Kommunalpolitiskt
ideprogram för Karlshamn
Utgångspunkter för idéprogrammet
Medborgerlig Samlings (MED) politik vill ge människor och företag goda förutsättningar så
att kommunen kan verka och leva genom sin egen skaparkraft. Ett led i att bättre ta tillvara
det lokala civilsamhället är att stärka det regionala självstyret. Makt och ansvar ska vara
lokalt förankrade och nära de som berörs av besluten.
MED Karlshamn har i detta idéprogram tagit fram de kommunalpolitiska ambitioner som
distriktet har, och som kommer att drivas i Karlshamn, om mandat anförtros av kommunens
väljare i valet till kommunfullmäktige år 2022.
Idéprogrammet betonar att MEDs politik är liberal när det gäller individens rättigheter och
den ekonomiska politiken. MEDs politik är konservativ i fråga om synen på samhället,
kulturen och långsiktig hållbarhet. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark,
med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. MED förespråkar inte en allsmäktig
välfärdsstat som försörjer medborgarna från vaggan till graven, utan tror på dig som individ.
Vi tror på dig som utbildat dig och kan ditt område, varpå vi även strävar efter att den
kommunala ledningen ska byggas på kunskap och inte politisk adel.
MED förkastar därför identitetspolitiken som blivit allt vanligare i Sverige. I
identitetspolitiken anser man att hierarkier baseras på makt mellan grupper. Människan är
mer komplex än så och alla med exempelvis en viss hudfärg eller sexuell läggning tycker och
tänker inte lika. MED vill bygga ett starkt och meritokratiskt samhälle där människor ska ha
förutsättningar att utveckla sin fulla potential och förväntas bidra till det gemensamma; då får
vi en äkta mångfald.
Kommunen ska prioritera kärnverksamheterna. Skola och förskola, infrastruktur,
stadsplanering, omsorg, bibliotek, miljö- och ordningsfrågor är de kärnverksamheter som
anges i lagen och som kommunen har ansvaret för. MED prioriterar skattesänkningar framför
bidragssystem, samt strävar efter att minska den offentliga sektorn så den kan fokusera på sin
kärnverksamhet. MED vill ha ett fritt, icke subventionerat civilsamhälle med en verksamhet
som inte styrs av statliga medel.
Medborgarskapet är centralt för MED:s politik och hänger även ihop med inriktningen av
integrationspolitiken. MEDs politik syftar till att förbättra förutsättningarna för en nyanländ
person som fått uppehållstillstånd att kunna uppnå högt ställda kriterier, bli fullvärdig
medborgare och bidra till samhället som en jämlike bland jämlikar.
MED vill ha ett starkt civilsamhälle, fritt från statlig och kommunal inblandning där
medborgaren står i centrum. I den liberalkonservativa traditionen har människan förmågan
och viljan att ta ansvar och råda över sig själv. Samhällsförändringar ska göras med
försiktighet och bygga på vetenskap, sunt förnuft och beprövad erfarenhet. Kommunens
tjänster ska tillhandahållas med respekt för individen och allmänintresset ska tydligt sättas
före särintressen. Kommunens tjänstemän och därmed dess verksamheter ska inte bedriva

identitetspolitik, aktivism eller politisk opinionsbildning. Åsiktskorridorer, pekpinnar och
politiskt baserad folkuppfostran ska inte förekomma. Värdegrundsdokumenten bör tas bort
och medborgarna ska själv ges utrymme och förutsättningar att forma sina liv. Med dessa
rättigheter kommer även skyldigheter och ett ansvar att leva upp till vilket kräver ett hederligt
arbete, laglydnad och ordning på allmän plats.
Ideprogram för Karlshamn i korthet
●

Vi vill skapa en långsiktig förändring av den politiska spelplanen i Karlshamn.

Vi vill skapa förutsättningar för att ge medborgarna så bra kommunal service som
möjligt, till så låg kostnad som möjligt.
● Vi vill göra en genomgång av kommunorganisationen och kommunens ekonomi.
● Vi vill se över vad som är kommunal kärnverksamhet och vad som inte är kommunal
kärnverksamhet.
● Vi vill ha medborgarfokus på de som bor här, inte på dem som inte bor här. (Skrota
visionen om 50 000 medborgare i Karlshamn.)
●

Bostadspolitik och Stadsplanering
En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett fungerande samhälle.
Bostadsbristen är ett samhällsproblem som enligt MED bäst löses genom en kombination av
privat bostadsbyggande och kommunala insatser. Genom att minska byråkratiska hinder och
styrningen av marknaden ökar både omsättningshastigheten på befintliga bostäder samt
nybyggnation. Kommunen ska i större utsträckning godkänna rimlig ändrad användning av
mark. För att motverka lättvindiga överklaganden, ska överklagande av bygglov vara förenat
med en avgift, vilket MED Riks verkar för att införa på en nationell nivå.
Frisläpp fler kommunala tomter till privat byggande. Om fler tomter görs tillgängliga
avhjälper det kommunens bostadsbrist och därigenom även problemen för yngre
invånare att få sitt första boende. Många invånare vill bo centralt, men
bostadsbyggande måste ske i balans till ex. hur många centrala grönområden som kan
byggas bort respektive bevaras.
● Verka för att förenkla detaljplanerna och få mer övergripande detaljplaner än små
“frimärken” med olika regler i olika kvarter.
●

Demokrati och Civilsamhälle
MED är ett liberalkonservativt parti. Det innebär att vi utgår från en tilltro till individens
förmåga att fatta beslut gällande sin ekonomi och sitt liv. Statens, regioners och kommuners
inblandning i medborgarnas liv bör eftersträvas att vara så minimal som möjligt. Individen
ska värnas genom att staten litar på och ger varje medborgare möjligheten att forma sitt eget
liv med den frihet och ansvar det innebär. Staten, regioner och kommuner ska vara små och
effektiva med fokus på sina kärnuppgifter. Eftersom kommunen tar på sig ansvaret för att
tillhandahålla medborgarna med viktiga tjänster som t.ex infrastruktur, skola, vård och
omsorg så är det ytterst viktigt att dessa håller en hög standard.
Medborgarnas skattemedel och politikernas tid ska i så hög grad som möjligt fokuseras på
dessa systemkritiska uppgifter. Större beslut med långtgående konsekvenser måste i högre
utsträckning förankras med kommunens invånare. Exempelvis för större ekonomiska
satsningar och kommunala projekt som riskerar att inkräkta på individens liv och frihet bör
medborgaren själv få möjlighet att påverka.
Den skattefinansierade verksamheten ska vara liten och effektiv med fokus på dess
kärnuppgifter.
● Slopa kommunalt stöd till etniska och religiösa föreningar samt samfund, utom det
som krävs för att upprätthålla skydd och säkerhet.
● Slopa skattemedel till det kommersiella föreningslivet - men behåll stöd till barn- och
ungdomsverksamhet samt viss icke-kommersiell verksamhet.
● Ökad insyn i demokratiarbetet för kommuninvånare t.ex. genom digital sändning av
möten och sammanträden inklusive kommunstyrelsens möte.
●

Direktval av borgmästare
På kommunal nivå är ett personligt ledarskap och en nära relation med invånarna mycket
viktigt. MED anser att borgmästarämbetet bör återinföras, och borgmästaren röstas fram via
allmänt val. Borgmästaren bär huvudansvaret och den huvudsakliga makten, vilket även ger
möjlighet till ett reducerat kommunfullmäktige. Genom att införa både tjänstemannaansvar
och personval av borgmästare blir både makt och ansvarsförhållandena mycket tydligare för
kommuninvånarna. Den kommunala myndighetsutövningen kan bli mer professionaliserad
och antalet arvoderade kommunpolitiker kan minskas. Dessutom skulle partioberoende
kandidater kunna ställa upp i borgmästarval, vilket skulle kunna öka kompetensen inom våra
kommunledningar och ge den lokala demokratin en riktig vitamininjektion. En kommunal
verksamhet med fokus på sina kärnuppgifter kan ha färre anställda samt politiker än idag.
●

Ett direktval av borgmästare skulle skapa:
● En nära och personlig koppling mellan makten och kommunens invånare.
● En tydlig ansvarsfördelning.
● Möjlighet till färre avlönade och arvoderade kommunpolitiker.

Ekonomi och Skatter
Stat, region och kommun tar diskret in skatter och ger tillbaka med pompa och ståt.
Medborgerlig Samling anser att individen bättre själv avgör var dennes pengar ska spenderas,
än att detta beslutas av stat, region och kommun. Medborgerlig Samling verkar för att minska
skattetrycket till en nivå kring 30% av BNP, jämfört med dagens dryga 40%. Transparens i
hur skattemedel inhämtas och hur de spenderas är fullt möjligt med dagens teknik och bör
eftersträvas i största möjliga mån. Detta kan motverka fusk, slöseri och onödig byråkrati,
samt bygga ett verkligt förtroende mellan medborgare och det offentliga.
● Fokusera på kärnverksamheten, minska de kommunala stöden och bättre avtala och
uppfölja kring offentliga upphandlingar för att bättre utnyttja kommunalskatten. MEDs
nationellt ställda mål är att MED-styrda kommuner ska ha landets lägsta skatter, detta ska
vara möjligt även för Karlshamn.
● Använd dagens teknik för transparens i hur skattemedel inhämtas och spenderas.
Skatteanvändningen ska i möjlig mån vara överskådlig och långsiktigt förutsägbar.
● Minimera transfereringar mellan stat, region, kommun, företag och individ.
● Prioritera kommunens kärnverksamhet och begränsa övrig verksamhet.
● Flertalet kommunala upphandlingar har hanterats dåligt de senare åren, Karlshamns
kostnadskontroll, uppföljning och revision måste förbättras. MED anser bl.a. att utomstående
revisorer i högre grad kan användas för att granska upphandlingar- och hjälpa till med
uppföljningen av dessa.

El och Energi
Tillgången på el är en grundpelare i ett fungerande samhälle och tillhör statens kärnuppgifter
att förvalta. För kommuner är detta inte sällan en avgörande faktor när företag väljer att
etablera sig eller expandera. Dagens elnät uppfyller inte alltid nuvarande och kommande
behov. Detta gör att kommuner runt om i Sverige går miste om viktiga jobbtillfällen som
innebär både ökad livskvalitet för dess medborgare såväl som ökade skatteintäkter till
kommunerna.
Sveriges kommuners invånare får nu ofta istället betala priset genom uteblivna
arbetstillfällen, ett onödigt högt elpris och blir ibland även tvungen att konsumera el från
fossila bränslen. Kommunen ska arbeta för en stabil, billig och fossilfri elförsörjning. MED
vill avveckla alla subventioner till specifika kraftslag och återställa balansen på marknaden så
att konkurrens kan ske på lika villkor.
Småskalig energiproduktion bör premieras genom att förenkla regelverk och ta bort de hinder
som idag försvårar fortsatt drift, expansion och nyetablering.
Det regionala självstyret är en viktig del av MEDs politik, kommunen ska därav i hög grad ha
rätt att bestämma kring vilken typ av storskalig el- och energiförsörjning som etableras och
vidareutvecklas i regionen. Vid etableringar som bl.a. påverkar ett större antal invånare och
stora naturområden, ex. gällande vindkraftsparker, bör kommunala folkomröstningar ses som
praxis- och vägledande i beslutsfattningen.
Verka för att möta energikrav från de större företag som vill etablera sig i kommunen,
detta betyder att lokala- (såväl som regionala-) elnät behöver utvecklas för nuvarande
och kommande behov, vilket delvis måste ske i en nationell samverkan.
● Förenkla och skapa bättre förutsättningar för småskalig energiproduktion genom att
genomlysa det regelverk och de hinder som idag försvårar drift, expansion och
nyetablering.
● Vikten av det regionala självstyret ska återspeglas i beslut kring etablering- och
vidareutveckling av storskalig el- och energiförsörjning i kommunen.
●

Infrastruktur
De flesta är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Människors transportbehov
bestäms efter de förutsättningar de har där de bor och verkar, såväl som baserat på de säkraste
transportsätten för individen. En god livskvalitet i samhället är beroende av väl fungerade
transportmöjligheter. Både personer och gods behöver kunna ta sig fram på ett smidigt,
prisvärt och ändamålsenligt sätt. Medborgerlig Samling jobbar för att kommunala
transportleder och kollektivtrafik ska planeras och byggas ut så att de tillgodoser
medborgarnas behov.
MED är principiellt emot kommunalt drivna bolag där privata företag kan leverera samma
typer av varor och tjänster, då det senare ofta producerar ett bättre resultat till lägre kostnader.
Kommunen bör istället fokusera på bättre kravställning vid upphandlingar mot särskilt
samhällsviktiga privata bolag.

● Ge de kommunala vägnäten mer resurser, prioritera upp reparationer av vägar samt
förbättra framkomligheten.
● Av både kommunikations- och trygghetsskäl bör busstrafik både samordnas och gå oftare
på kvällar/helger.
● Bibehåll tillgängligheten och möjligheten att använda bilen även i de centrala delarna av
Karlshamn samt verka mot avsmalningen av centrala gator.
Integration
Alla invånare ska ha samma möjlighet att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och
religiösa påtryckningar, samt hot och våld. Som ett liberalkonservativt parti med stor tilltro
till individen anser MED att en lyckad integration i det svenska samhället börjar med att
skapa rätt förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att anpassa sig. Det
måste löna sig att lära sig språket och anpassa sig till det svenska, sekulära samhället. Ju
större kulturell skillnad som finns mellan en individ och ett samhälle, desto svårare är det för
individen att integrera sig. Dagens integrationsproblematik kommer till stor del från oviljan
hos svenska politiker att se och erkänna dessa svårigheter. En förståelse för, och ärligt
erkännande av de kulturella skillnader och de problem dessa kan ge upphov till är första
steget till en lyckad integration.
Genom kraftsamling kring SFI samt kommunala arbetsmarknadsinsatser stärks
förutsättningarna för personer som fått uppehållstillstånd att uppnå medborgarskap
och integrera sig i samhället. Metodutveckling uppmuntras och de SFI-lärare och
språkstödjare som lär ut svenska ska i möjligaste mån ha svenska som sitt modersmål,
alternativt ha ett korrekt uttal.
● Inför krav att för att få praktik och jobba med brukare, barn, och äldre inom vård och
omsorg ska man ha klarat SFI C-nivå. Det är inte lämpligt att personal samt
brukare/barn, såväl som äldre inom vård och omsorg ska vara en del av
svenskundervisningen för de anställda.
● Genomlys användandet av översättningar och tolkanvändning i offentlig verksamhet i
kommunen och verka för att offentligt bekostad användning av tolk och översättning
av dokument bara ska användas där det är absolut nödvändigt.
● Kommunen ska inte tillämpa separering beroende på kulturella eller religiösa skäl i
offentliga miljöer, exempelvis gällande separata badtider på kommunalt ägda badhus.
●

Jordbruk
Sverige är ett föredöme när det gäller jordbruk och djurskötsel, där både konventionell och
ekologisk produktion har en viktig roll att fylla. Svensk självförsörjningsgrad av livsmedel
har dock sjunkit och är idag alldeles för låg. Sverige skulle kunna producera mat till hög
självförsörjningsgrad utan överanvändning av antibiotika, utan stora mängder skadliga
kemikalier och med rimliga löner. Vid ett krisläge behöver tillgången på livsmedel vara
betydligt bättre än den är idag. Svenskt jordbruk och djurhållning är en viktig del av Sverige
och bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd. MED vill
reducera kostnader och förenkla de regelverk politiker har påtvingat svenskt jordbruk och
djurhållning. Det behöver bli enklare att bedriva en lönsam näringsverksamhet än vad det är
idag. Man ställer idag höga krav på inhemsk produktion samtidigt som man upphandlar varor
som inte alls uppfyller dessa krav. Kraven som ställs på produktion måste harmoniera med de
krav som ställs på upphandlingar för att inte missgynna den inhemska produktionen.
Kommunens verksamheter (inkl. skolor) ska i större grad verka för att använda mer
närproducerad mat. Detta bidrar i sin tur till att öka självförsörjningsgraden för svensk
livsmedelsproduktion.
● Lokala producenter ska kunna konkurrera med utländska producenter på lika villkor.
●

●

Idag är distribution av lokala produkter ett problem. Vi vill verka för att samordna
distributionen av lokalt producerade produkter och förenkla för lokala aktörer och
producenter.

Jämställdhet
MED ser människans grundläggande fri- och rättigheter som den optimala utgångspunkten
för jämlikhet. Jämställdhet skapas inte genom att människor delas in i grupptillhörigheter
baserat på identitetspolitiska markörer som hudfärg, kön, sexuell läggning och andra
oföränderliga, ofrivilliga attribut. En sådan politik skapar låsningar och grupp- samt
offermentalitet.
Människan har en fantastisk inre drivkraft och förmåga. Det som kan hindra en människa i att
utöva denna är om hon utsätts för övergrepp och våld. Därför är den främsta
jämställdhetspolitiska åtgärden som den offentliga sektorn kan vidta att ingripa mot våld och
övergrepp. MED rättspolitiska program innebär därför att vålds- och sexualbrottslingar ska
straffas betydligt hårdare och betala högre skadestånd till sina offer än idag. På kommunal
nivå finns också möjlighet att påverka medborgarnas trygghet. Socialtjänsten har ett centralt
uppdrag vad gäller att ingripa när någon i en relation eller ett barn far illa. Detta är en
verksamhet som ska finslipas och stärkas. Otryggheten på allmänna platser och risker för att
utsättas för brott i andra mer ytliga relationer hämmar också livet för medborgarna i
kommunerna. MED vill arbeta för ökad polisnärvaro samt att resurser prioriteras till att anlita
ordningsvakter både på allmänna platser och i skolmiljöer.

Individer ska bedömas baserat på sina handlingar och meriter. Genusvetenskap och liknande
politiska ideologier har fått orimligt stort inflytande över offentlig verksamhet. Detta behöver
stoppas eftersom påbuden ofta är motsatsen till liberala. MED anser att alla medborgare ska
behandlas lika, oavsett identitetspolitisk grupptillhörighet, baserat på upplysningsideal där
individen och dess handlingar och meriter är primära.
Hederskultur har under de senaste decennierna vuxit fram som ett av Sveriges mest allvarliga
samhällsproblem. Det är ett politiskt misslyckande i enorm skala att de kulturella
företeelserna som upprätthåller dessa strukturella förtryck tillåtits verka och växa i samhället.
Sverige är ett sekulärt samhälle där individen har rätt att tro, eller inte tro vad den vill, klä sig
som den vill, umgås med vem den vill och rätt att älska vem den vill. Dessa liberala
värderingar och rättigheter är en viktig grund som vårt samhälle står på och bör upprätthållas
för varje individ med stor kraft och med hela samhällets tyngd bakom.

Offentlig verksamhet ska möta individens behov. Inga riktade pengar till
gruppverksamheter utifrån kön, etnicitet, eller identitetspolitiska
projekt/certifieringar.
● JA till ett jämställt samhälle (där samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter ges,
med fokus på lika villkor snarare än lika utfall), men NEJ till grupp- samt
genusideologier i den offentliga verksamheten.
● Motverka hederskultur och hedersrelaterat våld. - Bl.a. genom obligatorisk
samhällsorientering med efterföljande examinering för nyanlända.
● Ordningsvakter på allmänna platser samt i skolor där unga utsätts för brott, och andra
trygghetsskapande insatser på kommunal nivå.
●

Kultur, Fritid och Föreningar
MED anser att kultur, fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet ligger utanför det offentligas
kärnverksamhet. När den offentliga sektorn finansierar sådan verksamhet konkurrerar den
med enskilda aktörers initiativ samt undergräver den enskildes möjlighet att själv bestämma
vad man vill lägga pengar på för fritidsaktiviteter. Detta resulterar i en ensidig och fantasilös
kultur. Undantag kan göras för infrastruktur kring barn- och ungdomsverksamhet samt
idrottsrörelsen där det finns särskilda skäl för offentligt stöd för att de föreningarna ska kunna
existera. Anläggningar vars användning riktar sig till skolor och allmänheten, utan krav på
delaktighet i föreningar kan komma att fortsätta finansieras på kommunal nivå.
I huvudsak bör offentliga bidrag ersättas med skatteavdrag samt donationer från
privatpersoner och företag. På så vis kan medborgarna själva avgöra vilka organisationer och
föreningar de vill stödja, istället för att det beslutet tas av kommunen. Skattemedel ska inte
användas av kommunen till att stödja föreningar eller samfund, med undantag för att
upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns. Den verksamhet som har offentligt stöd eller
bedrivs offentligt ska vara fri från religiöst och politiskt inflytande samt identitetspolitik.

Låt medborgare själva behålla sina pengar så att de själva kan välja att finansiera
kultur, fritidsaktiviteter och föreningar istället för att detta görs genom staten.
● Kommunen ska inte använda skattemedel till att stödja föreningar eller samfund, med
undantag för att upprätthålla skydd och säkerhet där behov finns.
●

Miljö och Hållbarhet
Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen. Människan
har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika naturresurser på
ett långsiktigt hållbart sätt. MED anser att miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens,
där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för
miljön får reella effekter. Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle.
Genom återvinning och återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och
konsumtion. Detta stimulerar också teknik- och materialutveckling.
●
●
●
●
●
●
●
●

Ekonomisk tillväxtpolitik ska ske i förening med ett miljöansvar.
Miljöarbete baserat på konsekvensanalys och inte på symbolpolitik.
Verka för ökat samarbete mellan kommunens företag, VMAB och Miljöförbundet
Väst.
Hanteringen av kommunala miljötillstånd ska vara snabb, effektiv och rättssäker.
Kommunala ordningsvakter ska ingripa mot nedskräpning på kommunal mark.
Se över användning av kameraövervakning vid kommunala återvinningscentraler
Kommunen ska avhysa personer som olagligt bosatt sig på markägares fastigheter
eller ägnar sig åt återkommande nedskräpning.
Minska matsvinnet och använd mer lokalproducerad och säsongsanpassad mat i
kommunens verksamheter.

Näringsliv
Fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande
sysselsättning byggs ett långsiktigt välmående samhälle upp som genererar skatteintäkter till
offentligheten. Medborgerlig Samlings näringslivspolitik fokuserar på att skapa enklare
regelverk, mindre administration och lägre kostnader för näringslivet. Det ska vara enkelt att
starta och driva företag.
MED är principiellt emot kommunalt drivna bolag och menar att varken stat eller kommun
ska bedriva näringsverksamhet där privata företag i konkurrens kan leverera samma varor och
tjänster. Det offentliga och dess företrädare saknar både de incitament och de risker som
privata företagare har. Privata aktörer riskerar sina egna pengar medan offentligt finansierad
verksamhet spenderar andras pengar i form av skattemedel vilket leder till en asymmetriskt
fördelad risk. Denna asymmetriska riskfördelning leder till en snedvriden konkurrens på
marknaden där privata aktörer konkurreras ut av offentliga aktörer som är mycket mer
okänsliga för förluster.

Arbeta för en minskad administration och kostnad för företagare.
Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet; avveckla kommunala bolag
där privata väl etablerade alternativ finns och tillåts konkurrera på lika villkor.
● Vi vill se över de kommunalt ägda bolagen och utvärdera dem efter vad de bidrar med
till kärnverksamheten. Bolag som inte bidrar till kärnverksamheten bör säljas eller
avvecklas.
●
●

Skola
Medborgerlig Samling värnar utbildning som en statlig kärnverksamhet och avser att
överföra huvudmannaskapet för den kommunala skolan till staten, för att uppnå samsyn i
lägsta kvalitet samt betygsbedömning över det offentliga skolsystemet. Så länge skolan är en
kommunal angelägenhet måste kommunen under tiden ta dess skoluppdrag på största allvar.
Riksdagspartierna vill skapa en jämlik eller så kallad ”likvärdig skola”. Medborgerlig
Samling vill göra tvärtom - införandet av nivågrupperingar innebär en rätt för varje elev att så
långt som möjligt få studera på sin egen nivå tillsammans med andra elever.
Utbildningsväsendets nya strävan bör vara största möjliga totala kunskapsöverföring.
Skolans hela utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, inte på någon illa genomtänkt värdegrund, ideologi, eller religion. Samma
transparens och krav på verksamhetsgranskning och resultat är en självklarhet för såväl
offentliga som privata skolor. Kunskapssynen på skolan är viktig för MED, idag upplevs
dock ofta en “kunskapsskola” som auktoritär och antidemokratisk. Den postmoderna
socialkonstruktivistiska kunskapssynen är starkt präglad i läroplanerna, där det går ut på att
kunskap är subjektivt och flytande och inte går att lära ut eller läras. Samhället har rätt att
återfå en skola där kunskap står i centrum, istället för att lärare ägnar alltför stor del av sin
arbetstid till social uppfostran på samhällets vägnar, samt administrativt arbete.
Skolan fyller en samhällsbärande uppgift, varför lärare därför bör ha tillgång till alla
nödvändiga verktyg för att skapa och vidmakthålla en god studiero för samtliga elever.
Skolan är för vissa barn ett sätt att orka fortsätta framåt även om de har det svårt hemma.
Särskilda satsningar i skolan behövs för att fånga upp barn som utsätts för våld och övergrepp
i hemmet. Barn behöver veta på förhand vad som är ett brott, hur och vem de ska be om hjälp
till, samt hur processen ser ut efter att de vågat berätta om detta.
●

●
●
●
●
●

Arbeta för en förbättrad elevhälsa med fokus på lugn och arbetsro i klassrummen,
införande av ordningsvakter där det är nödvändigt, nivågrupperingar och en
nolltolerans mot skadegörelse och stölder.
Återfå en skola där kunskap står i centrum, istället för att lärare ägnar alltför stor del
av sin arbetstid till social uppfostran på samhällets vägnar, samt administrativt arbete.
Värna det fria skolvalet. Privatägda skolor ska fortsatt vara möjliga alternativ till den
kommunala skolverksamheten.
Stödja utvecklingen av utbildning som erbjuder yrkesförberedande utbildning i
samarbete med näringslivet.
Ge enskilda skolor möjlighet till anslag från kommunen om rektorer har konstruktiva
förslag på åtgärder för att minska sabotage, mobbning, utanförskap osv.
Arbeta för små barngrupper i den kommunala förskolan.

Alla skolor ska ha kompetenta, kvalificerade skolledare och lärare.
Införa nivågrupperingar som ett led i en ny nationell målsättning för skolan: att
maximera kunskapsöverföringen. Alla elever ska ha möjlighet att nå sin unika fulla
potential utifrån sina förutsättningar.
● Ge lärare bättre möjligheter att upprätthålla studiero i klassrummet (och därav återfå
sin auktoritet och legitimitet), med bl.a. extra resurser med fokus på ordning i
klassrummen samt ordningsvakter i de skolor där det nödvändigt för att säkra
skolelevernas studiero och trygghet i skolan.
● Vi vill satsa mer på skolmaten så att eleverna blir mätta igen.
●
●

.
Socialtjänst och Arbetsmarknadsinsatser
Alla vuxna har inte möjlighet att försörja sig själva, vi har därav ett ansvar att ingen ska
lämnas helt utanför samhällets trygghetssystem. För att systemet ska fungera har vi samtidigt
ett ansvar att de som har förmågan får komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Ibland behövs
återhämtning, anpassningar eller stöd, men målet är att ingen vuxen människa ska
passiviseras i långvarigt bidragsberoende, utan ha möjlighet att jobba till 100% av sin
förmåga. Det ska finnas kompetens och resurser inom kommunen för hjälpmedel som
underlättar i skola, arbetsliv och vardag för personer med exempelvis rörelsehinder, kognitiva
funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter.
För att förbättra självförsörjningsgraden för personer som idag är sjukskrivna utan ersättning
från Försäkringskassan och istället uppbär försörjningsstöd, bör kommunens stöd samordnas
med det som andra aktörer ansvar för, till exempel vården. MED Riks avser samtidigt att
genomföra nationella förändringar, i bl.a. beskattningsregler och anställningsformer, för att
förbättra självförsörjningsgraden generellt sett över landet.
Bidragsbrott och folkbokföringsbrott är vanliga i Sverige idag på grund av den globala
rörligheten och de generösa asylreglerna. Det förekommer frekvent att individer som inte bor
i Sverige ändå mottar bidrag av olika slag från den offentliga sektorn. MED vill underlätta
myndighetssamarbeten för att upptäcka och utreda olika typer av bidragsbrott, och
förespråkar även att folkräkning genomförs.
Äldreomsorgen är ett av kommunernas mest meningsfulla och viktiga uppdrag. Alla äldre har
rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Personal och chefer ska ha
förutsättningar för att se till att det uppfylls, i samråd med brukaren och dennes närstående.
Det betyder både tydligare krav och uppföljningar, men även kompetensutveckling och goda
arbetsvillkor.
Målet för arbetsmarknadsinsatser ska vara att personer i arbetsför ålder ska kunna
försörja sig själva.
● Arbetsmarknadsinsatser ska vara resultatorienterade, med fokus på näringslivets och
offentlig sektors behov av kompetensförsörjning.
● Uppmuntra och underlätta för myndigheter att samverka kring individer som har
behov av samordnad rehabilitering. Antalet SIP (samordnad individuell plan) ska öka
för personer boende i kommunen och hålla en hög kvalitet enligt de riktlinjer som
finns.
●

●
●
●
●

●

Initiera ett arbete kring hur ett stöd av digitalisering och välfärdsteknik
kan bidra till att fler personer ska kunna få- och behålla ett arbete.
Säkerställ en värdig vardag för alla brukare inom äldreomsorgen genom individuella
planer utifrån de behov man har.
Kommunen ska ha en god tillgång till budget- och skuldrådgivare.
Verka för att Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska fortsätta användas i Karlshamn,
samt där så är tillämpligt utökas ytterligare, för att tillåta privata utförare inom:
● Äldreomsorg
● Social omsorg för personer med funktionsnedsättning
● Barnmorsketjänster
● Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
Utbetalningen av försörjningsstöd i Karlshamn är på en högre nivå än för riket. Istället
för att i statistik och åtgärdsprogram hänvisa till sysselsättning och
sysselsättningsgrad bör självförsörjningsgrad användas som referensvärde, för att på
så sätt möjliggöra en mer verklighetsbaserad analys.

Trygghet och Ordning
Otryggheten har ökat i det svenska samhället. Allt fler människor känner oro för att vistas ute
i vissa miljöer och vid vissa tidpunkter. Oron för att utsättas för brott har ökat markant de
senaste åren. Privatpersoner såväl som företagare drabbas av brott eller begränsas i sina
aktiviteter på grund av otrygghet. Även inom det offentliga drabbas anställda, exempelvis
inom skola, social omsorg och vård.
Polis och rättsväsende har det övergripande ansvaret för trygghet och ordning i samhället. Då
de tillgängliga resurserna är för begränsade i förhållande till behovet kan fler aktörer behöva
aktiveras lokalt för att vända den negativa utvecklingen på kortare sikt, medan mer resurser
tillförs till polisen på den nationella nivån. Aktörer som ordningsvakter och väktare bör
kunna ges möjlighet att på ett enklare sätt än idag samverka med polisen för att kunna minska
otryggheten. Vi ser även positivt på att kommunen anställer ordningsvakter och väktare. För
att minska risken för att utsättas för brott samt att minska känslan av otrygghet kan vissa
offentliga miljöer behöva byggas om. Exempelvis övervakningskameror och ökad belysning
har en preventiv effekt på benägenheten att begå brott.
Allvarlig brottslighet i skolor måste tas på samma allvar som i övriga samhället. Att agera
tidigt och kraftfullt kan förhindra framtida lidande för andra invånare. Ett sätt att visa på detta
är att införa policy kring polisanmälan i kommunens skolor där alla allvarligare våldsbrott
måste anmälas.
●
●
●
●
●

Stödja och vid behov utöka verksamheten med kommunpoliser samt lokala
ordningsvakter.
Inför nolltolerans mot skadegörelse samt nedskräpning.
Tillämpa och vid behov skärpa de kommunala ordningsreglerna så att organiserat
tiggeri och ockupation av kommunal och privat mark stoppas.
Se över trygghetsplaneringen i staden, exempelvis med avseende på belysning och
utökning av övervakningskameror där så kan behövas.
Återta tryggheten i det offentliga rummet (med bl.a. fler kommunpoliser, lokala
ordningsvakter och en större genomlysning av trygghetsplanering) så näringsidkare
och besökare vågar besöka och bo både i ytterområden samt i stadens centrala delar.

