
Valmanifest 2022

Miljöpartiet de gröna i Kalmar kommun

Miljöpartiet kämpar för att Kalmar ska vara en grön och medmänsklig kommun som tar

klimatkrisen på allvar. Klimatförändringarna är inte längre en framtidsfråga, de händer här

och nu. I skrivande stund rasar skogsbränder runt om i Europa och nya värmerekord slås i

Sverige. Vi kan fortfarande rädda klimatet, men då måste vi göra det nu. Det krävs att

människor, företag, organisationer och myndigheter alla arbetar för ett hållbart samhälle i

Kalmar, i Sverige och i världen. Lösningarna finns, men det saknas beslutsamhet och

långsiktighet i politiken.

Samtidigt skenar den psykiska ohälsan bland unga och välfärden går på knäna. När vi

ställer om måste vi se till alla har en chans att hänga med och det kommer att kräva stöd till

de som har det svårast. Ett av huvudskälen till att bekämpa klimatkrisen är att kunna

bevara vårt välfärdssamhälle, även om vi inte alltid kommer kunna leva på exakt samma

sätt som förr.

Miljöpartiet har suttit i opposition i Kalmar kommun under de senaste mandatperioderna,

men trots det fått igenom flera framsteg. Tack vare oss bygger Kalmar ett av landets bästa

reningsverk, solceller ska sättas på kommunala tak och ungdomsmottagningen har fått en

till kurator. Men vi har bara börjat, och vår politik behövs mer än någonsin. Vi är beredda

att ta ansvar i ett styre i Kalmar kommun med nuvarande majoriteten (S, V och C) eller med

Kalmaralliansen (L, M och KD). Vi tänker inte samarbeta eller förhandla med

Sverigedemokraterna och kommer aldrig medverka till att de får inflytande över politiken.

Det är nu vi avgör inte bara vår framtid, utan även framtiden för våra barn och barnbarn. Vi

är redo att göra det som krävs. Snart är det dags för val. Ett val där du avgör vilken riktning

Kalmar tar. Vi vill sätta Kalmar på en hållbar kurs och söker ditt förtroende för att göra det.

Alla ska med när Kalmar ställer om.



Våra prioriterade frågor:

1. Minska Kalmars klimatutsläpp genom att ställa om transporterna

Klimatet är vår tids ödesfråga, och transporterna är Sveriges största utsläppskälla. Vi vill ha

tätare tågtrafik med dubbelspår mellan Kalmar och Växjö, bygga stationer för pendling

norrut, rusta upp Stångådalsbanan, sänka biljettpriserna och sluta subventionera flyget.

Cykeltrafiken ska gynnas genom att vi trafiksäkrar alla skolvägar för cykel och gång,

underlättar för cykelpendlare från Öland och genom bygget av nya ”supercykelvägar” för

säker och snabb pendling med både cykel och elcykel i hela kommunen.

2. Bekämpa ungas psykiska ohälsa

Den psykiska ohälsan bland unga ökar kraftigt samtidigt som kön till ett första samtal på

ungdomsmottagningen är för lång. Vi vill öka antalet kuratorer på ungdomsmottagningen,

stärka elevhälsan och ge Kalmars skolor mer resurser så att varje elev får en ärlig chans att

klara skolan. Ingen ung som mår dåligt ska behöva vänta för att få hjälp.

3. Bevara våra grönområden och plantera fler träd

Träd och grönska gör att vi mår bra, skyddar mot torka, värme och översvämning samtidigt

som de renar luften och skyddar klimatet. Vi vill bevara Kalmars fina grönområden och

införa 3-30-300-regeln i kommunens tätorter: Alla ska kunna se 3 träd från bostaden. Varje

stadskvarter ska ha minst 30 procents yta som skuggas av trädkronor. Alla invånare ska ha

max 300 meter till ett grönområde.

4. Stoppa våldet

Trygghet är grunden för vårt öppna och demokratiska samhälle. Vi måste stoppa både

redan aktiva kriminella och nyrekryteringen till gängen. I kommunen vill vi arbeta mer

förebyggande. Vi vill bygga bort bostadssegregationen, stoppa smygbesparingarna på

socialtjänsten och ge dem möjlighet att med tidiga hembesök hitta och åtgärda problem i

tid. Skolbyte och bostadsbyte för familjer med barn på glid måste bli enklare. Vi behöver

också satsa stort och kompensatoriskt på skolan så att din bakgrund, efternamn eller adress

inte avgör din skolgång och framtid. Nationellt vill vi satsa på fler poliser, förbättrade

rättsprocesser och bättre möjligheter för myndigheter att komma åt de kriminellas pengar.

Inga barn ska behöva växa upp med drömmen om narkotikapengarna som det mest

lockande.
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1. Klimat och miljö

1.1 Klimat

Klimatet är vår tids ödesfråga. Klimatförändringarna kommer att leda till ökade

temperaturer, torka, översvämningar och bränder, som hotar vår livsmedelsproduktion och

vår välfärd. Knappa resurser kommer att leda till fler krig och konflikter. Det försurade

havet, undanträngningen av vild natur, spridningen av miljögifter och

klimatförändringarna i sig själva leder också till en artutrotning som kommer att utarma

våra ekosystem.

Miljöpartiet består av människor som länge har sett dessa hot och som ser lösningarna. Vi

vill göra allt vi kan för att stoppa och motverka effekterna av klimatförändringarna. Vi kan

fortfarande rädda klimatet. Det är inte för sent. Men då måste mycket mer göras, och det

måste göras nu.

I Kalmar är klimatarbetet ryckigt och det är tydligt att motstridiga intressen styr. I vissa

frågor är kommunens klimatarbete på rätt väg, i andra är det en katastrof:

- Kommunen har en plan för fossilbränslefri kommun 2030, men den följs inte upp på

övergripande nivå och ingen vet om åtgärderna har tillräcklig effekt.

- 2019 förde kommunen in 73 miljoner kr i flygplatsbolaget genom en försäljning av

hälften av bolaget till regionen. Detta gjordes för att få pengar till en flyglinje till

Frankfurt, ett beslut som ensamt kan höja utsläppen per kommuninvånare med 10%.

- När kommunen under 2021 tog fram en ny översiktsplan för markanvändning så

innehöll det första förslaget en regelrätt slakt av grönområden i tättbebyggda

områden, trots att ett av målen var ett hållbart Kalmar. Folkliga protester ser nu ut

att ha räddat flera av just dessa områden den här gången.

- Trots att upprepade mål om en plan för klimatanpassning har funnits sedan 2014

finns fortfarande inga konkreta planer för hur vi ska skydda Kalmar från

värmetoppar, torka och översvämningar.

- Trafikmässigt säger sig kommunen planera för minskad biltrafik men samtidigt görs

detaljplaner för parkeringshus i centrala Kalmar, detta trots att parkeringsplatserna

inte ens är fullbelagda i rusningstid efter pandemin.

- Kommunen arbetar för nationella medel till nya vägar i länet fastän våra eftersatta

järnvägsförbindelser då riskerar att prioriteras ned.

Detta är bara några av många exempel på ryckigheten i Kalmars klimatarbete. Kommunen

har ambitiösa miljömål, men saknar vägen att nå dessa. Om vi ska sänka våra utsläpp och

göra vår del för att rädda klimatet räcker det inte med ambitiösa mål: vi måste vara beredda

att göra det som krävs och vi måste ha med miljötänket i alla beslut så att vi inte motarbetar

oss själva. Vi är redo att göra det som krävs.

Vi vill:

- Uppdatera och kontinuerligt utvärdera våra handlingsplaner så att vi faktiskt når

våra miljömål på både kort och lång sikt.

- Beräkna och bedöma effekter på natur och miljö innan alla investeringar,

upphandlingar och större beslut.



- Inom kommunen planera för större elproduktion från förnybara kraftkällor än vad

kommunens årliga elförbrukning är.

- Samarbeta med lantbrukare, skogsägare och Linnéuniversitet för att utveckla en

omställning för ökad kolbindning i mark och skog, samt stödja bevarandet och

underhållet av ekosystemtjänster.

- Komplettera översiktsplanen med en markanvändningsplanering som omfattar

åtgärder för att lagra vatten, leda undan vatten och möjliggöra kollagring genom

återvätning av våtmarker.

- Använda en del av överskottet från den stora fastighetsförsäljningen 2022 till

strategiska markinköp med mål att bevara biologisk mångfald och ökad kolbindning

genom hyggesfritt skogsbruk.

1.2 Biologisk mångfald och en giftfri miljö

Sex av totalt nio planetära gränser överskrids just nu. Av dessa sex är den biologiska

mångfalden den där läget är som allvarligast. Klimatförändringar, minskat utrymme för

vild natur och utsläpp av kemikalier innebär att utrotningen av arter har blivit så stor att

balansen i naturen hotas. För att bevara den biologiska mångfalden måste vi våga prioritera

den, även när den krockar med andra intressen. Naturskyddsföreningen varnar för att de

tusentals kemikalier som finns på marknaden kan skapa en cocktaileffekt där de förvärrar

varandra och också påverkar oss människor direkt.

Markanvändning och användning av kemikalier kan vi påverka i vår egen kommun. Det går

att skapa en kommun där den biologiska mångfalden frodas och där vi kan leva utan gifter i

vår vardag, men då krävs det någon som tar frågorna på fullt allvar i alla politiska

sammanhang.

Vi vill:

- Bevara Kalmars grönområden och införa 3-30-300-målet för alla tätorter i Kalmar.

Det innebär att alla ska kunna se minst 3 träd från sin bostad, att minst 30 procent

av varje stadskvarter ska skuggas av trädkronor och att alla invånare ska ha max 300

meter till en grönyta.

- Skydda mer natur och öka utrymmet för vilda arter genom exempelvis ängsbruk och

naturskogar på kommunala ytor. Vi vill även skapa mer ängsmark i Kalmars tätorter

genom att undvika att klippa gräs som inte behöver klippas.

- Avgifta offentlig verksamhet. Produkter med riskabelt innehåll ska inte upphandlas

eller användas i kommunal verksamhet.

- Sluta använda plast som marktäckning och vänta med att anlägga nya

konstgräsplaner tills det finns bättre alternativ för såväl spelare som natur.

1.3 Transporter

Transporterna är Sveriges största inhemska utsläppskälla och står för drygt 30 procent av

utsläppen. För att nå klimatmålen måste vi minska behovet av resor och ställa om våra

transportsystem. Vi behöver fler och bättre tåg, färre resor med flyg och färre transporter



med lastbil. Fler resor med cykel och kollektivtrafik, färre med personbil. Samtidigt

kommer det alltid finnas de som behöver bilen. För dem ska det finnas billiga laddplatser

till elbilar, tankställen för biogas och olika möjligheter att ställa om från fossila bränslen.

Det händer en del, men ska vi nå vårt mål om fossilbränslefri kommun 2030 behöver vi

göra mycket mer. Vi måste öka satsningarna på tåg, bygga dubbelspår och nya tågstationer

norrut. Vi behöver göra det billigare och enklare att åka kollektivt. Vi måste bygga

supercykelvägar i hela kommunen: alltså långa, raka och breda cykelvägar där du kan cykla

snabbt i egen fil utan att möta fotgängare. Vi behöver ta bort gupp, sänka kantstenar och

skapa ett sammanhängande nät av cykelvägar. Vi måste våga prioritera cykeln, bussen och

tåget framför bilen.

Vi måste tänka om när vi bygger Kalmar och göra det enklare att resa hållbart på alla sätt.

Vi vill:

- Arbeta för sänkt biljettpris inom kollektivtrafiken i Kalmar, bland annat genom att

använda nationella stöd. Vi vill sänka det generella biljettpriset med minst 20 % nu

och på sikt halvera biljettpriserna.

- Genomföra en halvering av biljettkostnaden för studenter samt införa ett

lågtrafikkort även för de som inte är pensionärer.

- Ha tätare tågtrafik mellan Kalmar och Växjö och snabbt göra verklighet av

dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta.

- Rusta upp och bygga ut järnvägen för pendling norrut i kommunen, med nya

tågstationer i till exempel Hansa city, Lindsdal och Rockneby.

- Underlätta för de som behöver ta bilen till tätorten genom närparkeringar med

matarbussar och/eller cykelanslutningar.

- Införa ett “erfarenhetsprogram” för kollektivtrafiken där nyinflyttade till Kalmar får

ett tidsbegränsat avgiftsfritt månadskort, eftersom det är enklare att införa en ny

vana när någon flyttar.

- Bygga supercykelvägar (långa, raka och breda cykelvägar där du kan cykla snabbt i

egen fil utan att möta fotgängare) för säkrare och snabbare transport i hela

kommunen med cyklar och elcyklar. Vi vill även rusta upp befintliga cykelvägar och

skapa ett sammanhängande cykelvägsnät.

- Trafiksäkra alla skolvägar för cykel- och gångtrafik. Det gäller hela skolvägen för alla

skolbarn innanför skolbussavstånd i hela kommunen. En enkel och snabb lösning är

cykelgator där bilar kan köra men cykel prioriteras.

- Tillsammans med regionen möjliggöra enkel cykelpendling mellan Öland och

Kalmar genom att återstarta den avgiftsfria cykelbussen.

- Införa el- och lastcykelpooler i kommunen och ge Kalmarhem i uppdrag att införa en

laddstolpsgaranti där alla boende med elbil får rätt till en laddstolpe nära bostaden

inom en månad efter begäran.

- Sluta slösa skattepengar på att subventionera flyglinjer och stoppa onödiga

parkeringshus i centrala Kalmar.



1.4 Mat

Idag är mer än hälften av vår mat importerad och våra lantbrukare tvingas konkurrera med

ohållbara produktionsmetoder i andra länder. Svenska jordbrukare har ökande kostnader

för bland annat drivmedel och handelsgödsel samtidigt som världen står inför en akut

livsmedelskris på grund av krig och klimatförändringar. Få saker är viktigare just nu än att

underlätta för svenskt jordbruk att fortsätta producera och att göra det klimatsmart.

Miljöpartiet vill ge bättre ekonomiska förutsättningar för alla svenska jordbrukare och

möjliggöra en ökad självförsörjningsgrad i Sverige utan att göra fossila bränslen billigare. Vi

föreslår ett särskilt jordbruksavdrag till alla lantbrukare. Vi vill bevara den värdefulla

jordbruksmark vi har i Kalmar och skydda den från exploatering. Svensk och klimatsmart

mat ska gynnas i alla offentliga upphandlingar.

Men jordbrukets kris är inte enbart en kostnadskris. Klimatförändringarna ökar risken för

både torka och översvämningar och därmed minskad livsmedelsproduktion. Miljöpartiet

arbetar både lokalt och nationellt för att återföra och hålla mera vatten i landskapet genom

fler våtmarker och dammar.

Samtidigt har jordbruket möjligheter att bli en del av lösningen på klimatkrisen. Mark med

hög mullhalt innehåller mera kol, har bättre vattenhållande egenskaper och är också

bördigare. Genom att ställa om till regenerativt jordbruk kan mullhalten i jorden öka

samtidigt som övergödningen minskar och artrikedomen gynnas över och under markytan.

Miljöpartiet vill skapa metoder för hur kollagring i jordbruksmark ska mätas för att ge

möjligheter för ekonomisk kompensation till jordbrukare som utvecklar sina

jordbruksmetoder i klimatpositiv riktning.

Vi vill:

- Anpassa arrenden av kommunal mark för att gynna ekologisk och klimatsmart

markanvändning inom jordbruk, skogsbruk och naturbeten.

- Servera klimatsmart mat i kommunens alla kök. Mat efter säsong är gott, nyttigt och

prisvärt. Vi behöver höja målen för närodlad, ekologisk och klimatsmart mat från

regenerativt jordbruk.

- Ta bort gifterna helt från våra förskolors fruktstunder med 100% ekologisk frukt och

grönt.

- Stödja samarbetet mellan små lokala livsmedelsproducenter och lokala

konsumenter.

- Stärka den vegetariska och veganska kosten i kommunala kök. Vi vill se mer

vegetarisk mat, följa upp hur den smakar i brukarenkäter, utbilda kockar och sätta

de växtbaserade alternativen först i buféer.

1.5 Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och grunden till allt liv. Att säkra invånarnas tillgång till

vatten är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden. Det krävs en politik som

prioriterar. Det handlar om att säkra dricksvattnets kvantitet och kvalitet, planera för

dagvattenhantering för att undvika översvämningar och skapa effektiv avloppsrening. Det



handlar om att bevara våra vattenmiljöer, skydda Kalmarsund och säkra våra havs

förmågor att leverera viktiga ekosystemstjänster.

Olika projekt genomförs för att rädda Östersjön, men de är långt ifrån tillräckliga. Mer

måste göras för att åtgärda orsakerna och inte bara symptomen. Vi vill ta ett helhetsgrepp

om vattenfrågorna inom kommunen och ge dem den prioritering de behöver och förtjänar.

Vi vill:

- Minska förbrukningen av dricksvatten inom kommunen, till exempel genom

återanvändning av renat avloppsvatten där så är möjligt.

- Utöka den nuvarande reningen av avloppsvatten för att även ta bort

läkemedelsrester.

- Minska övergödningen i havet genom att återta näringsämnen, exempelvis genom

försök med biomassa från havet för biogasproduktion.

- Rena dagvattnet i tätbebyggda områden bättre, med hjälp av växter och biokol.

- Rena vattnet på sin väg till kusten genom ännu fler åtgärder i odlingslandskapet,

exempelvis genom våtmarker, fosforfällor, översilningsytor, skyddszoner, reglerad

dränering eller genom att återföra bevattningsvatten.

- Skydda mot torka och översvämningar genom att både hejda och leda undan vatten i

dammar och svackdiken.

- Minska den kommunala användningen av plast och förbättra återvinningen för att

minska mängden plast som hamnar i havet.

2. Välfärden

2.1 Skolan

Den svenska skolan har problem. Alltför många går ut grundskolan utan behörighet att läsa

vidare på gymnasiet. Här finns också en stor ojämlikhet: pojkar har svårare än flickor, barn

med utländsk bakgrund och barn med föräldrar utan högre utbildning likaså. Skolan har

uppdraget att kompensera för barns olika förutsättningar, men resurserna räcker idag inte

till för alla elever.

Miljöpartiet vill stödja barns tidiga språkutveckling i förskolan, förskoleklass och på

lågstadiet. Otillräckliga språkliga förmågor är ofta anledningen till att elever inte når målen

och tidigt hamnar efter sina kamrater. Vi vill öka resurserna där behoven finns på skolans

egna villkor, så att skolorna kan erbjuda mer tid för specialundervisning, pröva

tvålärarsystem i klassrummet, styra upp rastaktiviteter eller genomföra andra åtgärder som

skolorna själva ser som effektiva och har behov av.

Miljöpartiet vill motverka segregationen i Kalmars skolor, exempelvis genom att justera

skolornas upptagningsområden. Vi ser också ett behov av att rikta mer pengar till de skolor

med socioekonomiska svårigheter: för oss är det en fråga om jämlikhet och rättvisa, men

också ett måste för att möjliggöra skolans lagstiftade kompensatoriska uppdrag. Nationellt

kämpar vi för att förbjuda friskolor från att ta ut vinster - våra skattepengar ska gå till

elevernas utbildning, inte till företags vinster.



Den psykiska ohälsan bland unga har ökat kraftigt de senaste årtiondena, detta är ett

enormt samhällsproblem som kräver resurser och prioriteringar. Vi vill bland annat stärka

elevhälsan i såväl grundskolan som på gymnasiet och ge mer resurser till

ungdomsmottagningen. Samtidigt måste skolan och lärarna få de resurser de behöver, det

är centralt även för elevernas psykiska hälsa.

Vi vill:

- Rikta mer resurser till barn i behov av extra stöd och minska barngrupperna i de

lägre åldrarna.

- Möjliggöra för skolorna att sätta in åtgärder som de själva bedömer är mest effektiva.

Det kan exempelvis vara utökad specialundervisning, organiserade rastaktiviteter

eller att införa ett tvålärarsystem med två lärare i varje klassrum.

- Ta itu med den skenande psykiska ohälsan. Miljöpartiet vill utöka elevhälsan i

grundskolan och gymnasiet samt stärka ungdomsmottagningen.

- Skapa bättre vikariepooler i Kalmar kommun för att undvika lärarlösa lektioner även

på gymnasiet.

- Genomföra ett försök med senarelagd skolstart, enligt forskningens

rekommendationer utifrån ungdomars behov av sömn.

- Justera skolornas upptagningsområden för att minska segregationen.

- Stoppa nedskärningar av resurser till skolor med många socioekonomiskt utsatta

elever.

2.2 Äldreomsorg och äldrepolitik

Kalmar kommun ska vara en bra kommun att åldras i. Äldreomsorgen har stora

utmaningar, något som blivit ännu tydligare under pandemin. Det är svårt att rekrytera och

behålla personal samtidigt som behoven ökar med en allt äldre befolkning. Samtidigt ser vi

hur ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre är ett växande problem och tillgången till

sjukvård både i hemmet och på äldreboenden behöver förbättras.

Nyligen presenterade majoriteten i Kalmar kommun hur ett tillfälligt  statligt

engångsbidrag ska användas i äldreomsorgen i Kalmar kommun. Miljöpartiet vill istället

satsa på äldreomsorgen långsiktigt. Nationellt vill vi öka och permanenta statsbidragen

med 40 miljarder kronor per år för fler anställda och högre löner och bättre arbetsvillkor

inom omsorg och vård.

Det har blivit allt mer uppmärksammat och aktualiserat hur delar av den privata

äldreomsorgen i Kalmar kommun inte fungerar. Vi vill så fort det är möjligt avsluta

samarbetet med det mest kritiserade företaget Humana och ta tillbaka kontrollen över de

privata äldreboenden som idag inte fungerar. För att skandaler som dessa inte ska kunna

hända igen måste kommunens kontroll av upphandlad välfärd stärkas kraftigt.

För att kunna rekrytera och behålla personal måste vi skapa rimliga arbetsförhållanden.

Det är viktigt att ge personalen mer inflytande och inte tvinga dem att ofrivilligt hoppa från

arbetsplats till arbetsplats för att få ihop sin arbetstid. Fler måste kunna och vilja jobba



inom äldreomsorgen. Ingen som jobbar med våra äldre ska bli utbränd för att kollegorna är

för få eller schemat för stressigt. Våra anställda och äldre förtjänar bättre.

Vi vill:

- Öka möjligheterna för profilerade äldreboenden, till exempel med husdjur, odling,

utevistelse eller närhet till förskolor. Vi vill även genomföra ett pilotprojekt kring

generationsboende med studentbostäder i anslutning till ett äldreboende.

- Så fort det är möjligt avsluta samarbetet med Humana och återkommunalisera de

privata äldreboenden som idag inte är välfungerande. Vi vill även att Kalmar

kommun stärker sitt arbete för att kontrollera och följa upp upphandlad välfärd.

- Motverka psykisk ohälsa bland våra äldre och arbeta för en meningsfull tillvaro på

äldreboenden.

- I samarbete med regionen införa fasta äldreomsorgsläkare med mer arbetstid på

äldreboenden och ge utbildning och stöd till all vårdpersonal på äldreboenden från

geriatriska team på regionen.

- Införa en central bemanningspool för att kunna ta bort de så kallade resurspassen

(TTF: tid till förfogande) och begränsa antalet enheter som medarbetarna arbetar

mot. Vi vill skrota (o)hälsoschemat där arbetspass inte får göras i tät följd. Vi vill

även permanenta schemaläggningen med 10-timmarspass nattetid för att underlätta

nattarbete med färre pass.

- Stoppa minutstyrningen och införa luft i de anställdas scheman, för att ge

personalen möjlighet att planera sina arbetsdagar utifrån omsorgstagarnas behov

och ge medarbetarna tid att ses, reflektera och planera sitt arbete.

- Införa och permanenta rimliga transporttider för hemtjänsten.

- Införa en testperiod med 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för en

testgrupp inom omsorgen som har hög arbetsbelastning och hög sjukfrånvaro.

2.3 Kalmar kommuns personal

Det har blivit allt svårare att hitta och behålla personal inom exempelvis omsorg och skola.

Lönen är en viktig faktor men även arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkar. Vi

strävar efter att höja de löner som är låga, särskilt inom kvinnodominerade välfärdsyrken.

Vi vill att de anställda som är specialister på sin verksamhet som till exempel lärare,

sjuksköterskor, undersköterskor och socialsekreterare ska få större makt över utvecklingen

av sin verksamhet och över schema, arbetsmiljö och arbetsbelastning. Effektiviseringar kan

göras men alla förändringar måste drivas tillsammans med personalen.

Vi vill:

- Sträva efter avtal som underlättar för kommunanställda som vill att byta löneökning

mot minskad arbetstid.

- Främja brukar- och personalkooperativ inom skola och omsorg.

- Ge våra medarbetare tid att ses, reflektera och planera sitt arbete.

- Pröva att införa möjlighet till nedtrappning i slutet av yrkeslivet enligt modellen 80%

arbetstid med 90% lön och 100% pension.



- Genomföra försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom de

yrkesgrupper där sjukfrånvaron är som störst.

- Höja lönerna i lågbetalda yrken där kvinnor dominerar på både nationell och lokal

nivå.

2.4 Social rättvisa och ekonomiska klyftor

Vi vill bygga ett jämlikt samhälle där din bakgrund, dina föräldrars ekonomi eller platsen

du växte upp på inte påverkar dina möjligheter att bli och göra det du vill i livet. Detta är

något Miljöpartiet kämpar för på alla nivåer, såväl i kommun som riksdag.

Kalmar har stora utmaningar. Vi ser tydliga problem med segregation mellan våra

bostadsområden samtidigt som stödet till de mest utsatta i vår kommun behöver stärkas.

Kalmar Stadsmission tar ett stort ansvar för att hjälpa våra mest utsatta utan att få de

resurser från kommunen som organisationen behöver och förtjänar. Allt fler befinner sig i

social utsatthet, vilket exempelvis kan ses genom att Stadsmissionen ser en kraftigt ökad

efterfrågan på matkassar hos bland annat barnfamiljer. Kalmar kommun behöver även ha

en beredskap för att höja försörjningsstödet när kostnaderna för exempelvis mat ökar.

Vi vill:

- Ta fram en strategi mot bostadssegregationen med målet att minska klyftorna

mellan Kalmars stadsdelar.

- Avskaffa hemlöshet i Kalmar kommun genom att kommunen startar/upphandlar ett

härbärge för hemlösa samt tar fram en strategi och åtgärdsplan mot hemlöshet.

- Ge Kalmar Stadsmission utökat stöd för sitt viktiga arbete med utsatta personer.

- Erbjuda alla skolelever gratis frukost i kommunala grund- och gymnasieskolor.

- Höja försörjningsstödet i takt med inflationen, så att de mest utsatta i vår kommun

inte drabbas extra hårt av stigande matpriser.

3. Ett Kalmar som håller ihop

3.1 Trygghet

De första fyra månaderna av 2022 har 26 personer skjutits ihjäl i Sverige, den dödligaste

starten någonsin på ett år. Nu har även Kalmar drabbats svårt med tre skjutna unga män

under våren och flera skottlossningar och knivdåd. Det här måste få ett slut.

Kampen mot gängbrottsligheten kan aldrig vinnas så länge nya barn hela tiden dras in i

kriminalitet. Vi måste stoppa redan aktiva kriminella och stärka arbetet med att förebygga

nyrekryteringen till kriminella miljöer. Vi vill förbättra socialtjänstens förutsättningar att

agera resolut vid behov, socialtjänsten ska kunna sätta in insatser även om föräldrarnas

medgivande inte går att få (så kallat ”mellantvång”). De unga med störst våldskapital ska i

högre grad placeras på SIS särskilda ungdomshem. Samtidigt behöver vårdinsatsernas

kvalitet kontinuerligt förbättras.



Miljöpartiet vill på riksnivå omgående satsa ytterligare 500 miljoner på Polismyndigheten

för att få ut fler poliser till polisarbete och specifikt öka antalet områdespoliser som arbetar

relationsskapande och gränssättande i utsatta områden. Det behövs även bättre

förutsättningar för att lagföra de kriminella och komma åt deras pengar och tillgångar.

Miljöpartiet vill därför att det nationella arbetet med att se över rättsregler (tex

omedelbarhetsprincipen) fortsätter med en tydlig inriktning att med bibehållen

rättssäkerhet ta bort hinder för att nå fram till domar i brottmål, och att förutsättningarna

för komma åt kriminellas tillgångar förbättras genom bland annat minskad sekretess

mellan myndigheter.

Det har varit nödvändigt att skärpa straff och lagstifta om nya brottsrubriceringar, något

Miljöpartiet har tagit initiativ till och varit med och genomfört i regeringen. Men vi vill vara

tydliga med att straffhöjningar inte är en universallösning. Att enbart höja straffen kommer

inte stoppa skjutningarna, det allra viktigaste är att inget barn växer upp med drömmen om

narkotikapengar som det mest lockande och då är insatser på kommunal nivå helt

avgörande.

Vi vill:

- Bygga ut hembesöksprogram där BHV och socialtjänsten möter föräldrar i

upprepade hembesök, så att man möter nyanlända så väl som nyfödda barn i

samverkan med öppna förskolan. Vårdpersonal med psykiatrisk kompetens ska delta

vid minst ett tillfälle.

- Satsa på det förebyggande arbetet för barn inklusive intensiva satsningar på tidigt

stöd till barn med stora riskfaktorer (inspirerat av danska ”de aktive drenge”).

- Satsa kompensatoriskt på skolan och styra den mot jämlikhet och kvalitet istället för

vinstjakt och segregation. Att barn lyckas i skolan är den viktigaste insatsen vi kan

göra.

- Skapa närmare samarbete mellan skola och socialförvaltningen genom att bygga ut

samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) och prova att flytta ut en del

av socialsekreterarnas arbetsplatser till skolor i Kalmar.

- Underlätta skolbyte och bostadsbyte för familjer där det behövs för att bryta

riskbeteende hos barnen.

- Öka samhällsnärvaron, skapa positiva mötesplatser för att få ut fler trygga vuxna i

det offentliga rummet samt vårda och utveckla de fysiska miljöerna i eftersatta

stadsdelar.

- Bryta segregationen i Kalmar. Segregerade boendemiljöer där familjer i olika sorters

utanförskap samlas skapar en koncentration av riskfaktorer hos de barn som växer

upp där.

- Stoppa smygbesparingen på socialförvaltningen och årligen räkna upp individ-och

familjeomsorgens budget i relation till befolkningsökningen på samma sätt som för

äldreomsorg och skola.



3.2 Samhällsbyggnad

Miljöpartiets vision är gröna hållbara städer byggda för människan. Städer byggda för att

skapa möten mellan alla människor oavsett bakgrund eller ekonomi. Vi vill skapa

framtidens stad idag där gång, cykel och kollektivtrafik går före breda bilvägar. Där parker

ersätter parkeringar. Där gatorna präglas av uteserveringar, natur och offentlig konst.

Miljöpartiet vill motverka bostadssegregationen genom att bygga blandat. Vi vill skapa en

stad där studenten bor bredvid höginkomsttagaren, där de stora villorna ligger bredvid

hyreshus med lägre hyra och radhus med familjer ligger bredvid höghusen. Samtidigt vill vi

bygga mer bostäder i trä och satsa på energieffektivisering för att minska utsläppen från

byggnationer såväl som från användningen av bostäderna. Vi vill se mer odling i våra

tätorter genom att skapa fler odlingslotter. Vi vill även göra Kalmar trevligare och grönare

genom att sänka hastigheter, bygga bullerskydd och göra gator bilfria, för att på så sätt

minska buller och ge gatorna tillbaka till människan.

Vi vill:

- Bygga fler hyreslägenheter och bygga blandade bostadsområden så att människor

med olika plånböcker bor nära varandra.

- Bygga för gemenskap, trygghet och rörelse. Planera alla bostadsområden så att

människor får anledning att mötas på gårdar och grönytor.

- Bygga energieffektiva bostäder i trä.

- Ordna fler lokaler för småskalig handel och tjänster i bostadsområden, som ökar

företagandet och gemenskapen i bostadsområdet.

- Göra större delen av Larmgatan bilfri som ett första steg till att göra fler gator i

centrum bilfria.

- Sänka hastigheterna för bilar i våra tätorter, för att minska det skadliga bullret från

vägarna och skapa en säkrare miljö med mindre risk för olyckor. Vi vill även pröva

olika lösningar som till exempel annan vägbeläggning eller multifunktionella

bullerskydd (exempelvis i form av solpaneler) för att få bukt med buller från

exempelvis E22:an eller Ölandsbron.

- Ta fram många fler odlingslotter i Kalmars tätorter, för att möta det ökande intresset

för att odla mer av sin mat själv.

- Utropa Kalmar kommun till en kärnkraftsfri och kärnvapenfri zon. Vi vill inte bygga

in de enorma säkerhets-, hälso- och miljörisker som kärnkraft och kärnvapen

innebär i vår vackra kommun och därför inte heller lägga skattepengar på att utreda

eller planera för denna typ av radioaktiva verksamheter.

3.3 Integration

Människor som kommer till Kalmar ska tidigt inkluderas i samhället, detta är centralt för

alla, men särskilt för de som nyligen kommit till Sverige. Språk, jobb, skola och möjligheter

är centrala delar för att nyanlända ska kunna etablera sig i Kalmar och Sverige.

Mycket behöver göras på nationell nivå. Där kämpar Miljöpartiet för att återinföra

permanenta uppehållstillstånd, säkra familjeåterförening och göra det lättare för nyanlända



att få jobb och lära sig svenska. Vi har länge arbetat och kommer fortsätta arbeta för de

ensamkommande som kommit till Sverige: nationellt har vi sett till att förhandla fram en

lagstiftning som gjort att många får stanna i Sverige, lokalt har vi kämpat hårt för att de

som kommit till Kalmar kommun ska få bo kvar i Kalmarsundsregionen.

Men mycket är kvar att göra kan och mycket behöver göras här Kalmar. Vi vill göra det

lättare att få jobb på meriter från utlandet och bättre matcha nyanländas kompetens mot

bristyrken. Vi vill ge integrationen de resurser den kräver här och nu, för att kunna bygga

det gemensamma samhälle vi vill se.

Vi ser hur civilsamhället och eldsjälar idag är helt avgörande för integrationen. Deras

insatser är fantastiska, men de behöver vårt stöd. Därför vill vi stärka kommunens

samarbete med civilsamhället. Vi vill även införa ekonomisk stöd som invånare kan söka för

initiativ som skulle gynna integrationen eller för att låta nyanlända bo hemma hos sig och

på så sätt ge den nyanlända en direktväg in i samhället. Detta stöd ska struktureras och

säkerheten kontrolleras av kommunen.

Miljöpartiet lovar att alltid kämpa för ett öppet samhälle som välkomnar människor på flykt

och göra det vi kan för att alla som kommer hit snabbt ska bli en del av vårt samhälle.

Vi vill:

- Stärka kommunens samarbete med organisationer och privatpersoner i sitt

integrationsarbete.

- Införa ett ekonomiskt stöd till organisationer och privatpersoner i Kalmar kommun

som genomför åtgärder som underlättar integrationen. Stödet ska även kunna

betalas ut till kommuninvånare som låter nyanlända bo hemma hos dem. Detta för

att exempelvis underlätta mottagandet och integrationen av flyktingar och ge den

nyanlända en snabb väg in i det svenska samhället.

- Låta unga asylsökande utan familj bo kvar i vår kommun under hela sin asylprocess

och låta boende i familj bli en vanligare boendeform. Det förenklar språkinlärning

och integration samt skapar ett flexiblare system.

- Främja socialt företagande och entreprenörskap, exempelvis genom kommunala

upphandlingar.

- Pröva att avlasta undersköterskorna i äldreomsorgen enligt Växjös modell, genom

att låta nyanlända och människor som står långt från arbetsmarknaden utföra vissa

arbetsuppgifter.

3.4 Stad och land

Både Kalmars landsbygd och stad är fantastiska på sina olika sätt, men båda står inför stora

utmaningar och klyftorna mellan dem växer. Landsbygden behöver fler bostäder av alla

typer för att våra samhällen utanför stadskärnan ska växa och frodas. Kalmar stad behöver

mer grönska för att få renare luft, svalka och ett bättre psykisk välmående.



Vi vill arbeta för att utveckla naturturismen på landsbygden, vilket ger fler människor

möjligheten att upptäcka Sveriges vackra natur samtidigt som arbetstillfällen skapas och vi

vill plantera mer träd i bebyggda områden. Vi vill även utropa Kalmar till en Tiny

house-kommun, för att göra det enklare att bo litet och miljövänligare i Kalmar kommun.

Vi vill:

- Att Kalmarhem får i uppdrag att planera tomter för bostäder i kommunens mindre

centralorter, så att en- eller två lägenhetsmoduler snabbt kan byggas på dessa tomter

när det finns hyresgäster.

- Arbeta för att aktivt utveckla naturturismen på landsbygden.

- Plantera fler träd i bebyggda områden. Träd renar luften, binder koldioxid, minskar

risken för översvämningar och får människor att må bättre.

- Utropa Kalmar till Tiny house-kommun. Det betyder att regelverk underlättas,

kommunen ger stöd och råd för att underlätta och mark med tillgång till vatten, el

och avfallshantering för ett samlat Tiny house-community i kommunen

iordningställs, där personer sedan kan hyra plats för sitt hem.

3.5 Näringsliv

Sverige och Kalmar behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad

och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjligheten att utvecklas och anställa fler samt göra

det lättare för olika alternativa företagsformer såsom sociala, personalägda och kooperativa

företag att etablera sig i Kalmar kommun.

Företagens klimatarbete är en nyckel i vår omställning till en fossilfri kommun. Därför vill

vi stärka kommunens arbete för att göra det enklare för företagen att ställa om, genom att

exempelvis införa en företagslots med hållbarhetsfokus som ska jobba för att stödja företag

som vill öka sitt klimat- och miljöarbete. Kommunen har stor makt men även stora

möjligheter genom våra upphandlingar. Vi vill att det som kommunen köper i större

utsträckning ska gynna mindre och lokala företag samt ha en tydlig klimat och miljöprofil.

Det ska vara lätt att driva och starta företag i Kalmar kommun, och det ska vara ännu

enklare för företagen att ställa om.

Vi vill:

- Stödja sociala, personalägda och kooperativa företagsformer.

- Införa en företagslots med hållbarhetsfokus och uppdrag att speciellt stödja t.ex.

lantbruk som vill ställa om till ekologisk produktion, företag som vill miljöcertifiera

sig eller utveckla klimatsmartare varor och tjänster, exportera sin miljöteknik etc.

- Utforma offentliga upphandlingar för att anpassas till mindre och lokala företag.

Införa tydliga hållbarhetskrav och viktningsmetoder.



4. Kultur, ungdomsfrågor och mänskliga rättigheter

4.1 Kultur och idrott

En blomstrande kultur är en av grundbultarna i en öppen och stark demokrati. Kultur ger

människor möjlighet att växa och stärkas. En av de viktigaste utgångspunkterna i den gröna

kulturpolitiken är att skydda och utveckla kulturens självständighet och den konstnärliga

friheten. Vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i hela landet såväl som hela Kalmar

kommun.

All Miljöpartiets politik utgår från tanken av solidaritet med framtiden och alla jordens

människor. Med det som grund vill vi göra vad vi kan för att stärka kulturen och friheten i

resten av världen genom att göra Kalmar till en fristadskommun. Som fristadskommun tar

vi emot förföljda kulturarbetare från länder där de inte kan verka fritt och låter dem

fullfölja sitt viktiga arbete här i Kalmar. Det är ett litet men viktigt bidrag till kampen för

frihet och mänskliga rättigheter som dessutom skulle sätta Kalmar på kartan.

Vi vill:

- Stärka kulturens ställning i Kalmar kommun.

- Minska reklamen i det offentliga rummet.

- Göra Kalmar till en fristadskommun, där en förföljd kulturarbetare, författare eller

liknande får möjlighet att vara verksam i Kalmar kommun.

- Planera nya idrottsarenor så att de kan användas till flera olika aktiviteter,

exempelvis skolidrott eller evenemang. Vi vill planera nya arenor så att de fungerar

som mötesplatser och prioritera breddidrott framför elitidrott.

- Att kulturskolan stärker kopplingen med skolan så att fler barn får ta del av

kulturskolans utbud.

- Möjliggöra ett rikt kulturliv, där politiken inte bestämmer över dess form och

innehåll. Kulturens oberoende ställning är viktig, och vi kommer kämpa emot alla

försök att politisera kulturen i Kalmar.

4.2 Jämställdhet, HBTQI+ och lika rätt

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. För Miljöpartiet är detta en

självklarhet, men tyvärr återstår mycket arbete. Människor diskrimineras ekonomiskt och

socialt, i vardagen och på strukturell nivå. Exempelvis har var femte ung HBTQI-person

utsatts för våld av en närstående och varannan ung transperson har försökt ta sitt eget liv.

Samtidigt tjänar kvinnor i genomsnitt 12% mindre än män, och i nuvarande takt kommer

det dröja till 2050 innan lönerna är jämställda.

Diskrimineringen måste brytas på strukturell nivå av politiska beslut. Alla människor ska

ha lika rättigheter och möjligheter. Detta är något många partier säger, men vi går från ord

till handling.

Vi vill:

- Stärka kvinnojouren med mer och långsiktiga resurser.



- Höja lönerna i lågbetalda yrken där kvinnor dominerar på både nationell och lokal

nivå. Detta för att åtgärda strukturella löneskillnader mellan manligt och kvinnligt

dominerade yrken.

- Förstärka mottagningen Alternativ Till Våld i deras viktiga arbete för att motverka

våld i samhället.

- Utöka samarbetet mellan kommunerna inom socialtjänsten för att höja kunskaperna

inom t.ex. familjerätt, samt motverka att handläggare är för nära de som berörs.

- Löpande fortbilda relevant personal i HBTQI-kunskaper, så att kunskapslyftet från

HBTQI-certifieringar inte tappas bort när verksamheter utvecklas och nya anställda

kommer in. Vi vill även undersöka möjligheten till att stärka HBTQI-bemötandet

inom äldreomsorgen samt undersöka om kommunen ska öppna ett äldreboende

med HBTQI-inriktning.

4.3 Ungdomsfrågor

Den psykiska ohälsan bland unga är ett stort och ökande problem. Varannan 15- årig tjej

mår så dåligt psykiskt att hon lider av psykosomatiska besvär. Bland unga transpersoner

mellan 15-19 år är det nästan 60 procent som övervägt att ta sitt eget liv. Samtidigt ser vi

hur väntetiderna till det första samtalet med en kurator är alldeles för långa.

Vi vill skapa ett inkluderande Kalmar, en stad där unga trivs och studenter vill stanna kvar.

Med krafttag för ungas psykisk hälsa och bättre möjligheter för både ungdomar och

studenter bygger vi ett Kalmar för framtiden.

Vi vill:

- Motverka den psykiska ohälsan bland unga genom att kraftigt utöka antalet

kuratorer på ungdomsmottagningen och stärka elevhälsan i skolan.

- Bygga fler studentbostäder och låta fler omfattas av studentbostadsgarantin.

- Att kommunen i samarbete med näringslivet erbjuder alla unga i åldrarna 15-17 år

ett sommarjobb under längre perioder, inte bara tre veckor som nu.

- Permanenta den tillfälliga satsningen på gratis mensskydd på våra skolor som nu

finns på prov


