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Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt 
för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet. Det finns 
många goda idéer i samhäller vilket inte minst har visat sig i ar-
bete med Hållbar Utveckling i Karlshamn.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Ge kommuninvånarna ett ökat inflytande där 
vi, förutom de traditionella samrådsmötena och 
föreningsmötena, vill utveckla nya enklare for-
mer av medborgarinflytande. Detta till exem-
pel med hjälp av modern teknik såsom appar 
för mobiltelefon och surfplatta.

• Särskilt öka inflytandet för pensionärsorgan-
isationer och  organisationer som företräder 
människor med funktionsnedsättning genom 
att inrätta pensionärs- och tillgänglighetsråd 
knutet till kommun styrelsen.

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. 

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Satsa på språkträning och erbjuda värdfamil-
jer för flyktingar och invandrare som hjälp och 
stöd.

EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.



Karlshamn är en kommun som för sin framtid är beroende av 
hållbar tillväxt och utveckling med stabil ekonomi, stor mil-
jöhänsyn 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.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Genomföra hållbara upphandlingar med hän-
syn till ekologi, ekonomi och sociala aspekter.

Genom att fler personer väljer att gå, cykla eller resa med kolle-
ktiva färdmedel kan vi minska onödiga utsläpp, få mindre slitage 
på gatorna och öka folkhälsan.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Utreda förutsättningarna för och konsekvensen 
av lägre biljettpriser eller fria resor med kollek-
tivtrafiken

• Utreda möjligheten och behovet av utökad 
kollektivtrafik på landsbygden. 

• Förbättra infrastrukturen för cyklister såsom att 
bygga samman  olika cykelleder och se över be-
hovet av belysning och olika former av  service 
längs cykellederna

EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.



Sverige är ett bra land för de flesta att växa upp i men många 
unga fastnar nu i arbetslöshet. Antalet långtidsarbetslösa unga är 
tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog 
över makten. EU riktar krisstöd till Sverige för problemen med 
den höga ungdomsarbetslösheten.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Att i samband med kommunal upphandling re-
glera så att det skapas förutsättningar för jobb 
och praktik för ungdomar.

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

• Särskilt verka för att personer med funktion-
snedsättning bereds  möjlighet till arbete.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN. JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.



Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rät-
ten till ett arbete som man kan försörja sig på. Medan ett helt-
idsarbete 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 fri-
het och självständighet, samma möjligheter, rättigheter och sky-
ldigheter 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. 

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Erbjuda anställda i Karlshamns kommun heltid-
sanställning.

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

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.



Kommunen ska ha ett bra företagsklimat där nya verksamheter 
vill etablera sig, idéer förverkligas och nya arbetstillfällen skapas. 
Näringspolitiken grundas på långsiktighet, uthållighet och för-
troendefullt samarbete. Karlshamn är en kommun som håller 
en hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och konstruktiv 
dialog. 

En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till 
att locka nya företag till kommunen och ger etablerade företag 
möjlighet att hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla 
sina verksamheter. Den utbyggnad som nu planeras på Östra 
Piren är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla, stärka och stödja 
näringslivet i kommunen. 

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 trans-
porter i Sverige och södra Östersjöområdet. Här är Sydostlänk-
en, järnväg mellan Karlshamn via Olofström/Älmhult kopplat 
till södra stambanan, en viktig pusselbit.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN. JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.



DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Fortsätta att erbjuda goda förutsättningar för 
att lokalisera, etablera samt driva och utveckla 
företag.

• Fortsätta det arbetet med att skapa en bra 
fungerande infrastruktur och byggklar mark.

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

• Kräva meddelarfrihet och kollektivavtal eller 
kollektivavtalsliknande villkor av kommunens 
leverantörer och entreprenörer.

• Fortsätta arbetet med att bygga ömsesidig 
samverkan mellan länder och företag i Östers-
jöområdet och vara med i utvecklingen av 
gröna transportkorridorer.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.



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 kollek-
tivtrafiken har vi kommit långt. Fortsatta satsningar på alternati-
va energikällor kommer att gynna både miljön och oss som bor i 
kommunen. Välfärden är beroende av tillväxten i samhället som 
måste åstadkommas långsiktigt och utifrån ekologisk och social 
hänsyn. 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.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Ta fram en livsmedelsstrategi som stärker en 
svensk inhemsk  produktion av ekologisk mat 
med hög kvalitet.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN. EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.



Karlshamn ska ha en kunskapsskola med höga resultat där varje 
barn ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ska ak-
tivt 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. Skolan ska ge eleverna goda förutsättningar oberoende av 
social bakgrund eller föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. 
Därför har vi har under de senaste åren tillsett att elever i årskurs 
7-9 samt på gymnasiet har tillgång till en egen dator. Det finns 
behov att gå vidare i denna satsning så att även årskurs 1-6 får 
tillgång till digitala läromedel.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Öka resurserna till skolan.
• Gå vidare med satsningen så att även årskurs 

1-6 får tillgång till  
digitala läromedel.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.



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 som går där. Barnen ska få möjlighet att lära 
sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i 
grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både 
barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. En mod-
ern 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. Många fler jobb måste 
skapas och det måste vara möjligt att ta de jobb som finns. En 
modern barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor 
och män ska kunna arbeta. Med fler jobb får vi också råd med 
en välfärd att vara stolta över.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Utöka alla barns rätt till förskola och fritidshem.
• Verka för mindre barngrupper i förskolan.
• Öka resurserna i förskola och fritidshem.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA. EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA. EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.



Det krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att 
klara sig i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. Den viktigaste 
orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbild-
ningsmöjligheter. Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda 
kunskaper hos alla. Vägga Gymnasieskola har eleven i centrum 
och program med tydliga inriktningar som syftar till vidare stud-
ier eller direkt till ett yrke. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig 
koppling till arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mel-
lan statliga myndigheter, kommunen, företag, offentliga arbets-
givare och fackliga organisationer. De högskoleförberedande 
programmen ska ge goda förutsättningar för fortsatta studier på 
högskola och universitet.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

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

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. Vuxenutbildnin-
gen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och 
få en ny chans på arbetsmarknaden.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för 
vuxna.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.



Boendemiljö för äldre behöver utvecklas. Vi vill att befintli-
ga bostäder och bostadsområden kan klassificeras som tryggt 
boende med tillgång till hiss, närhet till gemensamhetslokal, och 
annan bostadsnära service. Mötesplatser för äldre 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 om-
sorgsansvar är viktig i en modern kommun.

DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• I samarbete med fastighetsägare och organisa-
tioner möjliggöra att fler ”Träffpunkter” öppn-
as.

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

• Skapa fler särskilda boenden och skapa olika 
former av trygghetsboenden.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA. EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.



Våra egna möjligheter att göra hälsofrämjande val ska stödjas av 
samhället. Då behövs också en politik som inkluderar alla männ-
iskor 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 be-
tydelse för vilket bemötande och vilka resurser man får tillgång 
till. Skillnader i hälsa och vård syns i statistik och jämförelser. 
Genom att integrera jämlik hälsa i all politik, kan vi också bät-
tre mäta och analysera problem och bedöma effekterna av olika 
åtgärder.

Tillgängligheten i samhället måste öka och omfatta alla grupper. 
Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med föreningar, organisa-
tioner och företag för att göra kommunen mer tillgänglig. 

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 VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Aktivt arbeta för förbättrad folkhälsa och ett 
jämställdare samhälle.

• Prioritera det drogförebyggande arbetet bland 
unga.

• Skapa ett drogpolitiskt handlingsprogram.
• Att skolan stärker alla elevers lust att röra på 

sig. 
• Öka stödet till tjej-, kvinno- och brottsofferjour-

erna.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.



Vi har 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 männi-
skors deltagande i samhället. 

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla i vårt samhälle ges 
möjlighet och har tillträde till föreningslivet. Genom ett fördju-
pat samarbete med föreningar kan nya möjligheter utvecklas för 
att ge invånarna möjlighet till en meningsfull fritid. 

För oss Socialdemokrater är det självklart att kommunen ska 
stödja föreningslivet i hela kommunen med bra aktivitetsstöd, 
ändamålsenliga lokaler samt med personal som kan ge råd och 
stöd.

Grönska, skog och parker har stor betydelse för människors väl-
befinnande och hälsa och är en byggsten i ett fungerande sam-
hälle där människan står i fokus. Parker och grönområden erb-
juder arenor för möten mellan olika grupper och generationer 
samt ger möjlighet till motion och spontanidrott. 

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA. EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.



DÄRFÖR VILL VI SOCIALDEMOKRATER:

• Fortsätta dialogen och samarbetet med fören-
ingslivet för att   tillgodose deras behov av än-
damålsenliga lokaler och anläggningar.

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

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

• Fortsätta stödja idrotts- och kulturlivets utveck-
ling inom  
olika områden.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.



fb.com/SAPKarlshamn | framtidkarlshamn.se  | expedition@sapkarlshamn.nu

GÖR EN INSATS FÖR EN 
BÄTTRE FRAMTID.
Bli medlem i Socialdemokraterna! Det 
kostar 100 kr första året. Tillsammans 
skapar vi en bättre framtid. För alla. 

SMS:a SAP (mellanslag) medlem  
(mellanslag) tiosiffrigt personnummer  
till 72456.


