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1 INLEDNING
Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av
tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika
sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen.
Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta
bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med
stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får
inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går
till välfärden istället för till riskkapitalbolag.
Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre
värld – vi gör något för att komma dit också.
Välfärd istället för vinster – Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att
varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar skatt
till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey.
Jobb åt alla – Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder mer
pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar.
Klimatet är vår tids ödesfråga – Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi
måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar.
Rättvisa och feminism – Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi
är trötta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer.
Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten.
Euron är en dålig idé – Vänsterpartiet är den hårdaste motståndarna till eurosamarbetet. Vi
varnade redan från början för de problem som vi nu kan se när Europas ekonomier krisar.
Det finns fortfarande partier som tror att det vore bra för Sverige att införa euron som valuta.
Det tror inte vi.
Alla människor är lika mycket värda – Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.
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2 NÅGRA AV VÅRA VISIONER ….
I Vänsterpartiets Karlshamn finns det bostäder åt alla – hyresrätter som även pensionärer
och ungdomar har råd att bo i. Lägenheterna finns utspridda över kommunens alla delar som
har byggts på olika ställen - uppblandat i villaområden, genom förtätning av innerstaden och
i nyprojekterade bostadsområden.
I Vänsterpartiets Karlshamn är det lätt och bekvämt att resa med den utökade och avgiftsfria
kollektivtrafiken som täcker alla kommundelar. Allt fler kommuninnevånare ställer bilen och
tar bussen eller cykeln in till centrum. Ett centrum som är anpassat för människor i första
hand. Karlshamn går emot trenden med stora köpcentra i ytterområdena och har i stället
aktivt arbetat för att bevara och utveckla stadens centrum med dess unika blandning av affärer och levande torghandel. Här har vi en miljö som gynnar affärsidkarna, turismen och inte
minst kommuninnevånarna. Torget är Karlshamnsbornas vardagsrum. Här umgås vi i en
vacker och ändamålsenlig miljö med gott om sittplatser levande träd, en levande torghandel
och serveringar. Bilar parkerar vi utanför stadskärnan, kanske på en stor parkeringsplats
utanför Hinsetunneln. Därefter kliver vi på en liten pendelbuss som kontinuerligt rör sig efter
en rutt mellan denna, torget och resecentrum. Om vi nu inte som allt fler – väljer cykeln.
Karlshamn är nämligen Sveriges cykelkommun. Kommunen har vidtagit många åtgärder för
att underlätta för invånarna att välja cykel som det huvudsakliga transportmedlet. Det har
byggts ut och investerats i säkra cykelbanor som är åtskilda från biltrafiken. Cykelintresset
bland kommuninnevånarna har succesivt ökat och i takt med detta så har det byggts säkra
och skyddade cykelparkeringar vid resecentrum och andra strategiska platser i kommunen.
Det finns också ett antal pumpar utplacerade på olika platser i kommunen.
I Vänsterpartiets Karlshamn finns det boende för de äldre med olika skiftande behov av vård
och omsorg. Allt ifrån egna boenden med rimliga hyror, gruppboenden med möjlighet till service, hjälp och gemenskap. I kommunen finns det även boenden för de med större hjälpbehov. Gemensamt för dessa olika inrättningar är att de anställda jobbar sextimmars arbetsdag
med anständiga löner. Delade turer hör det förgångna till. De har dessutom fria arbetskläder
och dusch- och omklädningsmöjligheter på sina arbetsplatser och de är stolta över sina jobb.
I Vänsterpartiets Karlshamn går barnen i trygga kommunala skolor med hög lärartäthet.
Läxor i den mån de verkligen behövs görs i skolan med stöd och ledning av kunniga och engagerade lärare. Barnen äter lokalt och ekologiskt producerad skolmat och det serveras frukt
och mellanmål under skoldagen. Utöver lärarna så finns det även andra vuxna - skolvärdar,
vaktmästare m.fl. i barnens miljö som en extra trygghet.
I Vänsterpartiets Karlshamn så ligger det ett nybyggt kulturhus på östra piren. I byggnaden
finns ett välfungerande bibliotek i rymliga lokaler, det finns samlingslokaler och möjligheter
för utställningar, framträdanden av olika slag och filmvisning.
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I Vänsterpartiets Karlshamn har hamnverksamheten med tillhörande logistikcentra vuxit till
sydöstra Sveriges största. Efterfrågan på miljövänliga transporter med tåg- och fartygstrafik
ökar och Karlshamn följer självklart med i denna utveckling.
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3 BUDGETEN, DET HÄR VILL VI SATSA PÅ
3.1

Kommunen som arbetsgivare

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i rollen som arbetsgivare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi anser att en
av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten till
fast arbete kontra olika former av visstidsanställningar. Osäkra visstidsanställningar i olika
former är omfattande och skapar otrygghet för anställda och sämre kvalitet i verksamheten.
Det är inte bara på den privata arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med
visstider och osäkra anställningar. Det gäller tyvärr också i Karlshamns kommun. Vi vill
minska visstidsarbetet i kommunen och istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags
att Karlshamns kommun blir föredöme på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor som
sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal eller SMS-besked om de ska arbeta idag eller
inte. Kommunen skall också erbjuda rätt till heltid för sina anställda.
Nej till delad dag – Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser att kommunen som arbetsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad arbetsdag. Vi vill börja
med att ta bort delade turer inom hemtjänsten. Krav på trygga anställningar med anständiga
anställningsvillkor skall även gälla kommunens leverantörer i samband med upphandlingar.
Sex timmars arbetsdag – Fast anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i LAS. Arbetsgivaravgiften bör ändras
så att visstids-anställning blir dyrare än fast jobb. Vänsterpartiet vill arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag.
Nej till privatisering – Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer som gör
det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan resurserna gå till att göra verksamheten bättre. Detta gynnar unga och äldre kommuninvånare samt
de anställda, istället för att pengarna försvinner iväg till företagens ägare.
Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en kassako för
vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden.
Vi är också starkt emot utförsäljning av annan kommunal egendom.

3.2 Satsningar i skolan

Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ungdomar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner
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sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har
dåliga frukostvanor. Norrevångsskolan i Mörrum kan här tjäna som ett ypperligt exempel.
Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk
eller närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man i samband med skolluncherna erbjuder
varje elev en frukt som kan tas med och ätas under eftermiddagen.
Närproducerad skolmat – Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt producerad. Mat
som åker land och rike runt vill vi inte ha. Diskussionen berör ofta upphandlingsregler. Man
kan ställa villkor som inte har med pris att göra. Begreppet innebär också att se till att maten
lagas inom respektive skolkök. Kommunens upphandlingsrutiner ses över för att underlätta
för lokala leverantörer. Detta skulle gynna kvaliteten, miljön och lokala producenter.
Skola i skolan – Med det menar vi att kunskapsnivå och betyg skall inte bero på vilka föräldrar eleven råkat födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av skolarbetet skall kunna utföras i skolan. I den mån läxor anses nödvändigt skall skolan erbjuda
läxhjälp i erforderlig omfattning.
Kill- och Tjejgrupper – Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och
osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin
identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld,
kärlek, känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig. Ett sätt är
att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland annat med hjälp av
RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i lämpliga grupper diskutera, samtala och genomföra olika övningar. Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt
öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och
män.
Feministiskt självförsvar – som ett led i att öka tryggheten för tjejer vill vi långsiktigt att alla
tjejer i grundskolans senare del (åk 7-9) ska erbjudas utbildning i feministiskt självförsvar,
men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet feministiskt självförsvar

3.3 Folkhälsa

Idrott och motion för alla – Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att uppnå en
bra folkhälsa. Därför skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av motionsspår, motionsanläggningar och friluftsområden samt bygga fler spontanidrottsplatser.
Sveriges cykelkommun – Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång- och cykelvägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för
att komma till nästa del av ett gång- och cykelstråk. Vidare så behövs det satsningar för att
bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar för att främja cykelåkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att använda cykeln
som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att kommunen inför
ett system med cykelutlåning. Vänsterpartiet vill att ett första steg kan vara att se över möjligheten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att installera fler pumpar
samt platser för säker parkering av cyklar. Målet skall av folkhälso- och miljöskäl vara att
Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun.
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Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård genom att erbjuda
förebyggande hälsovård för sina anställda. Det skall finnas möjlighet att via arbetsgivaren
(kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sjukgymnast.
Barn- och ungdomsverksamhet – Att öka föreningsstödet till barn- och ungdomsverksamhet är också ett led i att kommunen agerar och inte bara pratar om ökad folkhälsa. Ökat stöd
till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även ett viktigt led i att öka integrationen
bland nyanlända.

3.4 Att leva och bo i Karlshamn

Miljö – Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka användningen
av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller.
Man skall ha solceller på taken på nybyggnation och se över möjligheten när man renoverar
bostäder och övriga byggnader. När man planerar nybyggnation av bostäder skall man
också beakta möjligheten att ansluta dessa till fjärrvärmenätet.
Kollektivtrafik – Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet
införandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller
som är anpassade efter resenärernas behov. Ett ökat kollektivt resande gynnar miljön, utvecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar, inte minst för äldre och skolungdomar.
Funktionshinder – vems problem är det? Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga. Däremot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt inflytande i de funktionsnedsattas val och möjligheter ska vi prata med dem om deras behov inte bara om dem.
Guldkantstimmar inom äldreomsorgen – Äldreomsorg är inte bara boende och hjälp med
mat. Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man
själv önskar t.ex. att få tid att minnas, att bläddra i ett album, ta en promenad. Detta är även
ett utmärkt sätt att engagera personer som annars hamnar utanför arbetsmarknaden och blir
beroende av andra försörjningsformer. Lyckade exempel på detta arbetssätt finns i kommunen och bör utvecklas vidare.
Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt boende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet vill att kommunen snarast utreder
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella hyresbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare.
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3.5 Kultur

Utveckla filialbiblioteken – Filialbiblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla
dem till mötesplatser genom att förbättra öppettiderna så att de även kan användas till andra
kulturaktiviteter samt vara en plats för inhämtning av samhällsinformation.
Detta skall dock inte bromsa eller hindra processen för byggandet av ett centralt och ändamålsenligt bibliotek och kulturhus på östra piren i Karlshamn.
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4 BUDGETEN I SIFFROR
4.1

Driftbudget per nämnd

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2017
Nettokostnad (tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse, inkl festival
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd, VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
SUMMA NÄMNDER
Finansiering
Varav VA
RESULTAT
1.) Höjning med 300 000 för fortsatt satsning på äldrekollot
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-2 211
-3 172
-65
-1 429
-150 680
-548 959
-154 015
-27 198
-55 181
982
-7 000
-54 556
-621 933
-90 409
-1 715 526
1 731 875
-982
16 049

1.)
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Investeringsbudget per nämnd

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2017
Nettoinvestering (tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse, inkl festival
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd, VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
Summa nämnder

Vänsterpartiet
0
0
0
0
-13 670
-7 600
-4 600
-1 270
-61 550
-23 030
-150
-33 202
-6 850
-5 900

1.)

-157 822

1.) Tidigareläggning av projekt 1195 Biblioteks- och kulturhus
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