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är det dags för
Karlskronas viktigaste val
Karlskrona är en fantastisk kommun – världsarv, nära havet,
med varierande natur och en mångfald av människor. Miljöpartiet
de gröna vill att den här historiska platsen har en lång framtid.
Vi vill skapa ett hållbart Karlskrona, en kommun som erbjuder
en god livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för
framtida generationer.
Miljöpartiet har en vision för Karlskrona: en välmående
befolkning, frisk luft och levande hav. Vi vill bygga på det
bästa av Karlskrona och skapa en kommun där alla kan delta
i ett blomstrande kulturliv, leva klimatsmart, får kärleksfull
omsorg och där alla barn får en utmärkt lärmiljö.
Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen.
Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang. Din röst gör skillnad!

Karlskrona kommun
– en hållbarhetshjälte
Miljöpartiet vill att Karlskrona kommun tar på sig ledartröjan för att lösa de stora
klimatutmaningarna vi har idag – transporter, mat, investeringar och fastigheter.
Allt måste också vara anpassat efter mänskliga behov. Kommunen ska visa vägen i
hållbarhetsarbetet och jobba offensivt på alla områden. Maten måste vara hälsosam
och klimatsmart, transporterna effektiva och miljömässiga, fastigheterna välisolerade
och energieffektiva, bostadsområden inkluderande och trygga.
Kommande fyra år vill vi:
•

inrätta ett hållbarhetspolitiskt råd i kommunen

•

klimatsäkra kommunens budget genom att se över hur drift och investeringar
påverkar miljön och hitta gröna alternativ

•

skapa handlingsplaner för socioekonomiskt utsatta bostadsområden

•

bygga gröna tak och/eller solceller på kommunens tak

•

byta ut en del av Karlskronahems gräsmattor mot ängsmark

•

att alla kommunens fordon och maskiner drivs med förnybara bränslen

•

certifiera alla kommunens kök enligt KRAVs högsta nivå

•

öka markant andelen vegetarisk mat i kommunal verksamhet

•

bryta upp livsmedelsupphandlingar i mindre delar så även småföretagare kan
lämna anbud

Levande hav

Ett jämlikt blomstrande
kultur- och föreningsliv
Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och
kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet.
Tillsammans med ett rikt föreningsliv bildar kulturen basen för en fungerande
demokrati, bidrar till god folkhälsa och stärker sammanhållningen i samhället. Vår vision
för Karlskrona är ett brett och inkluderande kultur- och föreningsliv i hela kommunen.
Oavsett inkomst, funktionsnedsättning eller kön ska kulturen finnas där för dig.
Kommande fyra år vill vi:
•

ge alla barn och ungdomar möjlighet att ta del av Kulturskolan, bl.a. genom
minskade avgifter

•

förse Kulturskolan med egna, ändamålsenliga lokaler såväl i centrala Karlskrona
som i de olika kommundelarna

•

öka stödet till föreningar och fördela det rättvist mellan könen, mellan olika
idrotter och geografiskt

•

att samlingslokaler ska finnas i alla kommundelar

•

öka öppettider på bibliotekets filialer och komplettera med bok-/kulturbuss

•

att alla skolor och förskolor har särskilda skolbibliotek

•

stödja skapande konstnärers ateljéer

•

utveckla medborgardialoger genom bl.a. digitala rådslag och lokala folkomröstningar

•

inrätta ett särskilt ungdomsfullmäktige

Vi människor är beroende av haven. De ger oss luft att andas, mat att äta och jobb
inom fiske, sjöfart och turism. Haven hänger ihop och vår vackra skärgård är en del
av den. Men under vattenytan mår haven inte bra. Haven får ta emot flera ton plastskräp och flera tusen ton övergödande ämnen och enorma mängder kemikalier från
jordbruk, industrier och avloppssystem. Det här utgör ett hot mot både den biologiska mångfalden i haven, mot havets buffertförmåga och mot vår livsmedelsförsörjning. Våra hav har det tufft, och det får räcka nu. Vi måste ta hand om våra hav och
det måste börja här där vi står. Nu.
Kommande fyra år vill vi:
•

investera i ozonrening på reningsverken för att minska läkemedelssubstanserna
som kommer ut i havet

•

aktivt arbeta med att informera om vår havsmiljö och upplysa vad medborgare
kan göra

•

investera i lokala miljöprojekt för att förbättra kvalitén på havsmiljön, t.ex.
musselodlingar och rensa kusten från nedskräpning

•

ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen av mikroplaster

•

verka för omstrukturering av vattendrag för minskad erosion av näringsämnen
till havet

Kärleksfull omsorg
Alla Karlskronas invånare har rätt till kärleksfull omsorg hela livet. Vi vill satsa på
elevhälsan för att förebygga psykiska och fysiska problem i kommunens skolor.
Människor som hamnar i utsatthet måste få stödet som de behöver. Alla äldre ska
kunna vara aktiva och må bra så länge som möjligt. Miljöpartiet vill därför skapa en
trygg äldrevård i hela kommunen.
Kommande fyra år vill vi:
•

fortsätta kampen mot barnfattigdomen i Karlskrona

•

satsa på den psykiska och fysiska hälsan hos barn och ungdomar

•

omvandla vårdcentralen i Mellanstaden till en familjecentral (samverkan med
socialtjänst och försäkringskassa)

•

stötta hemlösa enligt Bostad-först modellen och på sikt ersätta akutboendet
Rosenbom

•

utveckla hälsofrämjande aktiviteter för äldre genom tillgängliga aktivitetscenter
runtom i kommunen där äldre kan umgås och träffas

•

utveckla demensboenden på flera platser i kommunen

•

öka stödet för anhöriga till äldre, t.ex. genom avlastning via ett ökat antal platser
på korttidsboende

•

höja ambitionen med att täcka vakanser inom den kommunala omsorgen

Smart planering
för en hållbar kommun
Vi vill ha ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen, även på de mindre orterna.
Lägenheter ska finnas i alla prisklasser och vara miljövänliga. Innan spaden sätts
i jorden måste man också ha klart för sig hur man ska kunna transportera sig
klimatsmart.
Naturen har ett egenvärde och närheten till naturen är viktigt för människor. Det är
därför av yttersta vikt att vi slår vakt om Karlskronas naturområden – som också har
riklig biologisk mångfald.
Kommande fyra år vill vi:
•

ta stor hänsyn till kollektivtrafik vid planeringen av nya områden

•

bygga små och billiga hyresrätter

•

bygga mer klimatsmart – främst i trä

•

bygga i hela kommunen

•

prioritera gående och cyklister i planering av bostadsområden

•

flytta ut lämpliga kommunala verksamheter från Trossö

•

bevara gröna korridorer vid planering

•

att alla ska ha högst 300 meter till ett grönområde

En skola att längta till
Kunskap är nyckeln till ett samhälle där människor kan växa fritt och förverkliga
sina drömmar. Alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska få lika goda
möjligheter att kunna lära sig, utvecklas som människor och få makt att kunna forma
sina egna liv. Miljöpartiet vill att individen syns, läraren har tid att vara lärare och där
barn med särskilda behov får hjälp så tidigt som möjligt i alla Karlskronas skolor.
Kommande fyra år vill vi:
•

minska storleken på barn- och elevgrupper

•

anställa fler specialpedagoger och kuratorer

•

anställa fler lärarassistenter för att avlasta lärare med administrativa uppgifter

•

satsa på mer utomhuspedagogik

•

satsa på en giftfri miljö i skolor och förskolor för att t.ex. minska barns utsatthet
för hormonstörande ämnen

•

förbättra arbetsmiljön genom bättre underhåll av lokaler

•

bygga Jämjö kunskapscentrum

Klimatsmart kollektivtrafik
och säkrare cykling
Vi i Miljöpartiet vill satsa på infrastruktur som tar oss in i en hållbar framtid. Färre
bilar ger mer plats för människor och förbättrad kollektivtrafik skapar möjligheter för
hela kommunen att växa. Vi vill att alla och i synnerhet barn, ska ha tillgång till ren luft.
Kommande fyra år vill vi:
•

utöka kollektivtrafiken på landsbygden

•

utöka möjligheterna för barn och skolungdomar att åka gratis med kollektivtrafik

•

separera gång- och cykelvägar för att öka säkerheten och göra säkra parkeringar för
både cyklar och bilar i anslutning till kollektivtrafik, inklusive cykelkurer och cykelgarage

•

göra busshållplatser och tågstationer trevligare, t.ex. med fler bänkar, mer skugga
och fler växter

•

verka för tågstation i Nättraby och Rödeby

Vi är Karlskrona
Karlskrona har i alla tider varit en internationell och mångkulturell plats. Det är vi
stolta över. Vi vill att Karlskrona ska utvecklas till att bli ett föredöme för integration. Miljöpartiet har en vision om ett Karlskrona där alla människor är med och
bidrar till kommunens utveckling. För att förverkliga detta spelar såväl föreningsliv
som privata aktörer en avgörande roll.
Kommande fyra år vill vi:
•

inrätta ett politisk organ för övergripande och samordnat ansvar för integration
i Karlskrona

•

utöka stöd till program som engagerar civilsamhället i integrationsarbetet, t.ex.
språk- och träningsvän

•

öka samverkan med privata aktörer och medborgare kring integration

•

främja samarbete mellan aktörerna som erbjuder kurser och stöd till nyanlända

•

skapa en webbportal där alla integrationskurser, program, m.m. samlas

•

stödja nyanlända att delta i befintliga språkkurser och andra integrationsaktiviteter, t.ex. genom transportstöd

•

fortsätta att utveckla s.k. snabbspår till arbete

•

ge ökade resurser till våra segregerade skolor, t.ex. till tolkstöd

•

jobba aktivt för att motverka rasism
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Karlskrona kan inte vänta.
Rösta för en hållbar framtid.

Läs mer på: www.mp.se/karlskrona
Scanna mig!

Följ oss på facebook:
www.facebook.com/MPKarlskrona
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