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EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.
Det är när alla människor får möjlighet att utvecklas som samhället utvecklas. När 
människorflyttarspridsarbetskraft,kunskapochidéer,nätverkväxerochnyamöjligheter
uppstår.Detärvitillsammanssombyggerkommunen,vikvinnorochmänsomnyttjar
våraolikatalanger,färdigheter,erfarenheterochkompetenser.Allaärviiolikaåldrar,
har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika bakgrund, olika hudfärg, kön,
identitetellersexuellläggning.Vimåstetatillvarapåvarandrasolikheteriutvecklingen
avframtidensKarlshamn.

Socialdemokraternaärettfeministisktparti.Kvinnorochmänskahalikarättochlika
ansvar ifamiljeliv,yrkeslivochsamhällsliv.Detärviktigtattbrytakönsnormertidigt.
Därförvillviaktivtverkaförflermäniomsorgen,förskolanochgrundskolanstidigaår.
Attfåinjämställdhetsarbetetivardagenblirenutmaningförskolan.

Ivardagensorättvisorharockså intoleransensin rot.Dagensutveckling iEuropaär
skrämmande.Främlingsfientlighet,rasism,homofobiochsexismriskerarattbredautsig
äveniKarlshamn.Duskaaldrigbehövafruktavåld,hotellerdiskrimineringpågrundav
vemduär.Vimåstetillsammanstastridförallamänniskorslikavärdeochrätt.

Dettaralldelesförlångtidförmånganyanländaflyktingarochinvandrareattetablera
sigpåarbetsmarknaden.Detspelarstorroll företablering i jobbellerutbildningvar
ochhurmanborundersintidsomasylsökande,hurlängemanmåsteväntapåbesked
ochhurbarnenhardetidensvenskaskolan.Jobbochspråkhängerihopochärviktiga
nycklarnatillintegration.Förnyanländaärdetsvårtattvetahurvårkulturfungeraroch
vadsomförväntas.Detkanvaraalltfråndetsomvianservaradeenklastesakertillhur
mansökerarbeteellerbostad.

Vi vill skapa enkommundärmänniskor väljer att boochdär invånarnasöppenhet,
kompetensochstolthetärkommunensfrämstatillgångar.

EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.
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Med ansvar för morgondagens samhälle 
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.Vivillhabredalösningarföratttillsammansskapaettmerajämliktochjämställt
samhälle,ettsamhälledärvigesbraförutsättningarattfåettbraliv.

Vi har arbetat intensivt med frågan om hållbar utveckling. I de utbildningsinsatser
ochsamtalsomgenomförtstillsammansmedsamtligaanställdaikommunenhardet
framkommitmångabraochspännandeidéerhurvikanskapaettmerhållbartsamhälle.
Dessaidéerochtankarkommervinuatttatillvaraochutveckla.

Möjlighetenattvaramedochpåverkaistortochsmåttärviktigtförattviskamåbraoch
kännatillfredställelseilivet.Vikommerdärförattutvecklaarbetetmedmedborgardialog
samtfortsättaarbetetmedkunskapsuppbyggnadföretthållbartsamhälle.

DethandlaromframtidensKarlshamnmedordentligasatsningarochmöjligheteratt
drivautvecklingenframåtipositivanda.Vårutgångspunktärattviidagintefårlevapå
ettsättsomförstörellerförsvårarförframtidagenerationersmöjlighetattlevaettgott
liv.Insatserförattfrämjaochförbättrafolkhälsanäravstorbetydelseförutvecklingav
kommunen.

Karlshamnskavaraenvälfärdskommunsombyggerpåsammanhållning.Allaskabidra
ochallaskafåtadelavvälfärden.Närduärsomsvagast-dåskasamhälletvarasom
starkast.

Detkräversamarbeteochinvesteringariframtidensåattföretagkanväxaochanställa.
Medflerjobbfårvirådmedenvälfärdattvarastoltaöver.Fungerandevälfärdgårföre
skattesänkningar.

Genomattflerpersonerväljerattgå,cyklaellerresamedkollektivafärdmedelkanvi
minskaonödigautsläpp.Möjlighetentilllägrebiljettpriserellerfriaresormedkollektiv-
trafikenbörutredasochsättasiettstörresammanhang.

EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Satsa på språkträning och erbjuda värdfamiljer för flyktingar och  

invandrare som hjälp och stöd.
• Erbjuda samtliga kommuninvånare att delta i samtalen om  

ett hållbart samhälle. 
• Ge kommuninvånarna ett ökat inflytande. 
• Inrätta pensionärs- och tillgänglighetsråd knutet till kommunstyrelsen.
• Ha en hållbar upphandling med hänsyn till ekologi, ekonomi och  

sociala aspekter.
• Minska koldioxidutsläppen i kommunen.
• Medverka till att flera miljövänliga energialternativ används.
• Minska miljöpåverkan vid planering och utveckling.
• Utreda förutsättningarna för och konsekvensen av lägre biljettpriser 

eller fria resor med kollektivtrafiken. 
• Utreda möjligheten och behovet av utökad kollektivtrafik  

på landsbygden.
• Förbättra infrastrukturen för cyklister.
 

EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA.
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JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
Rätten till arbete
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda
möjligheterattstuderaellerpåannatsättförverkligasinadrömmarärviktigtförvarje
människa likväl som för ett jämställt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för
samhälletsvälfärd,välståndochmänniskorspersonligautveckling.

Sverigeharenkatastrofaltstorungdomsarbetslöshet.Härmåsteviallatillsammansverka
förattminskaden.Kommunen,isamverkanmedövrigaaktörerpåarbetsmarknaden,
måstevidtaåtgärderföratterbjudaungdomararbeten.

Näringsliv
Kommun ska ha ett bra företagsklimat där nya verksamheter vill etablera sig, idéer
förverkligasochnyaarbetstillfällenskapas.Näringspolitikengrundaspålångsiktighet,
uthållighetochförtroendefulltsamarbete.Karlshamnärenkommunsomhållerenhög
servicenivåmedtydligakontaktvägarochkonstruktivdialog.

SocialdemokraternavillstödjamålsättningenochframväxtenavdetsomskerpåNetPort
Science Park, vilket ger en spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning,
forskningochandrainnovationsfrämjandeåtgärder.Främstgenomattinitieraochdelta
iforskningsprojektmedlokala,nationellaochinternationellapartnersochfinansiärer.

Enexpansivhögskolaochinvesteringariutbildningbidrartillattlockanyaföretagtill
kommunenochgeretableradeföretagmöjlighetatthittadenarbetskraftdebehöverför
attutvecklasinaverksamheter.DenutbyggnadsomnuplaneraspåÖstraPirenärett
viktigtstegiattfortsättautveckla,stärkaochstödjanäringslivetikommunen.

UtvecklingavBLC,BalticLogisticCenterärbasenförattbyggaenknutpunktmellan
olikatransportslag.ViserattKarlshamnblirennationellochinternationellknutpunkt

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
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förhamnochtransporteriSverigeochsödraÖstersjöområdet.HärärSydostlänken,
järnvägmellanKarlshamn viaOlofström/Älmhult kopplat till södra stambanan, en
viktigpusselbit.

Kommunenskavaraenattraktivarbetsgivareförattframgångsriktkunnarekryteraoch
behållakompetentpersonal.

Ungdomsarbetslösheten ska stoppas
Sverigeärettbralandfördeflestaattväxauppimenmångaungafastnarnuiarbetslöshet.
Antalet långtidsarbetslösa unga är tre gånger så många som när den moderatledda
regeringentogövermakten.EUriktarkrisstödtillSverigeförproblemenmeddenhöga
ungdomsarbetslösheten.

ViSocialdemokratervillseettSverigedärvisamlasförattutvecklavårtland.Därvi
ställerkravpåvarandraochhjälpsåt.Därkonkurrenskraftochanständighetgårhandi
hand.Viskaboiettlanddärungatjejerochkillargårtilljobbet,taransvar,kännersig
tryggaochjustdärförärfria.

Denborgerligaregeringenharinförtenkarenstidpå90dagarinnanungdomarfårhjälp
frånarbetsförmedlingen.DettavillviSocialdemokrater tabort. Insatsermåstesättas
inomgåendesåattallaungaerbjudsjobbellerutbildning.Detärviktigareänskatte-
sänkningar.Ärduungskadujobbaellerplugga,ochaldrignågonsinbörjadittvuxnaliv
medattvaralångtidsarbetslös.Detärvår90-dagarsgaranti.

Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning
Grundenförettjämlikt,jämställtochsolidarisktsamhälleärrättentillettarbetesom
mankanförsörjasigpå.Medanettheltidsarbeteärensjälvklarhet fördeflestamän
tvingasfortfarandemångakvinnoraccepteraettdeltidsarbeteochenlönsomdetinte
gårattförsörjasigpå.

Kvinnorochmänskahasammafrihetochsjälvständighet,sammamöjligheter,rättigheter
och skyldigheteroch sammamakt att forma sina liv. Sysselsättningenblandkvinnor
ärbetydligtlägreänsysselsättningenblandmänochfortfarandefinnsdetarbetendär
kvinnorharlägrelöneränmän.Kvinnorharsämremöjligheterattutvecklasiarbetet
ochgörakarriär.Förattallasomvillskafåmöjlighetattarbetaheltidmåsteutbudetav
heltidsanställningarökaocharbetsmarknadenblimerjämställd.

Förattutjämnaskillnaderi lönocharbetsvillkorkrävsettmerjämställtarbetslivoch
en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet, jämställda löner och
karriärmöjlighetergerflerjobb.

Levande landsbygd och skärgård för fler jobb
Landsbygden är en viktig del av Karlshamns kommun. Cirka 6 000 invånare bor
på landsbygden och många arbetstillfällen finns där. Utvecklingsmöjligheterna för
landsbygdenärstorochvisocialdemokrateranserattmedettfortsattsamarbetemellan
kommun, föreningar och organisationer kommer stora möjligheter att skapas för
permanentboende,fritidsboendeochföretagandepålandsbygdenochiskärgården.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
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Moderaternalovadelägrearbetslöshetochminskatutanförskap.Ambitionenvarintefel.
Menverklighetenvisarattderassvarpåvarjesamhällsproblem–attsänkaskattenoch
privatisera–intefungerar.15000heltidsjobbharförsvunnitilantbruketsedan2007,
landsbygdsprogrammetharskuritsnerkraftigtochflyttströmmarnafrånmindreorter
tillstäderharförstärktsochdetblirsvårareochsvårareattupprätthållasamhällsservicen.

Växtkraften i entreprenörskapochsmåföretagandepå landsbygdenär avgörande för
helaSverige.Enmodernochaktivregionalpolitikärettverktygförutvecklingochjobb
ihelalandet.Åtgärdersomförbättratstödtillnäringslivsutveckling,tillgångtilloffentlig
och kommersiell service liksom investeringar i kommunikationer och infrastruktur är 
viktigadelarienkraftfullregionaltillväxtpolitik.

KustenochskärgårdentillhörettavKarlshamnsviktigastenaturområden.Denharen
höggradavbiologiskmångfald,natur-ochkulturvärdenmenocksåstoraupplevelse-
värden.MångatarsiggärnatillVäggafiskhamnförattnjutaavatmosfärenochkanske
förattätaochdrickavidnågonavrestaurangernaiområdet.Väggaområdethargoda
utvecklingsmöjligheterochskullekunnagebådeKarlshamnareochturisterytterligare
mervärden.

Natur-ochkulturturismenärenväxandenäringochkangemånganyaarbetstillfällen
pålandsbygden.Inomskärgårdenfinnsstoramöjligheterattfortsättautvecklanatur-
turismenochsamtidigtbevaradeunikaförhållandenasomfinns.Karlshamnskommun
harvaritenaktivpartibildandetavbiosfärområdetBlekingeArkipelagochhärservi
storamöjligheterförattskärgårdenutvecklasocharbetstillfällenskapas.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
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Bostadspolitik för fler jobb

Föross socialdemokrater ärbostaden en social rättighet.Boendemiljön är viktig för
attvi skakunnaskapa jämlikaochvärdiga levnadsförhållanden.Förattklara jobben
ochökabostadsbyggandetkrävsenaktivbostadspolitik,ett tydligtnationelltmålför
bostadsbyggandet, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna
i bostadssektorn. Det är viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna.
Bostadsbristskamötasmedökatbostadsbyggandeochområdesförnyelse.

Vivillfortsättaarbetetmedatterbjudaattraktivamiljöerdärlivskvalitetochtrygghet
kankombinerasmedettbraboende,arbeteochstudier.Förattytterligareskapabra
tillväxtförutsättningarförhelakommunenbehövsnyatrivsammabostäder.Vibehöver
satsapåettvariationsriktboendeutbudmedalltfrånungdomslägenhetertillbostäder
föräldre.

För att säkerställa det framtida bostadsbyggandet i kommunen behövs en långsiktig
planering.Detbehövsolikaalternativamöjligheterilevandeboendemiljöernärastaden,
pålandsbygden,vidhavochsjö.Vivillävenmedverkatillattnyagreppochflexibla
lösningarprövasförattbotillrättprisochmedhållbaraenergilösningar.

Infrastruktur för fler jobb
VårhamniStillerydärettviktigtverktygförutvecklingavKarlshamnsomennationell
och internationell knutpunkt för transporter, omlastning och lagring.Det är en del
i utvecklingen av kommunens näringsliv. Här blir Sydostlänken, järnvägen mellan
KarlshamnochstambananviaOlofström,enviktigpusselbit.

Brakollektivtrafikärenförutsättningförfortsattgodutveckling.Förattkunnabooch
levaikommunenochpendlatilljobbetpåannanortkrävsbraförbindelser.Enfortsatt
utvecklingav järnvägstrafikenochbusstrafiken samt fortsatta satsningarpåväg-och
cykelnätärnödvändigt.Likvälfortsattutbyggnadavvatten-,avlopps-,fjärrvärme-och
bredbandsnät.

En ambitiös miljöpolitik ger jobb
Karlshamnskommunliggeriframkantmedsinmiljöpolitik.Medsatsningarpåfossilfri
fjärrvärme,rötningavhushållssoportillbiogas,satsningarpågrönel,ochutbyggnad
avkollektivtrafikenharvikommitlångt.Fortsattasatsningarpåalternativaenergikällor
kommerattgynnabådemiljönochosssomborikommunen.

Sverige har varit världsledande påmiljö.Men utvecklingen går åt fel håll.Haven är
övergödda,farligapartiklariluftengörosssjuka,kemikalierochtungmetallerspridstill
vårmat,naturskogaravverkasochunikanaturmiljöerförstörs.

Välfärdenärberoendeavtillväxtenisamhälletsommåsteåstadkommaslångsiktigtoch
utifrånekologiskochsocialhänsyn.Genomattställatydligaekologiskaochsocialakrav
vidinvesteringochupphandlingkanvipåverkamiljöutvecklingenochvillkorenförde
somproducerardevarorochtjänstersomkommunennyttjar.

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• 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.
• Erbjuda anställda i Karlshamns kommun heltidsanställning.
• I nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa utbildning  

inom bristyrken.
• Fortsätta att utveckla kommunens personal- och lönepolitik för att vara 

en attraktiv arbetsgivare.
• Skapa fler fritidsbåtplatser och utveckla båtlivet i kommunen.
• Fortsätta bedriva en aktiv bostadspolitik för att hålla nere boende-

kostnaden och ge framförallt unga möjlighet till egen bostad.
• 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 bygga ömsesidig samverkan mellan länder 

och företag i Östersjöområdet och vara med i utvecklingen av gröna 
transportkorridorer.

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

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

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

• Särskilt verka för att personer med funktionsnedsättning bereds  
möjlighet till arbete.

 

JOBBEN - GRUNDEN TILL DET GODA KARLSHAMN.
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EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.
Lärare nyckeln till framgång i skolan
Kunskapochbildningärnyckelntillmänniskorsfrigörelseochsamtidigtenförutsättning
för en gynnsam ekonomisk utveckling.En sammanhållen skola där segregation och
utslagningmotverkas.Enskoladärvarjeelevfårdetstödochdenhjälpsomhaneller
honbehöverochdärkunskapärettviktigtord.Detkräverenskolaföralla,utifrånvarje
elevs förutsättningar.

Vivillseett livslångt lärandedärallahartillgångtillenhögklassigutbildninggenom
helalivet,frånförskolatillhögreutbildningochfolkbildning,medgodamöjlighetertill
kompetensutvecklingochmöjlighetattbytayrkesbanagenomhelalivet.Grundläggande
utbildningskakommamänniskortilldelefterförutsättningarochegenförmåga,vara
öppenförallaochbekostasavossallagemensamt.Vinstintresseskaintevarastyrande
i skolan.

Det viktigaste för elevernas skolresultat är utbildade och engagerade lärare.
Socialdemokraternavillinvesterailärarna,förbättraderaslönerocharbetsvillkor.Att
höjastatuseniläraryrketärenförutsättningförattvändautvecklingeniskolan.Skolan
skaledasavengageradeochmålmedvetnarektorerochchefer.

För att stärka läraryrket krävs investeringar och mer samarbete. Vi vill se en
professionaliseringavläraryrketmedläraresomintedrunknariadministration.Lärare
skahatidattgöraettbrajobbimötetmedeleverna.

Elevernas utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god
studiemiljömenävengodtillgångtillelevvårdspersonalsåsomskolsköterska,kurator
ochfritidsledarepåsinskola.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.
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Förskolan
Förskolanskaläggagrundenfördenförstadelenavdetlärandesomfortsätterresten
avlivet.Barneniförskolanskafåengodpedagogiskverksamhet.Förskolanskavara
rolig,tryggochlärorikförallabarnsomgårdär.Barnenskafåmöjlighetatt lärasig
sakergenomattleka,skapaochutforska–påegenhand,igruppochtillsammansmed
vuxna.Attskapatrygghetförbådebarnochföräldrarärenviktiguppgiftförförskolan.

Enmodernförskolaäröppenochtillgängligoberoendeomdetärdagellernatt,vardag
ellerhelg.Varjebarn i förskolanhar rätt till en likvärdigstart i livet,oavsett familje-
förhållande,ekonomiskförutsättning,funktionsnedsättningelleretniskbakgrund.

Näralltflerverksamheterisamhälletkräverbemanningdygnetruntökarocksåbehoven
avbarnomsorg.Mångaflerjobbmåsteskapasochdetmåstevaramöjligtatttadejobb
somfinns.Enmodernbarnomsorgärenförutsättningförattbådekvinnorochmän
skakunnaarbeta.Medflerjobbfårviocksårådmedenvälfärdattvarastoltaöver.

Grundskolan
Karlshamnskahaenkunskapsskolamedhögaresultatdärvarjebarngesbästamöjliga
förutsättningaratt lyckas.Skolanskaaktivtbidra tillattskapa livsmöjligheterföralla
människor. Vi vill fortsätta att investera för att öka pedagogtätheten i skolan. Det
gynnaralla–bådedesomhalkatefterochdesomvillspringaföre.Socialdemokraterna
prioriterarinvesteringariskolanframförskattesänkningar.

Samhälletharenskyldighetattsetillattvarjeelevfårverkligamöjlighetertillfullständiga
betyg.Påsammasättharelevernaenskyldighetatttavarapådemöjlighetersomges.
Sommarskolaärettbrastödfördemsomintenårmålen.

Skolan ska ge eleverna goda förutsättningar oberoende av social bakgrund eller
föräldrarnasekonomiskaförutsättningar.Därförharviharunderdesenasteårentillsett
atteleveriårskurs7-9samtpågymnasiethartillgångtillenegendator.Detfinnsbehov
attgåvidareidennasatsningsåattävenårskurs1-6fårtillgångtilldigitalaläromedel.

Gymnasieskolan
Detkrävsengymnasieutbildningförattfåettjobbochförattklarasigiettalltmer
kunskapsintensivtsamhälle.Denviktigasteorsakentillungdomarslångtidsarbetslöshet
är bristande utbildningsmöjligheter. Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda
kunskaperhosalla.

Socialdemokraterna vill att alla gymnasieutbildningar ska ha enbredoch gemensam
kunskapsbasochgebehörighettillhögskolan.

Vägga Gymnasieskola har eleven i centrum och program med tydliga inriktningar
somsyftartillvidarestudierellerdirekttillettyrke.Allayrkesprogramskahaentydlig
kopplingtillarbetsmarknadensombyggerpåettsamarbetemellanstatligamyndigheter,
kommunen,företag,offentligaarbetsgivareochfackligaorganisationer.Dehögskole-
förberedandeprogrammenskagegodaförutsättningarförfortsattastudierpåhögskola
och universitet.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.
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Vuxenutbildning stärker Karlshamn
Utbildningärintenågotmanfårengångsomungochsomräckertillsmanblirgammal.
Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling.
Vuxenutbildningenutgörenviktigvägförmänniskorattutbildasigvidareochfåenny
chanspåarbetsmarknaden.

Socialdemokraternavill seett landdärvi samlas förattutvecklavårsamhällsmodell.
Sverigeskakonkurreramedkunskapochkompetens-intemedsänktalöner.Utbildning
ärnyckelntillframtidensjobbochkonkurrenskraft,menocksåtillmänniskorsfrihetatt
forma sina egna liv.

Somendelavvårainsatserförattbekämpaarbetslöshetenvillviinvesteraikompetens-
utveckling,yrkesutbildningochvuxenutbildning.Attbygga inmerkunskapisvenska
varorochtjänsterledertillflerjobbochtillväxt.

Högskolan
Högskolorochuniversitetskafinnasihelalandetochbyggasutytterligare.Forskning
skabedrivasvidallalärosäten.Vivillhaenmångfaldblandhögskolornadärlärosäten
medolikaprofilgesutrymmeattutvecklas.Bådestörrelärosätenochdemindreinom
specialiseradeområdenskahållahögklasspåsåvälavanceradutbildningsomforskning.

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,högskolaochoffentligverksamhet,vilketskaparförutsättningarförenhållbar
ekonomisktillväxtochsamhällsutvecklingikommunenochiregionen.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Utöka alla barns rätt till förskola och fritidshem.
• Verka för mindre barngrupper i förskolan.
• Att alla elever ska lämna skolan med fullständiga betyg.
• Öka resurserna till förskola, fritidshem och skola.
• Gå vidare i satsningen så att även årskurs 1-6 får tillgång till  

digitala läromedel.
• Utveckla elevvårdsstödet med till exempel kuratorer och  

skolsköterskor.
• Fortsätta stödja utvecklingen av högskolan och  

NetPort Science Park i Karlshamn. 
• Skapa förutsättningar för metod- och skolutveckling med  

elevens lärande i fokus.
• Fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna.
• Fortsätta med vår satsning på Kreativum.

EN KUNSKAPSBUREN FRAMTID. FÖR ALLA.
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EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.
En värdig ålderdom. För alla.
ViSocialdemokratervillfortsättahöjakvalitetenivårdenochomsorgenaväldre.Vivill
samtidigtutvecklanyaarbetsformerochökasamverkanmedlandstinget.Tillsammans
med landstinget vill vi skapa en särskild vårdplaneringsavdelning på sjukhuset där
rehabiliteringsresursersätts inochdärmanarbetar tillsammansförenbraoch trygg
hemgångeftersjukhusvistelse.Föräldresomborhemmaärdetviktigtmedenrikoch
stimulerandetillvaroochfritid.

Idagkanalltflerseframemotmångafriskaåreftermangåttipension.Detärenstor
framgångförvårtvälfärdssamhälle.Samtidigtinnebärenåldrandebefolkningenstor
utmaning.Attbliäldreinnebärförmångaavossohälsaochsjukdom.

Socialdemokraternavill att äldre ska fåbestämma självaöver sitt livoch sinvardag,
oavsettomdethandlaromdeltagandeiarbetslivetellervadmanvillfåstödmedfrån
hemtjänsten.

Boendemiljö för äldrebehöverutvecklas.Vi vill attbefintligabostäderochbostads-
områden 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 ”Träff-
punkten”fortsätterattutvecklasgenomkommunensochföreningslivetsgemensamma
försorg.Ävenmöjlighetenattytterligarekunnaväljatjänsterinomramenförkommunens
omsorgsansvarärviktigienmodernkommun.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Öka valfriheten inom ramen för kommunens omsorgsansvar. 
• Att måltiderna i omsorgen ska vara näringsrika, goda, omväxlande och 

serveras i trivsam miljö.
• I samarbete med fastighetsägare och organisationer möjliggöra att  

fler ”Träffpunkter” öppnas.
• Skapa fler särskilda boenden och olika former av trygghetsboende.
• Verka för ökad kvalité, jämnare bemanning och avvecklandet av  

delade turer i omsorgen.
• Utveckla omsorgen och erbjuda modern välfärdsteknik som ett  

komplement till de ”varma händerna”.
• Utveckla stödet till anhöriga.
• Att omsorgen är flexibel och utgår från individens behov.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.
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Folkhälsa – tillsammans är vi starka
Våraegnamöjligheterattgörahälsofrämjandevalskastödjasavsamhället.Dåbehövs
också en politik som inkluderar alla människor och som vill göra investeringar för
hälsofrämjandemiljöer.

Detfinnsfortfarandeomotiveradeköns-ochklasskillnaderiSverige.Kvinnorochmän
behandlasolika.Social,ekonomiskochspråkligbakgrundochbostadsortkan ibland
ocksåhabetydelseförvilketbemötandeochvilkaresursermanfårtillgångtill.Skillnader
ihälsaochvårdsynsistatistikochjämförelser.

Även folkhälsan iKarlshamnskommunvisarpåolikheterbådevadgällerden själv-
upplevdahälsanochdetfaktiskahälsotillståndet.Vårtövergripandemålförfolkhälso-
arbetetärattskapaengodhälsapålikavillkor.

Viharpåbörjat ett arbetedärvideltar i ett länsgemensamt arbete för folkhälsaoch
socialhållbarhet ihelaBlekinge.Genomatt integrera jämlikhälsa iallpolitik,kanvi
ocksåbättremätaochanalyseraproblemochbedömaeffekternaavolikaåtgärder.

Detfinnsmångasakersompåverkarhurvimår.Möjlighetentillutbildning,braboende
ocharbeteärviktigtmenävenmöjlighetenattvaramedochpåverkaistortochsmåttär
väldigtviktigtförattviskamåbraochkännatillfredställelseilivet.

Tillgänglighetenisamhälletmåsteökaochomfattaallagrupper.Vifortsättervårtarbete
tillsammansmed föreningar,organisationeroch företag förattgörakommunenmer
tillgänglig.

Vi Socialdemokrater vill stärka konsumentens makt. När företag inte följer regler
behöverdenenskildehjälpochstöd.Kommunenskonsumentrådgivningärenviktig
delivårtfolkhälsoarbeteochdenbehöverutvecklas.Vivillarbetamedattförebygga
överskuldsättningochökahjälpenförmänniskoratttasigurskuldfällan.

Detärviktigtattjobbabådeförebyggandeochstödjandetillmänniskorsompåolika
sättblivitutsattaellerriskerarattbliutsattaförbrott.Därförärdetnödvändigtattvihar
starkatjej-,kvinno-ochbrottsofferjourersamtettvälfungerandebrottsförebyggande
rådikommunen.

VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Aktivt arbeta för förbättrad folkhälsa och ett jämställdare samhälle.
• Utveckla kommunens 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.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.



17

Kultur och fritid. För alla.

Föreningsliv
Ivårtlandharvistarkaföreningstraditionermedrötterifolkrörelserna.Politik,religion,
idrottocholikakulturyttringarharallmäntsinplattformiettomfattandeföreningslivför
allaåldrarochintresseinriktningar.Häriliggerocksåettstarktfästeförenfungerande
demokrati.

Föreningslivethar enavgörande roll förkommunensutveckling.Genomatt aktivera
invånarnabidrarföreningslivettillökadfolkhälsa,gemenskapochstärkermänniskors
deltagandeisamhället.Förmångaärdetkamratskapetsomärdetavgörandeskälettill
attviljavaramedochengagerasigienförening.

FörossSocialdemokraterärdetviktigtatt alla ivårt samhällegesmöjlighetochhar
tillträde till föreningslivet. Genom ett fördjupat samarbete med föreningar kan nya
möjligheterutvecklasförattge invånarnamöjlighettillenmeningsfullfritid.Genom
utbyte med andra länder skapas en ökad internationell medvetenhet, kunskap och
 erfarenhet. 

Föreningslivetbehöveroffentligtstödförattfinnasochförattkunnautvecklasvidare.
FörossSocialdemokraterärdetsjälvklartattkommunenskastödjaföreningslivetihela
kommunenmedbraaktivitetsstöd,ändamålsenligalokalersamtmedpersonalsomkan
gerådochstöd.

Barn och ungdomar
Enmeningsfullfritidunderuppväxtengerengodgrundförettriktlivivuxenålder.
Deideellakrafternainomföreningslivetgörovärderligainsatserförattengageraoch
aktiverabarnochunga.Mångabarnochungdomar får i föreningen en trygg social
gemenskap.De lärsigatt respekteraochumgåsmedandramänniskor,ocksåmellan
generationerochöverkulturellaochetniskagränser.Därförvill viSocialdemokrater
särskiltstärkabarnsochungdomarstillgångtillkultur,idrottochföreningsverksamhet
samtvärnaungdomsverksamhetiallaformerochgedenbraförutsättningarattverka.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.
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Idrott
Möjlighettillspontanidrottochmotionskafinnasimänniskorsnärområde.Förmånga
familjeräravgifteniföreningslivetstorakostnaderihushållsbudgeten.Mångatvingas
avstå från aktiviteter eftersompengarna inte räcker.Föross socialdemokrater är det
självklart att idrotten skall vara öppen för alla oberoende av sociala, kulturella eller
 ekonomiska förutsättningar.

Skog, park och friluftsliv
Grönska,skogochparkerharstorbetydelseförmänniskorsvälbefinnandeochhälsa
ochärenbyggsten iett fungerandesamhälledärmänniskanstår i fokus.Detbidrar
blandannattillmänniskorsfysiskaochmentalahälsa,stimulerarbarnsmotoriskaoch
kreativautvecklingochförbättrartätorternasmiljöochklimat.Parkerochgrönområden
erbjuderarenorförmötenmellanolikagrupperochgenerationersamtgermöjlighettill
motionochspontanidrott.

Kulturliv
Att fritt fåuttrycka sinaåsikter imusik, sång, lyrik,bild, skrift, etceteraellervianya
formersåsomdigitalmediaärviktigarättigheter.Kulturenharalltidvaritenviktigdelav
densocialdemokratiskapolitiken.Mångfaldochdemokratiskvärdegrundärledstjärnai
vårkulturpolitik.DetärnaturligtförossSocialdemokraterattallaoberoendeavinkomst
skakunnatadelavsamhälletskulturutbudochskakunnavaradelaktigidetsamma.Det
ärviktigtattmusik-ochkulturundervisningenäröppenföralla.

Kulturenärenstarkdrivkraftfördendemokratiskautvecklingenochutgörenarenaför
samtalochdebatt.Genomkulturenfårvihjälpattuttryckavåraåsikterochupptäcka
nyatankar, idéerochperspektiv.Dengranskaroch ifrågasättersamhället,dessmakt-
havareochstrukturer.Kulturgerossmänniskorävenmöjlighetattformuleradrömmar,
uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Att skapa förutsättningar för kultur att
blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. I
kommunenharvistoraförutsättningarförenvidareutvecklingavettredanbrakulturliv.

Kulturen är en viktig del av välfärden.Kulturinstitutionerna ochprofessionen är en
viktigmotorochförebildföralltdetta.FörossSocialdemokraterärdetviktigtattdenna
delhargottstödförenutvecklingpåbästasätt.

EN BRA KOMMUN ATT LEVA I. FÖR ALLA.
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VI SOCIALDEMOKRATER VILL:
• Fortsätta dialogen och samarbetet med föreningslivet för att  

tillgodose deras behov av 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.
• 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 filialbibliotek. 
• Bygga nytt kultur- och bibliotekshus på Östra Piren.
• Fortsätta stödja idrotts- och kulturlivets utveckling 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 person-
nummer till 72456.


