VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015
Folkhälsa
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.
Man måste binda ihop befintliga gång & 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 samt bygga ut ytterligare gång och 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. Målet skall vara att Karlshamn skall bli
Sveriges främsta cykelkommun.
Kommunen skall också vara ett gott exempel för friskvård för sina anställda på betalad
arbetstid. Att öka föreningsstödet till barn- och ungdomsverksamhet är också ett led i att
kommunen agerar och inte bara pratar om ökad folkhälsa.
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
sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som
har dåliga frukostvanor.
Frukt som mellanmål
Ett problem i skolan är att man ibland har 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.
Utveckla filialbiblioteken
Filialbiblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till mötesplatser
genom att förbättra öppettiderna så att de används till andra kulturaktiviteter också.

Feministiskt självförsvar
Långsiktigt vill vi 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.
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 funktionshindrades val och möjligheter ska vi
prata med dem om deras behov inte bara om dem.
Miljön
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 fjärvärmenätet.
Kollektivtrafik
Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet avgiftsfri
kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller som är anpassade
efter resenärernas behov
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.
Dags att bli ett föredöme på arbetsmarknaden
En av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten
till fast arbete och 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 kommun och istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags
att Karlshamns kommun skall vara föredöme 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 rätten till heltid till sina anställda.
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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.
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 visstidsanställning blir dyrare än fast jobb. Vänsterpartiet vill arbeta för en arbetstidsförkortning
som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag.
Nej till privatisering
Välfärden 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 både unga och äldre kommuninvånare samt de anställda, istället för att
pengarna försvinna 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.
DRIFTBUDGET PER NÄMND 2015
Nettokostnad (tkr)
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Kommunrevision
Kommunstyrelse
Festivalkommitté
Nämnd för barn, ungdom o skola
Gymnasienämnd
Nämnd för arbetsmarkn o
vuxenutb
Kulturnämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd, VA
Byggnadsnämnd
Fritidsnämnd
Omsorgsnämnd
Socialnämnd
SUMMA NÄMNDER
Finansiering
Finansiering, Va
RESULTAT

-2 058
-3 076
-63
-1 397
-125 601
-3 300
-497 521
-132 976
-35 432
-25 534
-88 833
-347
-6 785
-49 872
-553 089
-91 466
-1 617 350
1 618 938
347
1 935
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