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Inledning 
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård och 
gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns en 
Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag, föreningsliv och 
invånare ständigt driver utvecklingen framåt. 	

I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar med 
olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas 
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens Karlshamn. 
Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.	

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla ska 
kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av 
vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. Vi vill utveckla 
en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet 
är kommunens främsta tillgångar.	

Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt att 
leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen ska bli. Vi 
har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.	

 
 
	

	

Per-Ola Mattsson     Mats Dahlbom     Charlott Lorentzen 
Socialdemokraterna     Centerpartiet      Miljöpartiet	
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Karlshamn tar ansvar för  
morgondagens samhälle	
Karlshamn är en kommun som, för sin framtid, är beroende av hållbar tillväxt och utveckling 
med stabil ekonomi, miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi ska ha breda 
lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi 
ges goda förutsättningar att få ett bra liv. I Karlshamn ska vi minska miljöpåverkan vid 
kommunal planering och utveckling samt arbeta efter FN:s globala mål, agenda 2030. Vi 
kommer att starta en klimatkommission samt utveckla Iré natur- & kulturskola som kommunens 
center för hållbar utveckling och Kreativum som nav i den digitala utvecklingen.	

Vi ska hitta lösningar som gynnar både miljö och utveckling. Genom vår satsning på 
samlastningscentral öppnas nya möjligheter för lokala producenter att leverera produkter till 
den kommunala organisationen såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Det skapar även 
nya möjligheter för krögare och restauranger att på ett enklare sätt få tillgång till 
lokalproducerade varor. 	

Dricksvattenförsörjningen ställer stora krav på både tillgång och rening. Vi behöver säkra 
tillgången till reservvatten. Vi ska även utreda alternativa avloppsreningslösningar i samband 
med utbyggnad av kommunalt VA. 	

Under sommaren 2018 har vi upplevt extremt väder med höga temperaturer, torka och 
omfattande bränder. Samhället måste därför förbereda sig bättre för extrema situationer, som 
sannolikt kommer att bli allt vanligare. Vi kommer att tillse att kommunen bygger upp en 
krisorganisation som kan hantera svåra situationer som vi kommer att ställas inför.	

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa med kollektiva färdmedel. Därför 
är det viktigt att prioritera och förbättra infrastrukturen för cyklister och fotgängare genom att 
bland annat bygga cykel- och gångbanor, belysa dessa samt ge möjlighet att ladda elcyklar 
och att pumpa däck. Tillsammans med Blekingetrafiken ska vi förbättra möjligheterna för 
kombinationen cykel – kollektivtrafik. Andra viktiga insatser för ett fossilfritt samhälle är den 
fortsatta utbyggnaden av kollektivtrafiken och genomförande av el-bilpool.	

Vårt övergripande mål för folkhälsoarbetet är att skapa god hälsa på lika villkor, oberoende av 
ålder och ekonomiska förutsättningar. Insatser för att främja och förbättra folkhälsan är av stor 
betydelse för fortsatt hållbar utveckling av kommunen. Våra egna möjligheter att göra 
hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Vi ska stärka alla elevers lust att röra på sig.	

Vi ska ta krafttag mot den psykiska ohälsan, med fokus på barn och unga, genom ökad 
samordning inom kommunen, ökat samarbete och förebyggande arbete.	

Arbetet med tillgängligheten i samhället ska utvecklas. Bland annat genom ökad fysisk 
tillgänglighet, tillgång till utbildning och information samt ett bra bemötande. För att lyckas i vår 
strävan behöver vi stärka kompetensen och förändra attityderna.	
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Karlshamn erbjuder kunskap  
och bildning genom hela livet	
Vi vill ha en skola där varje elev får det stöd och den hjälp som hen behöver och där kunskap 
och bildning är viktigt. Det kräver en skola för alla, utifrån varje elevs förutsättningar, där 
samtliga elever lämnar skolan med fullständiga betyg. 	

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, 
från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till 
kompetensutveckling och möjlighet att byta yrkesbana.	

Skolan ska ledas av engagerade och målmedvetna rektorer och chefer som tar det 
pedagogiska ansvaret. Vi vill se en professionalisering av läraryrket med lärare som inte 
drunknar i administration. Lärare ska ha tid att göra ett bra jobb i mötet med varje elev.	

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. 
Barnen i förskolan ska få del av god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. Därför är det viktigt att även barn till aktivt arbetssökande har samma 
rätt till förskola som barn till arbetande föräldrar. 	

Vi ska erbjuda olika pedagogiska inriktningar inom kommunens förskoleverksamhet samt 
pedagogiska miljöer som främjar psykisk hälsa. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
känna sig trygga i sin egen identitet. Arbetet med genusfrågor är en viktig del i förskolan och 
skolan. Genom ett strukturerat arbete kan olika könsnormer belysas och negativa könsnormer 
brytas tidigt. 	

Skolan har skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter att utvecklas och nå sin 
fulla potential. På samma sätt har elever och vårdnadshavare skyldighet att ta tillvara på de 
möjligheter som ges.	

Vi vill erbjuda eleverna i våra skolor en lugn och trivsam måltidsmiljö. Vi vill också prioritera 
baskunskaper i svenska, matematik och engelska i tidig ålder. Vi behöver även tillgodose 
behovet av bra och moderna utbildningslokaler i hela kommunen och bibehålla samt utveckla 
förskolorna i Ringamåla och Åryd samt F-6-skolan i Hällaryd.	

En bra gymnasieutbildning är grunden för framtidens jobb. Genom ett nära samarbete med 
näringslivet och offentlig sektor ska vi tillse att ungdomar får utbildning utifrån de behov som 
företag och organisationer har.	

Vuxenutbildningen utgör en annan viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya 
chanser på arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna och 
i nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa yrkesutbildningar. 	

En utvecklande fritid är viktigt, även under gymnasietiden. Vår gymnasieskola ska därför ge 
eleverna möjlighet att fortsätta att utveckla sina fritidsintressen genom särskilda profiler inom 
sport och kultur.	

	

  



 

 

 

 6 

KARLSHAMNS KOMMUN 

KOMMUNPROGRAM 2019-2022 
 

Karlshamn ger utrymme för  
hållbar utveckling och entreprenörskap 	
Näringspolitiken grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. 
Karlshamn ska vara en kommun som håller hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och 
konstruktiv dialog. Vi ska erbjuda goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla 
företag i hela kommunen. 	

Landsbygden är en viktig del av Karlshamns kommun. Utvecklingsmöjligheterna för 
företagande  och boende på landsbygden och i skärgården är goda. Den kommunala servicen 
ska utvecklas och ett fortsatt bra underhåll av gator och vägar i hela kommunen är viktigt, likväl 
som vår satsning på att ge samtliga hushåll tillgång till fiberanslutning senast 1 januari 2022. 
Vi ska ta fram en strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård.	

Vi fortsätter arbetet med att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 
kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Vi ska bedriva en aktiv bostadspolitik för 
att tillgodose olika behov av bostäder samt främja byggnation av ekologiskt boende. Vi vill 
verka för mer strandnära boende vid delar av kommunens sjöar och vattendrag på 
landsbygden samt längs kusten där områden redan är ianspråktagna, såsom Stärnö Sjöstad.	

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Här finns en hög 
grad av biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden, vilket ger stora upplevelsevärden. 
Natur- och kulturturismen är en växande näring som kan ge många nya arbetstillfällen. 
Karlshamns kommun har varit en aktiv part i bildandet av biosfärområdet Blekinge Arkipelag 
och här ser vi stora möjligheter att utveckla skärgården och skapa arbetstillfällen.	

Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god och hållbar utveckling. För att kunna bo 
och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi har utvecklat kollektivtrafiken, men den 
behöver utvecklas ytterligare i syfte att minska bilberoendet. Vi kommer även att starta en 
fritidsbusslinje för att underlätta för främst barn och unga att ta sig till och från idrotts- och 
kulturanläggningar i kommunen.	

För utveckling av nya och befintliga företag spelar NetPort Science Park, tillsammans med 
BTH, en allt större roll. Genom NetPort och dess nätverk utvecklas kompetens, 
affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. En expansiv 
högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och regionala näringslivet 
samt locka nya företag till kommunen.	

Kommunen ska fortsätta vara en aktiv part i arbetet med Blekinge Tekniska Högskola och 
NetPort Science Park i Karlshamn. Vi vill markera kommunens engagemang för en fortsatt 
positiv utveckling, genom ökad delaktighet och tydlig ekonomisk satsning.	
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Karlshamn är en plats för  
trygghet och livskvalitet	
Att erbjuda god livskvalitet är ett grundläggande uppdrag för kommunen. Vi vill skapa en 
kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är 
kommunens främsta tillgångar.	

Föreningslivet har en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom att aktivera invånarna 
bidrar föreningslivet till ökad folkhälsa och gemenskap samt stärker människors deltagande i 
samhället. För många är det kamratskapet som är det avgörande skälet till att vilja vara med i 
en förening. Vi vill utveckla stödet till kultur-, idrotts- och föreningslivet samt tillgången till 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar.	

Kommunen ska särskilt stärka barns och ungdomars tillgång till kultur, idrott och 
föreningsverksamhet samt värna ungdomsverksamhet i alla former och ge den bra 
förutsättningar att verka.	

Tillgång till skog, parker och bad har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa 
samt är en viktig byggsten i ett fungerande samhälle där människan står i fokus. Parker och 
grönområden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger 
möjlighet till motion och spontanidrott. Vi vill därför utveckla kommunens parker och grönytor 
utifrån biologisk mångfald, folkhälsa och spontanidrott samt skapa fler odlingslotter. Vi vill även 
att fler ska få tillgång till skärgården och våra småbåtshamnar.	

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal 
och debatt. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar för ett levande och 
demokratiskt samhälle. Vi ska vidareutveckla ett redan bra kulturliv samt utveckla 
biblioteksverksamheten till öppna demokratiska arenor och mötesplatser samt dansscen 
tillsammans med Regionteatern.	

Boendemiljö för äldre behöver ytterligare utvecklas och många alternativa former av boenden 
ska erbjudas för den äldre. För den äldre är det viktigt med en personlig kontaktperson inom 
äldreomsorgen. Inom omsorg och vård vill vi skapa nya arbetsformer med ny teknik och en 
ökad samverkan med Region Blekinge. Personalen som möter våra äldre ska vara väl 
utbildad. Utveckling av stöd till anhöriga ska prioriteras, liksom insatser för ökad kunskap, 
bland annat gällande demens.	

Vi kommer  att införa aktivitetssamordnare på våra särskilda boenden och ge alla över 80 år 
möjlighet till åtta timmars hjälp och stöd i månaden utan biståndsbedömning, med avgift enligt 
hemtjänsttaxan. Kommunen ska även stimulera äldre att äta på äldreomsorgens 
måltidsrestauranger istället för att äta ensamma hemma. Vi vill införa måltidsvärdar inom 
äldreomsorgen. Deras uppgift blir att ta ansvar för de äldres måltidsupplevelse och ha ett nära 
samarbete med måltidsservice för att skapa helhet och kvalitet. Vi vill även ge de äldre 
möjlighet att välja på fler maträtter och påverka sina måltider.	
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Karlshamns kommun är en  
effektiv och innovativ organisation 	
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att 
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda 
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att 
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en 
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar.	

För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de 
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning inom respektive 
yrke.  Arbetsplatser och arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa och vi 
ska införa ett friskvårdsbidrag till kommunens anställda.	

Tillsvidareanställning på heltid, ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen 
till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara 
tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska även arbeta för jämnare bemanning och avvecklandet av 
delade turer i omsorgen samt arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet 
till arbete.	

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt 
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt 
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen.	

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk 
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren 
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder. 

 


