
FÖR ETT ÄNNU 
BÄTTRE 
KARLSHAMN

VÅRT KARLSHAMN
KAN BÄTTRE



KARLSHAMN KAN BÄTTRE

VÅRA VIKTIGASTE VALLÖFTEN

Tillsammans vill vi fortsätta skapa en kommun där människor är 
trygga och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är 
kommunens främsta tillgångar. Vi vill erbjuda attraktiva miljöer där 
livskvalitet och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete 
och studier i hela kommunen.

• Införa en samordning i kommunen för att minska kriminalitet, 
missbruk och psykisk ohälsa

• Prioritera arbetet med mäns våld mot kvinnor

• Fortsätta prioritera det drogförebyggande arbetet bland unga

• Fördubbla budgeten för vägunderhåll på landsbygden

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

• Utveckla Karlshamns Hamns verksamhet som en av Sveriges största 
handelshamnar - inte sälja ut den

• Stimulera företagsutveckling i hela kommunen, såväl i stad som på 
landsbygd

• Ha fler vuxna i skolan

• Införa fri frukt på fruktstunderna i årskurs F-3

• Verka för att inga vinstuttag görs i skolan

• Utveckla barnomsorg på obekväma arbetstider

• Skapa möjligheter för boulespel inomhus

• Utveckla fritidsgårdsverksamheterna



Richard Pelle, talesperson för regional utveckling, Andreas Saleskog, kandidat till 
riksdagen, Ida Larsson, kandidat till kommunfullmäktige, Per-Ola Mattsson, 
kandidat till kommunstyrelsens ordförande

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

• Satsa på kommunens lekplatser

• Fortsätta bygga och utveckla utegym i alla kommundelar

• Erbjuda en kvalitativ och flexibel omsorg

• 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



BLI MEDLEM IDAG!
Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen. 
Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre. Var med 
och avgör valet 11 september, bli medlem idag!

Öppna Swish-appen och skanna QR-koden

RÖSTA MED SOCIALDEMOKRATERNA 
DEN 11 SEPTEMBER
Arbete åt alla är och förblir en av våra viktigaste frågor. Varje elev ska 
få det stöd och den hjälp som behövs, personalen ha en bra 
arbetsmiljö och resultaten ska fortsätta öka. Varje invånare ska ha 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Vi ska erbjuda en 
kvalitativ omsorg för äldre med bra arbetsvillkor för personalen. Vi ska 
fortsätta ligga i framkant med vår miljöpolitik och vi ska fortsätta 
stärka föreningslivet, näringslivet och landsbygden – för det är 
tillsammans vi gör störst nytta.


