen ut-
gör därför en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya chanser på ar-
betsmarknaden.
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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, sämre 
arbetsvillkor eller bristfällig undervisning. Vi socialdemokrater investerar i kompetensut-
veckling, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. 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 ska 
kunna finnas över hela landet.

NetPort Science Park är en innovativ plats för högskola och företag inom Digitala me-
dier, Energi och Intelligent logistik/ITS. NetPort ska främja samverkan mellan näringsliv, 
högskola och offentlig verksamhet, vilket skapar förutsättningar för en hållbar ekono-
misk tillväxt och samhällsutveckling i kommunen och i regionen. Därför ska vi fortsätta 
vara en aktiv part i arbetet med bland annat Blekinge Tekniska högskola, Netport Sci-
ence Park och Kreativum.

För att skolan ska kunna nå de mål som finns behöver vi självklart tillgodose bra och 
moderna utbildningslokaler genom kontinuerlig om- och nybyggnation. Vår största 
satsning under nuvarande mandatperiod har varit Mörrums skola vilket vi är mycket 
nöjda över.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Ha fler vuxna i skolan

• Fortsätta ha en hög grad behöriga pedagoger i våra verksamheter

• Verka för att inga vinstuttag görs i skolan

• Verka för att det ska vara samma villkor för privata och kommunala skolor i 
val av elever - så att ingen kan välja bort elever

• Utveckla barnomsorg på obekväma arbetstider

• Att alla elever ges förutsättningar att lämna skolan med fullständiga betyg

• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna
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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 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 invånar-
na bidrar föreningslivet till gemenskap, ökad folkhälsa och stärker människors deltagande i 
samhället. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla i vårt samhälle har möjligheten att 
ta del av föreningslivet och därför behöver föreningarnas avgifter hållas låga så att avgifterna 
inte är ett hinder att delta.

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 kommu-
nen med olika former av ekonomiskt stöd, ändamålsenliga lokaler samt med personal som 
kan ge råd och stöd. Det är tillsammans som vi kan få föreningslivet att frodas.

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. Därför vill vi Socialdemokrater särskilt stärka barn och ungdomars tillgång 
till kultur, idrott och föreningsverksamhet genom att värna och ge förutsättningar för ung-
domsverksamhet i alla former. Vi vill fortsätta ha fritidsgårdar i hela kommunen samt se över 
hur vi kan modernisera och utveckla den verksamheten. Idéburna offentliga partnerskap är 
ett verktyg vi ser positivt på och vill fortsätta införa och utveckla. Vi har under 2022 tecknat 
idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren Karlshamn och Karlshamn United.

IDROTT
Möjlighet till spontanidrott och motion ska finnas i människors närområde. För oss so-
cialdemokrater är det självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av sociala, 
kulturella eller ekonomiska förutsättningar. Kommunen ska ge en bra grund till idrottsförenin-
gar för deras arbete med breddidrotten. Samtidigt som bredden är grunden inom idrotten är 
det också viktigt att kommunen stödjer föreningar som befinner sig på elitnivå. 

SKOG, PARK OCH FRILUFTSLIV
Tillgång till skog, parker, motionsplatser och bad har stor betydelse för människors välbefin-
nande och hälsa. Det bidrar till människors fysiska och mentala hälsa, stimulerar barns motor-
iska och kreativa utveckling och förbättrar tätorternas miljö och klimat. Parker och grönom-
råden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger möjlighet 
till motion och spontanidrott. Flertal satsningar har gjorts på det här området, bland annat 
att vi nu har utegym i Karlshamn, Asarum och Mörrum.

En del i det rörliga friluftslivet är tillgången till skärgården. Här vill vi fortsätta utvecklingen av 
skärgårdsturismen, fritidsbåtshamnarna och förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv. En del 
i detta är att bygga fler båtplatser och en gästhamn med ökade möjligheter för gäster och 
Karlshamnsbor.
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KULTURLIV
Att fritt få uttrycka sina åsikter i musik, sång, lyrik, bild, skrift, digitala medier etc är viktiga 
rättigheter. Kulturen har alltid varit en viktig del av den socialdemokratiska politiken. Mång-
fald och demokratisk värdegrund är ledstjärnan i vår kulturpolitik. Det är naturligt för oss so-
cialdemokrater att alla oberoende av inkomst ska kunna ta del av samhällets kulturutbud och 
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. En del av det är samarbetet med Regionteatern 
för att utveckla den regionala dansscenen i Karlshamn.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Skapa möjligheter för boulespel inomhus

• Utveckla fritidsgårdsverksamheterna

• Öka tillgängligheten på lokalbiblioteken

• Fortsätta utveckla Vägga idrottsområde

• Utveckla skärgården och våra småbåtshamnar så att tillgängligheten ökar

• Tillsammans med föreningslivet ge invånarna möjlighet till en aktiv och men-
ingsfull fritid

• Fortsätta att utveckla konceptet fritidsbibbla

• Vidareutveckla och underlätta det spontana idrotts- och kulturutövandet

• Arbeta hälsofrämjande och drogförebyggande tillsammans med föreningslivet
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EN GOD FOLKHÄLSA FÖR ALLA
Människors egna möjligheter att göra hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Då be-
hövs också en politik som inkluderar alla människor och som vill göra investeringar för häl-
sofrämjande miljöer.

Det finns fortfarande omotiverade köns- och klasskillnader i Sverige. Kvinnor och män be-
handlas 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.

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. Tillgänglighetsarbetet 
handlar bland annat om fysisk tillgänglighet, tillgång till utbildning och information samt ett 
bra bemötande. 

Vi vill ha ett samhälle där alla kan röra sig fritt utan att riskera att bli utsatta för våld, fysis-
ka eller psykiska kränkningar. Det är viktigt 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. Här måste vi tillsammans med övriga aktörer i sam-
hället arbeta förebyggande, tillexempel genom det IOP-avtal vi nu skrivit tillsammans med 
Kvinnojouren i Karlshamn. Ett annat exempel är den HBTQI-certifiering som genomförts i 
kommunala verksamheter. 

Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och 
kvinnor och därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi är ett 
feministiskt parti som alltid kommer att prioritera kvinnors trygghet. Karlshamn har gjort en 
imponerande resa på det här området och vi har alla ambitioner att både fortsätta och växla 
upp det arbetet. De förebyggande insatserna är extremt viktiga och måste stärkas.

Många känner sig otrygga i dagens samhälle på grund av gängkriminalitet och det våld som 
det leder till. Även här är vi socialdemokrater övertygade om att det är tidiga insatser som 
krävs. Därför vill vi få till en bättre samordning av våra gemensamma resurser inom det här 
området, så att vi på ett effektivare sätt kan förebygga missbruk, kriminalitet och psykisk 
ohälsa genom att fånga upp främst unga individer som är på väg åt fel håll. Det behöver 
fångas upp i tid och genom att vägleda ungdomar och dess föräldrar i vart de kan vända sig 
för att få det stöd som behövs. Vi måste agera kraftfullt för att få bukt med de här proble-
men och det här tror vi är rätt väg att gå. I samarbete med kommunens olika verksamheter, 
föreningsliv och civilsamhälle kan vi möta problemen i tid och därmed minska otryggheten 
i samhället.

Vi socialdemokrater är övertygade om att utvecklingen av sociala mötesplatser är ett kraft-
fullt verktyg i att motverka utanförskap och därför vill vi fortsätta satsa på fritidsgårdar, spon-
tanmötesplatser, odlingsplatser, lekplatser med mera.
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Införa en samordning i kommunen för att minska kriminalitet, missbruk och 

psykisk ohälsa

• Prioritera arbetet med mäns våld mot kvinnor

• Satsa på kommunens lekplatser

• Öka tryggheten i tätorterna, bland annat med hjälp av Brottsförebyggande 
rådet

• Införa fri frukt på fruktstunderna i årskurs F-3

• Stödja folkhälsoprojekt för att få människor att röra på sig

• Fortsätta bygga och utveckla utegym i alla kommundelar

• Fortsätta prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga

• Utveckla kosten inom hela kommunen

• Främja utveckling av friluftslivet 
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EN VÄRDIG ÅLDERDOM
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 utman-
ing, att bli äldre innebär för många av oss ohälsa och sjukdom. Under den här mandatperi-
oden har vi infört demensteam där all berörd personal har fått utbildning, för att varje individ 
som behöver stöd ska få rätt stöd. För många äldre är det viktigt att det finns en personlig 
kontaktperson inom äldreomsorgen och därför är även det infört. 

Det är viktigt att det är kompetent och utbildad personal som möter våra äldre när insatser 
behövs. Därför ska vi se till att alla kommunens anställda har schyssta arbetsvillkor. För att 
säkerställa tillgången på utbildad personal har vi socialdemokrater meddelat att vi vill se ett 
vård- och omsorgscollege i Blekinge. 

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 hemtjän-
sten. Därför har vi bland annat utökat möjligheterna att kunna välja emellan olika måltider 
i hemtjänsten och har en ambition att genomföra det även i de andra boendeformerna. Vi 
vill fortsätta utvecklingen av omsorgen med modern välfärdsteknik, som på många sätt ger 
individer större frihet. En viktig del av den utvecklingen är att tillgodose att de äldre får utbi-
ldning och stöttning kring digitala hjälpmedel.

Vi vill även införa djur i omsorgen. Djurens nosar, tassar och mular lugnar, värmer och väck-
er minnen och känslor. Det finns allt från kompishundar och terapihästar till läshundar och 
avdelningskatter som till exempel kan bo på eller besöka äldreboenden och träffpunkter. 
De lugnar med sin tysta närvaro, sänker människans blodtryck och får oss att utsöndra må 
bra-hormonet oxytocin.

Vi vill skapa förutsättningar för ombyggnation av lägenheter och bostadsområden så att be-
fintliga lägenheter blir trygghetsbostäder. Vi vill även att kommunen i samband med mark-
försäljningar villkorar att bostadsbolag även ska bygga trygghetsboenden. På så vis får vi fler 
trygghetsboenden i varierande miljöer – så det finns något som passar alla.

Mötesplatser utgör en grundläggande del i många äldres vardag och sociala gemenskap och 
är ett viktigt verktyg emot utanförskap och ofrivillig ensamhet. Verksamheten på ”Träffpunk-
terna” ska därför fortsätta att utvecklas. En meningsfull fritid är viktigt för varje människa, så 
även på ålderns höst. Därför har vi bland annat infört aktivitetssamordnare på äldreboenden 
och fri kollekvitrafik för alla över 70 år inom kommunen. Av samma anledning vill vi också ge 
möjlighet att spela boule inomhus.

Många äldre vill delta i samhällsbygget. Vi ska tillse att äldres kunskap och vilja att vara med 
i det fortsatta samhällsbygget tas till vara. Ingen är för gammal för att bidra!
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Ha fler trygghetsboenden i blandade miljöer

• Utöka möjligheterna för en meningsfull fritid för äldre, bland annat genom 
boulespel inomhus och utegym för seniorer

• Fortsätta utveckla Träffpunkternas verksamheter

• Tillsammans med pensionärsföreningar utveckla mötesplatser och aktiviteter 
för gruppen äldre

• Utveckla samarbeten mellan skola och äldreomsorg för att unga och äldre ska 
kunna mötas naturligt

• Ge äldre inom den kommunala omsorgen möjlighet att umgås med djur

• Erbjuda en kvalitativ och flexibel omsorg 
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MED ANSVAR FÖR MORGONDAGENS SAMHÄLLE 
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 ordentli-
ga 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

Karlshamns kommun ligger i framkant med sin miljöpolitik. Med satsningar på fossilfri fjär-
rvärme, rötning av hushållssopor till biogas, satsningar på grön el och utbyggnad av kolle-
ktivtrafiken har vi kommit långt. Fortsatta satsningar på alternativa energikällor kommer att 
gynna både miljön och oss som bor i kommunen.

Förnybar elproduktion växer exponentiellt i elområde 4. Tillgång till grön el är en förutsät-
tning för landets framtida konkurrenskraft och energiproduktionen i södra Sverige måste 
utan tvekan skalas upp rejält. Karlshamns kommun och Karlshamn Hamn, tillsammans med 
övriga kommuner i länet och Region Blekinge måste vara delaktiga och supporta den fram-
tida utbyggnaden av storskalig havsbaserad vindkraft i södra Sverige.

Välfärden är beroende av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och uti-
från 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 produc-
erar de varor och tjänster som kommunen nyttjar. Nyttjandet av elbilar ökar ständigt och här 
behöver vi se till att det finns tillräckligt med laddstationer i takt med ökningen.

Att alla ska ha tillgång till färskt vatten ställer stora krav både på rening och tillgång. Därför 
kommer det byggas ett nytt vattenverk så att det inte längre är någon orosfaktor i framtiden. 
Det är ett nödvändigt beslut. Kommunens krisorganisation har byggts upp bitvis, men med 
mer fart än planerat på grund av den pandemi vi befunnit oss i sedan 2020. De erfarenheter-
na behöver vi ta med oss och fortsätta stärka kommunens förmåga att hantera även andra 
kriser – exempelvis miljökriser av olika slag.

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa med kollektiva färdmedel – och 
det valet ska vi som kommun underlätta. Vi fortsätter att bygga solceller på de kommunala 
byggnaderna som en del i arbetet med smarta energikällor. Vi vill även förbättra miljöstation-
erna - det ska vara lätt att göra rätt. 

Ett viktigt arbete för att vi ska ha ett landskap som är mer motståndskraftigt mot klimatförän-
dringar, släppa mindre näringsämnen till havet, öka biologisk mångfald på land och i vatten, 
bidra till grundvattenresursen samt till naturbete och livsmedelsproduktion är en fortsatt 
restaurering av våtmark.

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har humlor, fjärilar 
och ängsväxter blivit allt färre. Det finns allt färre artrika miljöer i våra landskap vilket hotar 
den biologiska mångfalden och påverkar pollinatörer, som är beroende av blommande väx-
ter. Ett hot mot pollinatörer är också ett hot mot vår matproduktion. Någonting som det 
däremot finns gott om i Sverige är vägar, och längst med vägarna finns det vägkanter. En 
outnyttjad resurs som vi vill ta vara på. Med rätt skötsel kan vägkanterna fungera som korri-
dorer och livsmiljöer för växter och insekter.  
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Fortsätta förbättra och utveckla gång- och cykelvägar

• Verka för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar

• Se över behovet av nya våtmarker

• Fortsätta arbetet med att göra kommunens fordonspark fossilfri

• Medverka till att fler miljövänliga energialternativ används

• Medverka till etablering av storskaliga vindkraftsverk till havs

• Fortsätta utveckla kommunens krisorganisation så att den är väl förberedd för 
olika former av krissituationer

• Verka för utbyggnad av solceller

• Bygga ut möjligheterna att ladda elcyklar och pumpa däcken

• Ha fler blomsterängar för att gynna den biologiska mångfalden
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