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MODERATERNAS
GRUNDLÄGGANDE
VÄRDERINGAR
Ett samhälle där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.
Moderaternas grundläggande övertygelse är att människor är unika och att människor kan,
vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Vår uppgift som politiker är att ge goda förutsättningar för att möjliggöra vars och ens utveckling att styra över sina egna liv. Grunden
för unga startar med en bra utbildning och en så trygg uppväxt som möjligt för alla oavsett
bakgrund. Ansträngning ska alltid löna sig.
Vi står inte för ett kravlöst samhälle. Alla har ett ansvar för sitt eget liv och hur man väljer att
leva sitt liv. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att hjälpa och stödja dem som inte har
kraften att klara sig på egen hand. Alla ska ges förutsättningar att påverka sin livssituation
oavsett var man befinner sig i livet genom att själva kunna välja hur man utformar sitt liv. Vi
prioriterar jobb och välfärd framför bidrag. Det ska allt löna sig för människor att anstränga
sig för att nå sina drömmar och skapa sig ett bra liv.

Jämlikhet och jämställdhet
Jämställdhet och jämlikhet utgår från att alla människor har lika värde. För moderaterna är
jämställdhet och jämlikhet en frihetsfråga. Genom att visa respekt för människor oavsett
kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, funktionsnedsättning, social tillhörighet, sexuell
läggning, utbildningsnivå eller ålder lägger vi grunden för hållbart och bra samhälle för oss
alla.

Ordning och reda i kommunens ekonomi
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en prioritet för oss moderater. En god ekonomi
är en förutsättning för att välfärdstjänster ska finnas för kalmarborna när man behöver dem.
Vårt motto är att varje skattekrona ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att kalmarborna ska få största möjliga nytta för dem. Det finns aldrig något självändamål för oss med en
hög skatt. Vi strävar alltid efter att skatten ska vara så låg som möjligt utan att ge avkall på
kvaliteten i välfärden.

Trygghet
Kalmar ska vara en kommun för hoppfulla. Alla ska känna sig trygga och säkra i Kalmar.
Trygghet handlar i grunden om egen försörjning, bra utbildning, tillgång till vård och omsorg
vid behov och att man ska kunna röra sig säkert i hela Kalmar kommun.
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Hållbar framtid
Kalmar ska utvecklas på ett hållbart sätt på alla plan. Socialt, inom miljö och ekonomi tillsammans och var för sig måste balanseras för sund hållbar utveckling. När Kalmar växer är
det av högsta vikt att jobben växer i takt med befolkningstillväxt, för att inte samhället slits
isär mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Hållbar med innovationer och
grön teknik lyfter samhället framåt.

Valfrihet
Konkurrens och valfrihet ska bidra inte bara till ökad kvalitet och kreativitet utan även till
kostnadseffektivitet. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma
kalmarbor till gagn. Dålig verksamhet inom välfärden ska inte begränsas med vinsttak. Dålig
verksamhet inom välfärden, oavsett om den är privat eller kommunal, ska inte finnas.
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FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG

Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och
skolan barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Moderaterna
vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund,
bostadsort eller andra förutsättningar. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och
tryggt liv som vuxen.
En bra förskola ger en grund att stå på inför kommande skolår och är grundläggande i
arbetet mot en likvärdig skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskap avgörs av den
enskilda elevens förmågor och insatser – inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund.
Kalmar ska vara en stad där det inte finns några hinder för social rörlighet och i det arbetet
är en bra förskola viktig.

Pedagogik i förskolan
Grunden för barnens fortsatta kunskapsinhämtande läggs redan i förskolan. I förskolan sker
det första mötet mellan barn och pedagog, vilket har extra betydelse för barn med särskilda
behov. Förskolan har en viktig roll i att tidigt upptäcka barn med behov av extra insatser,
som får betydelse kommande skolgång. Insatser för en god kunskapsinhämtning ska, så
långt det är möjligt, utformas med hänsyn till barnens särskilda behov.
Moderaterna vill stärka förskolans roll som lärande plats. Elever som tidigt halkar efter riskerar framtida skolmisslyckanden och utanförskap. Forskning visar att små barn är mycket
mottagliga och har lätt för att lära. Här läggs grunden för barns framtida förmåga att senare
lära sig läsa, skriva och räkna. Därför är det viktigt att tidigt fånga upp barn som har olika
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former av extra behov. Moderaterna vill också att de förskolor som vill ska ha undervisning i
engelska eller andra språk. Vid kunskapsinslag i förskolan ska dock alltid leken finnas nära
till hands.

Värna mångfald och valfrihet
Vi har en befolkningstillväxt i Kalmar att ta hänsyn till där också behovet av barnomsorg
ökar. Vi står inför stora investeringar i nya förskolor och skolor, som möjliggör för föräldrar
att själva välja en förskola som passat deras barn. Föräldrarna är de som är bäst lämpade
att välja det alternativ de anser vara bäst för sina barn med förskola, familjedaghem eller
andra lösningar. Valfrihet öppnar upp för olika barnomsorgslösningar. Vi tror att det är nödvändigt att ytterligare utveckla flexibla lösningar för föräldrar som arbetar natt eller har
oregelbundna arbetstider. Moderaterna i Kalmar kommun värnar mångfald och valfrihet
inom barnomsorgen.

Barnomsorg - en förutsättning för arbetslinjen
Att erbjuda avlastning och stöd genom flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden,
men även en central del i en politik för fler i arbete. En modern och flexibel förskola är en
förutsättning för en stark arbetslinje. En väl utbyggd förskola och barnomsorg möjliggör
dessutom större jämställdhet i både hem och arbetsliv. Ingen ska behöva tacka nej till ett
arbete på grund av flexibla arbetstider och bristande barnomsorg.

Antal barn i olika åldersgrupper
Miljön har betydelse för barnens utveckling. Moderater i Kalmar ser mindre barngrupper
som nödvändigt för att barn ska få sina behov tillgodosedda. I Kalmar bygger vi förskolor
enligt den sk ”Kalmar-modellen”, som innebär att även de mindre grupperna ses i stora
samlingssalen fler gånger om dagen och då blir runt 30 barn. Vi kommer att jobba för att
barngrupperna om max 15 barn per storbarnsgrupp blir verklighet under hela dagen. Småbarnsgrupper, 1-3 år ska max vara 12 barn och storbarnsgrupper för 3-5 år ska max vara 15
barn. Med hänsyn till bra pedagogisk miljö bör det vara max 4-5 barn per pedagog och med
hänsyn till detta kommer vi att se över att lokaler är anpassade för verksamheten.

Fysisk aktivitet i förskolan
För att motverka problem med övervikt och barnfetma senare under uppväxt är det viktigt
att redan i förskolan lägga grunden för ett hälsosamt liv med god kost och fysisk aktivitet.

Moderaterna i Kalmar vill:
•

Värna mångfald och valfrihet inom barnomsorgen

•

Max 12 barn i småbarnsgrupp 1-3 år

•

Max 15 barn i storbarnsgrupp 3-5 år

•

Max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp

•

Anpassa barngruppsstorlek efter storlek på lokal

•

Införa karriärmöjligheter med fortbildning och kurser på arbetstid.

•

Kalmar ska kunna erbjuda flexibla tider utöver dagens ”nattis-verksamhet”
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GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN

Det är i skolan samhället lägger grunden för morgondagen. Det är i skolan eleven lägger
grunden för att uppnå sina drömmar och mål för att skapa sig en framtid och ett liv i trygghet. Alla barn ska ges möjligheten till en bra start i livet och alla barn förtjänar en skola och
utbildning i världsklass, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
Alla barn och unga ska därför mötas av höga förväntningar och tydliga krav i en skola som
tar hänsyn till barnens individuella förutsättningar. Barn och ungdomar går i skolan för att
lära och även om skolan även fyller ett socialt och till viss del ett uppfostrande syfte, är det
primära uppdraget är att ge barn och ungdomar de kunskaper de behöver som vuxna. Skolans fokus ska alltid vara ökad kunskap för eleverna.
Vi vill fortsätta förbättra Kalmars skolor och rusta varje elev för ett liv med kunskap, arbete
och egen försörjning. Vi vill ha mer fokus på kunskap, uppföljning och krav på goda resultat.
Ledarskapet i skolan, både på övergripande förvaltningsnivå, på skolan och i klassrummet
är mycket viktigt för en positiv utveckling. Vår uppgift är att ge pedagogen och eleven en
god arbetsmiljö.

Det fria skolvalet
Mångfald av alternativ och utförare är i dag en självklarhet inom den svenska välfärden.
Många barn, ungdomar och föräldrar vill ha möjlighet att välja och välja bort. Denna möjlighet finns redan i Kalmar. Alternativ och möjligheten att välja höjer kvaliteten i alla skolor.
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Kvalitet i undervisning och skolmiljö ska alltid vara det mest väsentliga, oavsett vilken juridisk person som står för verksamheten. En skola med hög undervisningskvalitet där elever,
lärare och personal trivs är avgörande för verksamheten.
Vi vill införa ett aktivt skolval för alla föräldrar i kommunen. Vi anser att föräldrarna är bäst
lämpade att välja skola till sitt/sina barn. Ett fritt skolval stimulerar även en social rörlighet
och medverkar till att överbrygga de hinder som olika bostadsområden kan skapa. Det ska
inte vara kommunen som bestämmer i vilken skola eleven ska gå, utan det ska föräldrar och
lever kunna avgöra själva.

Jämlika och jämställda skolor
Vår demokratiska värdering om jämställdhet mellan könen är grundläggande och ska inte
kompromissas med, vilket sker varje gång man delar upp en elevgrupp utifrån kön på grund
av en värdering om att flickor inte kan göra vissa saker tillsammans med pojkar.
Vår kommunala skola bygger på flera grundläggande värderingar där jämställdhet och
jämlikhet utgör ett självklart fundament för elevens bäst. Det är inte förenligt med skolans
demokratiska uppdrag om en jämställd och jämlik skola att begränsa rörelseförmåga, uttryckssätt eller kommunikation för någon elev. Flickor och pojkar ska inte separeras i någon
form av undervisningen på grund av kultur/religion.

Studieteknik
Dagens undervisning sker med en pedagogik som skiljer sig från tidigare generationers inlärningsprocesser. Det individuella ansvaret hos eleven är stort. För att lyckas med en sådan
pedagogik blir studieteknik ett viktigt verktyg. Undervisning i studieteknik är en av flera
framgångsfaktorer vad gäller kunskapsresultat. Kalmarmoderaterna vill därför införa studieteknik som ett obligatoriskt ämne i undervisningen. Vi vill också införa obligatorisk läxhjälp
från årskurs 4-9.

Digitala läromedel och kompetensutveckling
IT och modern teknik i undervisningen för att optimera inlärningsprocessen och kunskapsinhämtning är ett uppskattat och effektivt verktyg. Den nya tekniken skapar oändliga Möjligheter för individualisering, kontakter och samarbete mellan elever såväl som lärare. IT och
teknik blir aldrig bättre än ansvarig pedagogs kunskap om dessa verktyg. Lärarnas fortbildning är central för att upprätthålla en god undervisningskvalitet och en mer stimulerande
arbetsmiljö. Kalmarmoderaterna vill verka för ytterligare kompetensutveckling särskilt inom
digitala läromedel.

Validering av utländska lärarbetyg
Sverige står inför lärarbrist kommande år. För att möta lärarbehovet kommer det att bli nödvändigt att utveckla och förbättra för fler yrkesgrupper att komma in för att frigöra resurser
till undervisning. Andra yrkesgrupper än lärare skulle kunna utföra viss administration eller
exempelvis vara rastvakter. En annan åtgärd är att tillvarata utländska lärarexamina. Vi
behöver mer effektiva och enhetliga sätt att validera utländsk lärarutbildning, vilket hindrar
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utbildade lärare från att arbeta som lärare. Kalmarmoderaterna vill skapa förutsättningar för
fler yrkesgrupper i skolan och för bättre validering av utländska lärarexamina.

Gymnasieprov
För att kunna läsa på gymnasiet krävs behörighet från högstadiet. Olika program kräver
olika behörighet, men oavsett krav på behörighet har många nyanlända ungdomar aldrig
chansen att kvalificera sig till gymnasiestudier i rimlig tid. Dagens alternativa program som
exempelvis språkintroduktion, som inte resulterar i reella gymnasiebetyg oavsett om eleven
kanske har kunskap att klara en gymnasieutbildning, behöver ses över.
Inför högskolestudier erbjuds två alternativ – gymnasiebetyg och högskoleprov – för att kvalificera sig till högre studier. Kalmarmoderaterna vill se över och utreda möjligheten att införa
motsvarigheten till högskoleprov för gymnasiala studier som en alternativ väg att kvalificera
sig för gymnasiet med ett gymnasieprov.

Yrkesskola
Moderaterna på nationell nivå har föreslagit att ersätta introduktionsprogrammet på gymnasiet med en Yrkesskola. Yrkesskolan riktar sig till elever i gymnasieålder och uppåt som
saknar fullständig grundskoleutbildning och därmed inte kan kvalificera sig till ett nationellt
gymnasieprogram, ofta handlar det om unga nyanlända.
Yrkesskolan skulle omfatta ett, två eller tre år där yrkesutbildning kombineras med språkstudier och skulle vara en snabb väg in på arbetsmarknaden, men skulle också ge möjligheter
att läsa in behörighet som krävs för vidare högskolestudier. Det här är en studieform som
skulle gynna en stor grupp av nyanlända och unga vuxna som saknar gymnasiekompetens.
Det är bättre att vi utbildar i yrkeskunskap än att människor fastnar i långvarigt utanförskap.
Kalmarmoderaterna vill vara med och införa Yrkesskola som komplement till traditionell
gymnasieskola.

Utveckla studie- och yrkesvägledningen för bättre koppling till lokala arbetsmarknaden
Studie- och yrkesvägledarna (SYV) fyller en viktig funktion för att introducera elever till
yrkesliv eller fortsatta studier. Studie- och yrkesvägledarna kan även ge råd om vilka möjligheter som finns efter studierna samt informera om vilka konsekvenser olika val får. Kalmarmoderaterna vill utveckla SYV:arnas roll och uppgift med mer fokus på coachning under
hela studietiden och ökad kontakt med näringslivet. Vi vill ge studie- och yrkesvägledare en
övergripande roll i arbetet med att jobba mer nära det lokala näringslivet och arbetsmarknaden.

Stöd vid psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka. Problemen är större bland
unga kvinnor där tio procent i åldersgruppen 18 till 24 år haft kontakt med psykiatrisk
öppen- eller slutenvård. Skolan har en viktig roll i arbetet med att minska ungas psykiska
ohälsa. I skolan kan arbetet ske både förebyggande och reaktivt. Skolan ska vara en plats
för lärande och personlig utveckling, men är också en plats där elever formas socialt i samspel med andra. Vardagen i skolan kantas för många av ohälsa, mobbning och sviktande
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självkänsla. Vi tycker att det är dags att ta nästa steg och skapa arbetsgrupp som garanterar stöd och förebyggande insatser till de unga som lider eller riskerar drabbas av psykisk
ohälsa.

Praktikplatser för unga
Valfrihet är viktigt i skolan, men valfriheten måste kompletteras med kunskap om vilka konsekvenser olika val får samt om arbetslivets villkor. För att öka matchningen mellan arbetsgivare och jobbsökande är det viktigt att stadens gymnasieelever erbjuds möjligheten att lära
sig mer om vilka karriärvägar som är möjliga, exempelvis genom karriärsdagar dit arbetsgivare och arbetsmarknadens myndigheter och parter bjuds in. Moderaterna vill också utöka
utbytet mellan näringslivet och lärarna.

Ungt företagande för ökat entreprenörskap
Företagande och entreprenörskap är viktigt för att minska arbetslösheten överlag. Det är i
små och medelstora företag många människor arbetar och det är i dessa företag som potentialen att växa finns. Andelen egenföretagare av befolkningen är lägre i Sverige än snittet
i EU. För att fler människor ska bli sin egen arbetsgivare och förverkliga en idé kan Ung
företagsamhet (UF) och liknande koncept vara ett bra steg på vägen.
Kalmarmoderaterna vill verka för att UF ingår som del i undervisningen i kommunen.

Moderaterna i Kalmar vill:
•

Införa aktivt skolval

•

Ökad studiero i skolan

•
•

Värna jämställdhet och jämlikhet, genom att säga nej till separat undervisning på
grund av kultur/religion
Obligatorisk läxhjälp i åk 4-9

•

Införa studieteknik som del i undervisningen i grundskolan

•

Kompetensutveckling för lärare inom digitala läromedel

•

Fler yrkesgrupper i skolan och validering av utländska lärarexamina

•

Verka för att inför gymnasieprov inför gymnasiestudier

•

Verka för att införa Yrkesskola på gymnasiet

•
•

Studie- och yrkesvägledare får en utökad roll för att stärka kopplingen mellan skola
och lokala näringslivet
Utöka stödet vid psykisk ohälsa

•

Praktikplatser

•

Utveckla samarbetet med Ung Företagsamhet inom gymnasieskolan
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HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING

Linnéuniversitetet bygger nytt samlat universitet i hamnområdet i centrala Kalmar, som
beräknas stå klart 2020. Möjligheten till högre utbildning och forskning är viktigt för Kalmar
kommun ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv. Det faktum att vi har ett universitet är
en betydelsefull faktor för att Kalmar ska vara en attraktiv stad för såväl näringslivet som
kalmarbor. Att vi har ett delat universitet med en del i Kalmar och en del i Växjö bidrar till
regional utveckling i sydöstra delen av Småland.

Samverkan kommun, universitet och näringsliv
Linnéuniversitetet som utbildnings-och forskningssäte har viktig betydelse – inte bara i
sydöstra Småland utan även ur ett globalt perspektiv – för Östersjöregionen, med banbrytande forskningsprojekt inom hållbar blå utveckling. För Kalmar som kommun får vi en
naturlig plattform för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen, vilket i sin tur har betydelse
för välfärden och livskvalitet. Linnéuniversitetet har stor betydelse för utvecklingen i framtidens Kalmar där samverkan mellan det lokala näringslivet, kommunen och Linnéuniversitetet är viktigt utveckling för alla parter. Det kan handla om studentjobb, examensarbete
och praktikplatser som leder studenter och företag närmare varandra för att matcha
kompetensbehov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Mycket görs redan i former av
samverkan, men moderaterna i Kalmar vill satsa ytterligare på samverkan mellan företagen,
kommunen och Linnéuniversitetet.
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Forskning kopplad till lokala näringslivet
Kampradsstiftelsen är en unik möjlighet att i högre grad koppla forskning till det lokala näringslivet i Småland och Kalmar kommun. På hemsidan står följande ”Familjen Kamprads
stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig
forskning på ett sådan sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens , hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att
öka livskvalitet. Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med
kostnadseffektivitet ska kunna komma många människor till del”.
Moderaterna i Kalmar vill att kommunen i högre grad bidrar till ökad forskning som bidrar
till den lokala utvecklingen med bland stöd av bland annat Kampradsstiftelsen, men också
forskningsprojekt kommunen själva kan öppna för. Ett sådant exempel var att vi i samband
med beslut om nytt reningsverket i kommunen fick gehör för att etablera en forskningsbassäng i anslutning till reningsverket. En forskningsbassäng i kommunens nya reningsverk
bidrar till ännu bättre samverkan mellan Linneuniversitetets forskning inom miljö och vattenrening. Ett forskningsområde som vi vill värna och förstärka ytterligare framöver för en
renare Östersjö.

Studentstad
Moderaterna vill att Kalmar ska fortsätta att utvecklas som studentstad med närhet till nöjesliv och god tillgång på studentbostäder. Studentlivet bidrar till en levande och pulserande
stad året runt, som i ökad samverkan mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning. Vi stödjer den utveckling av studentbostäder som finns i Kalmar där det är viktigt att
kontinuerligt följa upp behovet av studentbostäder och vidta åtgärder när behov uppstår.
Vi vill fortsätta utveckla Kalmar som studentstad med en öppenhet och dialog för lyhörd
utveckling av vad kommunen kan bistå med.
Moderaterna vill i högre grad att kommunen går i bräschen för studentmedarbetarsystem.
Studentmedarbetarsystem innebär att kommunen som arbetsgivare erbjuder mellan fem till
femton timmars arbete i veckan med flexibel anställningsform som kan anpassas till studierna. Det är en arbetsform som framgångsrikt har använts sena 1940-tal i Danmark och som
visat sig leda till fler och snabbare anställning efter avslutad utbildning.

Moderaterna i Kalmar vill:
•

Fortsätta utveckla Kalmar som studentstad

•

Öka samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet

•

Bidra till ökad forskning inom vattenrening

•

Öka forskning kopplad till lokala företag

•

Bidra till ökad kompetensförsörjning mellan företag och Linneuniversitetet

•

Öka andelen studentmedarbetare i Kalmar kommun
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ÅLDRAS I KALMAR KOMMUN

Det ska vara trivsamt att åldras i Kalmar kommun. I Kalmar ska finnas en hög livskvalitet
med guldkant i tillvaron där man ska kunna påverka sin livssituation och vardag. Oavsett hur
man bor – hemma eller i omsorgsboende – ska det finns valmöjligheter för hur man spenderar dagarna.
Antalet äldre ökar stadigt i Sverige. Det är positivt och något att glädjas över, men att åldras
innebär ofta att behovet av hjälp i vardagen ökar. Hur vi i Kalmar utformar hjälpen påverkar
livskvalitet.

Kvalitet
Kvalitet är avgörande för den välfärdsverksamhet som levereras. För moderaterna är det
viktigt att kunna erbjuda kvalitet och valfrihet, vem som bedriver verksamheten är sekundärt.
De verksamheter som inte uppfyller kvalitetskrav ska inte begränsas av vinstuttag. Dessa
verksamheter ska inte finnas över huvudtaget. För oss är det viktigt att vi har kvalitetskrav,
som är lika höga för privata som för offentliga drivna verksamheter. I Kalmar kommer vi inte
att tillåta verksamheter inom välfärder som inte uppfyller ställda krav på kvalitet.
Ett led i att påverka utformningen av den offentligt drivna verksamheten är att decentralisera, för att öka förutsättningarna för påverkan inom respektive verksamhet. Genom att
decentralisera ges förutsättningar för personal och ledare att påverka kvalitet och den ekonomiska styrningen för att utveckla kvalitet inom omsorgen. Moderaterna vill genom ökad
decentralisering stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare.

15

Aktivt boendeval
Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktigt oavsett ålder. Möjligheten att själv kunna bestämma var man vill bo ska inte försvinna i takt med ålder. Vi vill införa en LOV-modell även
för omsorgsboende, där personen som ska flytta till äldreboende kan välja själv. Samma
förutsättningar som råder vad gäller det fria skolvalet ska äldre kunna välja sitt boende, eller
välja bort. Med ett sådant system skulle de boenden som inte fungerar eller håller kvalitet
väljas bort till förmån för dem som passar personen samt håller hög kvalitet.
I Kalmar har vi en privat aktör och det har visat sig att det skapades mycket oro i samband
med byte av aktör. Genom att ändra förutsättningarna till en LOV-modell inom äldreomsorgen kommer vi även bort från upphandling av boende.
Vi vill även kunna erbjuda många olika former av boende. För dem som söker gemenskap,
aktiviteter, trygghet och förutsättningar att åldras tryggt ska kunna välja boende som passar
dem. Många vill ändå fortsätta att bo hemma, utan att flytta, så länge det är möjligt med
stöd av hemtjänst och hemsjukvård som fungerar anpassat till sina förutsättningar. Det
behövs olika typer av trygghetsboenden som kan underlätta och skapa värden för äldre,
som närhet till olika serviceverksamheter.

Samverkan mellan kommun och landsting
Äldre personer som blir sjuka hamnar ofta i ett läge mellan kommunen och landstinget.
Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har både kommunen och landstinget ansvar för vården,
men på olika sätt och i olika omfattning. Kommunen står för hemvården, den vård de äldre
får i sitt hem. Därför är det av stor vikt att det finns ett samarbetsavtal mellan Landstinget
och kommunen som säkerställer att omsorgstagaren får vård i den utsträckning som går i
hemmet. Vi vill fortsätta att utveckla samverkansavtal för att inte personer själva ska behöva
bekymra sig över om de vårdas av landstinget eller av kommunen. Ansvaret ska ligga hos
kommunen och landstinget att säkerställa vårdkvalitet.
Kommun och landsting behöver samverka mer utifrån individen. För att äldreomsorgen ska
utgå från personen i ännu högre grad vill vi erbjuda medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa god kvalitet inom äldreomsorgen. I kvalitetsmätningar ska även
samverkan mellan kommun och landsting vara en parameter över hur väl samverkan fungerar för individen.

Digitala hjälpmedel
Trådlös uppkoppling ska vara lika självklart på ett äldreboende som i en skola. Dagens
äldre använder i många fall smarta telefoner, datorer och surfplattor. Digital uppkoppling är
en del av samhället och något vi måste tillgodose även i omsorgs- och vårdboende i Kalmar
kommun, men även vara ett hjälpmedel för personalen. För dem som bor hemma kan digitala verktyg bidra till ökad trygghet och för att kommunicera med omsorgs- och vårdpersonal.
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Moderaterna vill i högre grad utveckla samverkan med eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet, som verkar för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik
inom vård och omsorg. De arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra
vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar. Det är av stor vikt
inför framtiden att vi i högre grad utvecklar och använder oss av digital teknik inom välfärdsverksamheten.

Motarbeta ofrivillig ensamhet
Det krävs insatser på alla nivåer för motverka ensamhet bland seniorer. Vi som kommun
behöver genomföra åtgärder som minskar risken för att äldre isoleras mot sin vilja. Vi som
kommun behöver främja sociala mötesplatser och ha en genomarbetad plan för att motverka ensamhet bland äldre.
Moderaterna vill införa en kommunal plan för att motverka social isolering och psykisk
ohälsa hos äldre. Vi kommer att kartlägga antalet sociala mötesplatser i egen regi och i
annan regi, samt bidra till att starta upp mötesplatser för föreningar i kommunen. Vi kommer
också i högre grad jobba förebyggande genom hembesök bland äldre för att motverka
ensamhet, fallskador och informera om den vård och omsorg som kommunen kan erbjuda.
Vi vill se över förutsättningar för att kunna prata med någon om man känner sig deprimerad genom förebyggande besök, telefonlinje för äldre – ”Äldretelefon”. Vi kommer också att
stödja föreningar att starta ”Äldrekontakt” alternativ ”volontärbyrån”, eller liknande, för att
minska ensamhet och ofrivillig isolering genom volontärföreningar som komplement till kommunen för samtal och kontinuerliga träffar för äldre.
I Kalmar ska man kunna styra sin egen vardag, oavsett ålder. God och näringsriktig mat är
viktigt för en sund och bra livskvalitet. Det ska också vara möjligt att i högre grad äta mat i
skolmatsalar samt att vi kommer att se över möjligheten att införa system med matkuponger
i samverkan mellan kommunen och lokala restauranger för erbjuda fler alternativ och valfrihet för äldre att välja hur man vill inta sin måltid. Äldre ska ha möjlighet till guldkant i sin
vardag.

Demensvård
Att bemöta en person med demenssjukdom ställer särskilda krav på omsorgspersonalen. Utifrån dagens befolkningsprognoser beräknas runt 180 000 personer i Sverige ha en
demenssjukdom 2025, för att sedan nästan fördubblas fram till 2015. För att kunna göra ett
bra arbete i Kalmar inom vård och äldreomsorg att bemöta och vårda äldre med demenssjukdom på bästa möjliga sätt vill vi öka kompetensen kring demens bland medarbetare.
Som undersköterska eller sjuksköterska kan man vidareutbilda sig inom demenssjukdom. Vi
vill öka antalet certifierade Silviasjuksköterskor samt Silviasystrar i Kalmar kommun.
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Moderaterna i Kalmar vill
•

Införa LOV inom vård- och omsorgsboende

•

Decentralisera verksamheten. Genom att decentralisera ges förutsättningar för
personal och ledare att påverka kvalitet och den ekonomiska styrningen för att
utveckla kvalitet inom omsorgen.
Erbjuda kompetensutveckling för att stärka kvalitet och god omsorg inom
kommunen.
Inför ’Samverkan’ som parameter i kvalitetsmätningar mellan Kalmar kommun och
Landstinget.
Ökad samverkan med eHälsoinstitutet för att skapa mervärden med digital teknik

•
•
•
•
•
•
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Införa Äldretelefon och stöd till frivilliga föreningar att etablera sig i Kalmar i syfte
att minska ofrivillig ensamhet
Införa Matkuponger i samverkan med lokala restauranger och skolmatsalar för ökad
valfrihet i samband med måltider
Öka antalet certifierade Silviasjuksköterskor och Silviasystrar

INTEGRATION

En av de avgörande utmaningarna vi har framför oss handlar om att få alla nyanlända som
sökt sig till Kalmar kommun att komma i arbete. Vårt fokus är att de som kommit till Sverige
så snabbt som möjligt ska få ett arbete. Det kräver att vi som politiker agerar och gör vad
vi kan för att underlätta vägen in i arbete. Lyckas vi kommer nyanlända att bli en tillgång för
Kalmar kommun, men misslyckas vi riskerar bidragsberoendet att öka och samhället dras
isär. Ett jobb underlättar språkinlärning och gemenskap tillsammans med den frihet försörjning innebär för den enskilde. Vi som kommun står inför en prövning inför kommande
mandatperiod efter migrationskrisen 2015. Vårt mål är att klara utmaningen.

Migrationspolitik
Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Det är med
långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik vi har inför de samhällsutmaningar vi står
inför, innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln. Vi står för tydliga krav på egen
försörjning för sig själv och sina anhöriga, tillsammans med tydliga krav för att bli svensk
medborgare.
Den som har nekats uppehållstillstånd i ett slutgiltigt beslut ska snarast återvända till sitt
hemland. Tydligheten måste bli skarpare annars riskerar vi att skapa parallella samhällen,
social utsatthet, illegala jobb och brott.
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Trygghetssystemet
Moderaterna vill införa bidragstak. Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja
skapa sig en bättre framtid ges möjlighet att göra detta, men det betyder inte att man kan
förvänta sig att få ta del av det offentliga trygghetssystemet. Moderaterna vill att den som
kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig för att få ta del av det offentliga ersättningssystemet. Att kravlöst ge bort ersättning blir inte hållbart för vare sig individen eller för
samhället.
Moderaternas utgångspunkt är vår tro på människan och dess inneboende kraft där insatser
som görs från det offentliga ska syfta till sysselsättning och egen försörjning. Att ställa krav
är att genuint bry sig om att alla förtjänar att bli sedda utifrån sina förutsättningar. Vi kommer
därför införa krav på motprestation för dem som har arbetsförmåga och är försörjda av det
gemensamma trygghetssystemet.

Överlåta etableringsansvar till kommunerna
I Sverige finns det 290 kommuner med sina unika förutsättningar. En del kommuner är mer
framgångsrika än andra, men varken Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen klarar av sitt
uppdrag. Av den anledningen vore det bra om kommunerna fick ett helhetsansvar, där man
kan anpassa lösningar utifrån individuella förutsättningar och behov. Vi vill att kommunerna
tar hela ansvaret för etableringen.
Att komma från andra länder kan innebära kulturkrockar med hur vi lever i Sverige och
kanske alldeles särskilt vad gäller kvinnors rättigheter. Vi vill därför införa obligatorisk undervisning om svenska normer och värderingar samt om kvinnors rättigheter under tiden man
får etableringsstöd.

Jobblinjen
Vi har fokus på jobblinjen. Målet är att man från dag ett ska kunna jobba. Vi vill att förutsättningarna för att kunna jobba under asylperiod ska underlättas med en smidigare hantering.
Administrativa regler och byråkrati ska inte stå i vägen för ett jobb.
Moderaterna kommer att utöka insatserna för riktade arbetsmarknadsåtgärder inom Kalmar
kommun ytterligare, genom att bland annat inrätta en arbetsmarknadsnämnd. Moderaterna
vill med vår politik att alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt gemensamma
trygghetssystem får en individuell handlingsplan som syftar till att komma i arbete. Vi anser
att vi i högre grad behöver samverka med det lokala näringslivet, för att komma ifrån system
med tillfälliga sysselsättningsprogram inom kommunen som istället resulterar i långsiktiga
jobblösningar. Att ställa krav på personer som blir försörjda av samhället är att bry sig om
varje enskild person. Vårt arbetssätt för Kalmar kommun, där vi utgår från varje enskild individ, bidrar även till att upptäcka bidragsfusk. Ett jobb innebär egen försörjning och den frihet
som följer med det. Vi bygger kommunen starkare genom att fler nyanlända går från bidrag
till egen försörjning, där varje bidragskrona blir en krona mer till välfärden.
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Som ett led i kommunens jobbfokus vill vi se över möjligheten att digitalisera ansökan om
försörjningsstöd. Om ansökan till försörjningsstöd kan automatiseras, skulle detta frigöra
tid för medarbetare att ägna sig mer riktade uppgifter hos klienterna. Den som ansöker om
försörjningsstöd skulle också kunna få besked snabbare på sin ansökan. En digital plattform
skulle tillsammans med ansökan om försörjningsstöd även mer effektivt kunna samla information och sökvägar som ytterligare hjälpmedel för nyanlända som är på väg in i arbetslivet.

SFI
Språket är en väg in i samhället - till jobb och egen försörjning. När man kommer till Sverige
och Kalmar är det av högsta prioritet att man kommer i jobb så snabbt som möjligt och en
viktig nyckel är att lära sig språket. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i svenska språket. Grundläggande kunskaper i det svenska språket anser
vi ska vara en förutsättning för uppehållstillstånd och medborgarskap. Språket ger också
förutsättningar för att ta del av demokratiska rättigheter och följa och ta del i den offentliga
debatten.
Det finns inget självändamål med att Kalmar kommun i egen regi ska bedriva SFI-undervisning. Det finns externa aktörer som med goda resultat bedriver SFI-verksamhet. Vi vill
införa kundval vad gäller SFI som alternativ till den kommunala SFI-verksamheten i Kalmar
kommun. Vi vill även regelverket ses över för att asylsökanden över 18 år ska kunna läsa SFI
redan under tiden som asylsökande.

Moderaterna i Kalmar vill
•

Införa bidragstak

•

Bidrag är ingen självklarhet. Är man ny i Sverige ska man kvalificera sig successivt
in i offentliga ersättningssystem
Krav på motprestation för alla med arbetsförmåga som är försörjda av
gemensamma trygghetssystem
Verka för att kommunerna får hela etableringsansvaret

•
•
•

•

Införa obligatorisk undervisning i svenska normer, värderingar och särskilt om
kvinnors rättigheter
Kunna jobba från dag ett i Sverige med ett smidigare och mindre byråkratiskt
regelsystem redan under asylperioden
Individuell handlingsplan för alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt
gemensamma trygghetssystem som syftar till att få jobb
Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet för fler jobb

•

Skapa en digital plattform

•

Automatisera ansökan för försörjningsstöd

•

Införa kundval för fler aktörer inom SFI-undervisning

•
•
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STÖD NÄR DEN EGNA KRAFTEN
INTE RÄCKER TILL
Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika förutsättningar och kan hamna i skeenden eller lägen i sitt liv där man behöver stöd och hjälp från
det offentliga, när den egna kraften inte räcker till. Som ansvariga för Kalmar kommun har vi
ett brett socialt ansvar som omfattar allt från att motverka utanförskap, sociala problem till
att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro.
Vårt sociala skyddsnät finns till för att hjälpa de svagaste och stötta människor som hamnat
snett.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Försörjningsstöd ska finnas till för
människor som hamnar i särskilt svåra situationer i livet, men försörjningsstöd ska aldrig
vara en långsiktig lösning. Ingen människa med arbetsförmåga ska behöva försörjas av vårt
gemensamma trygghetssystem utan någon form av krav på motprestation. I Kalmar ska det
vara tydligt att för dem med arbetsförmåga att målet alltid är arbete och egen försörjning.

LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, syftar till att ge stöd och förutsättningar kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Rätten till ett gott och självständigt liv omfattar till exempel att kunna arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull
sysselsättning. Det är framförallt kommunen som har samordningsansvaret och ska erbjuda
en individuell plan. Syftet med planen är att personen med funktionsnedsättning ska ges
inflytande och överblick över det som planeras där kommunen sköter själva samordningen
mellan olika stödgivare.
LSS-reformen har inneburit kraftigt ökad kvalitet för den enskildes frihet att leva sina liv mer
självständigt sedan dess införande. LSS verksamhet är en del av välfärdens kärnuppdrag
och viktigt att värna på alla sätt och vis. Moderaterna vill därför arbeta med tydligt mål om
resurserna går till grunduppdraget, vilket är att ge förutsättningar för ett meningsfullt liv och
sysselsättning inom ramen för LSS för den enskilde. Det är nödvändigt att nationellt påverka beslutsfattare till en översyn av utjämningseffekterna, mot bakgrund att kostnaderna har
ökat kraftigt för kommunen, utan att detta slår mot kvalitet eller den enskildes valfrihet.

Psykisk ohälsa bland unga
Det är prioriterat för moderaterna att minimera den psykiska ohälsan bland barn och unga i
Kalmar kommun. De förebyggande insatserna är avgörande för en trygg och god uppväxt.
Skolan och elevhälsan spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. Barn och ungdomar
vistas en stor del av sin tid i skolan. Skolan har ett ansvar för att se till att eleverna har en
trygg och god arbetsmiljö med riktade insatser mot mobbning. Skolan har ett stort ansvar
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för en god arbetsmiljö även framgent och därför kan moderaterna aldrig ställa sig bakom
nyetablering av ett stort högstadium med minst 700 elever och på sikt runt 1000 högstadieelever – eller fler. Ett högstadium med många unga i åldrar 12-16 år fungerar bäst med cirka
350 elever för individuell plan som utgår från varje enskild individ utifrån sina behov och
önskemål i samarbete mellan lärarlag och elev. Samtidigt som det sker ett förebyggande
arbete behöver skolan ha en god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin i de fall där
barn och unga redan lider av psykisk ohälsa och behöver någon form av behandling.
I dagsläget har kommunen familjecentralen i socialförvaltningens regi i Smedby, Södermöre,
Norrliden och Kalmar. För att stärka familjer i ett tidigt stadium behöver vi göra en översyn
av kommunens familjecentraler. Vi vill även på sikt öka samverkan mellan kommunen och
landstinget för en delad ekonomisk insats, så att inte kommunens respektive landstingets
resurser begränsar insatserna för barn eller unga med psykisk ohälsa.

Motarbeta hedersvåld
I Kalmar kommun ska alla människor vara fria att förverkliga sig själva och sina drömmar.
Hedersrelaterat våld eller tvångsåtgärder där skälet anges vara att upprätta familjens eller
släktens heder förekommer i en del kulturer mot barn och unga – främst flickor och kvinnor. Det finns alltför många exempel på att förtryck och våld i familjehederns namn har gått
så lång att det kostat barn och unga livet. I Kalmar har hedersrelaterat våld ingen plats. Vi
kommer att intensifiera arbetet för att utveckla metoder för att upptäcka hedersvåld genom
kampanjer och information för barn, unga och föräldrar i samverkan mellan skolan och
socialförvaltningen.

Missbruksvård och förebyggande arbete
Moderaterna vill utöka förebyggande arbete mot missbruk. Skolan är en viktig plattform för
att nå ut med information om risker med drogmissbruk och var man kan vända sig om man
själv eller någon man känner är på väg in i ett missbruk. Skolan har också en viktig funktion
med att se individen för att tidigt upptäcka om en elev hamnar i riskzonen för missbruk. Råd,
information och att finnas till för den enskilde eleven kan ha goda effekter i tidigt skede. Vi
vill införa extra insatser och resurser för unga som börjar missbruka droger tidigt. Vi vill även
införa ökad användning av drogtest på elever som misstänks missbruka droger.
En viktig del i förebyggande arbete är att aktivt jobba förebyggande ute i olika bostadsområden. Moderaterna kommer att starta upp mindre lokala enheter samt mobila team där socialförvaltning, polismyndighet, föreningar och verksamheter finns närvarande på plats. Att
tidigt lära känna unga personer innebär också att man tidigt kan fånga upp drogmissbruk
och kriminalitet för att bryta en utveckling som annars kan få konsekvenser för den enskilde
och för samhället.
Kalmar kommun ska ha en väl utbyggd och omfattande verksamhet för att hjälpa människor
ur sitt missbruk. Vi behöver samverka med organisationer och landsting för att hjälpa
människor att komma bort från missbruk av droger och skapa sig ett bättre liv. Missbruksproblematik kommer sällan som ett enskilt beroende utan har ofta långvariga konsekvenser
som att inte ha varken bostad eller arbete. Vi tror att meningsfull sysselsättning kan bidra till
ändrad livsstil för dem med drogmissbruk.
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Moderaterna i Kalmar vill
•
•

Personer med arbetsförmåga ska inte behöva försörjas av vårt gemensamma
trygghetssystem utan någon form av krav på motprestation
Fortsätta utveckla LSS som viktig del i kärnverksamheten

•

Förebyggande insatser för att minimera psykisk ohälsa bland barn och unga

•

Etablera mindre högstadium vid Norrgård med 350-400 elever, istället för storskola
som i högre grad kan bidra till otrygghet och mobbning
Översyn av familjecentralerna i Kalmar för ökade insatser av tidiga insatser

•
•
•

•
•

•

Ökad samverkan mellan kommun och landsting för gemensamma resurser där
insatser inte drabbar den enskilde på grund av uppdelad offentlig ekonomi
Hedersförtryck och våld har ingen plats i Kalmar kommun. Vi kommer att
intensifierade arbetsmetoder för att motarbeta och tidigt upptäcka hedersrelaterat
våld
Stärka förebyggande arbete mot missbruk
Erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med missbruks-, beroende- och
psykiatrisk problematik. För dem som har försörjningsstöd är sysselsättning ett
villkor
Närvaro i bostadsområden i samverkan mellan socialförvaltning, polismyndighet
och föreningar att jobba förebyggande bland barn och unga för tidiga insatser
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TRYGGHET
Alla ska känna sig trygga i Kalmar. Oavsett om det är mitt på dagen, mitt i natten eller när
som helst under dygnet. Oavsett hur gammal eller ung man än är ska alla känna sig trygga
i Kalmar. Tyvärr visar det sig att allt fler kalmarbor upplever en ökad otrygghet. Fler utsätts
för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Vi kommer att i högre grad jobba med
förebyggande insatser runt om i Kalmar kommun.
Om samhället ska lyckas motarbeta brottslighet krävs det att alla berörda parter jobbar
tillsammans. Att upprätthålla lag och ordning styrs i mångt och mycket av det nationella.
Därför är det viktigt för Moderaterna i Kalmar att driva trygghetsfrågan både ur ett lokalt
perspektiv, men också på nationellt nivå. Det är genom goda insatser i hela kommunen,
tillsammans med resurser och nationella satsningar, som ger de verkliga förutsättningarna
för ett tryggare Kalmar.

Fler poliser och yrkeskategorier inom polisen
Polisen finns till för att upprätthålla lag och ordning. Under de gånga åren har befolkningstillväxten i landet varit så hög att de satsningar som gjort inom rättsväsendet inte förmått
hålla jämna steg med utvecklingen. Det vill vi ändra på. Grunden för en trygg kommun är att
det finns tillräckligt många poliser. Givetvis ska hela rättskedjan fungera, men det brottsförebyggande arbetet börjar hos polisen. I dagsläget finns det för få poliser. Polisen behöver fler
kollegor. Fungerande polis är fundamentet i vår rättsstat där man kan fokusera på ingripande, utreda och klara upp brott.
Moderaterna nationellt har satt mål om 10 000 fler poliser. För Kalmar län innebär det 210
fler poliser än vad vi har idag.

Fler trygghetskameror på utsatta brottsplatser
Moderaterna vill genom att slopa tillståndsplikten för polisen verka för ökad kameraövervakning på utsatta platser. Användningen av trygghetskameror måste alltid vägas mot integritetsintrång som kan upplevas av att bli filmad på offentlig plats, men att utsättas för ett brott
är en betydligt värre integritetskränkning. Vi uppfattar att tryggheten kan öka med fler trygghetskameror på platser som är extra utsatta för brott. Fler trygghetskameror kan också bidra
till att säkra bevis om brott inträffar samt verka avskräckande.

Ökad dialog i bostadsområden
Trygghet handlar om allt från hur vi som kommun belyser gång- och cykelstråk till ökade resurser inom polisen. En viktig faktor i det övergripande arbetet inom kommunen är dialoger
med kalmarbor om vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor. Alla ska känna
sig trygga i sina bostadsområden. Det är de boende som bäst känner till sitt bostadsområde och i vilka områden de känner sig otrygga. Därför vill vi införa boendedialoger för ökad
trygghet i bostadsområden runt om i kommun.
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Närpolis och ordningsvakter
Kalmar skulle behöva fler närpoliser som kan jobba lokalt med förebyggande åtgärder och
insatser, men så länge inte polisen har tillräckligt med resurser måste vi från kommunen ta
ett utökat ansvar med förebyggande trygghetsåtgärder.
Kalmar kommun har ett bra samarbete med polismyndighet. Ett samarbete som bland
annat sker genom så kallade paragraf 3 områden med ordningsvakter på Kvarnholmen
under fredagar och lördagar samt i Baronens köpcentrum, eftersom andelen våldsincidenter
tillsammans med droganvändning har ökat. Moderaterna anser att vi behöver utöka antalet ordningsvakter i hela kommunen. Därför kommer vi att anställa fler ordningsvakter och
utöka vårt samarbete med polisen. Ordningsvakter kan aldrig ersätta polis men kan avlasta
polisen som kan fokusera på grövre brottslighet. Vi vill se fler ordningsvakter i innerstaden
som kan användas över hela kommunen och bidra till ökad trygghet. Organisationen och
hur man jobbar ska utformas i samarbete med polisen, andra myndigheter och förvaltningar.

BID
BID – Business Improvement District - är en framgångsrik stadsutvecklingsmodell från USA
som blivit en internationell förebild över hur man kan bryta en nedåtgående spiral av förfall
och brottslighet. En förebild som används framgångsrikt för att revitalisera miljöer, som
väckt internationellt anseende. BID som modell tillämpas alltmer inom Europa – framförallt i
England, Skottland och Tyskland – men även i Sverige finns varianter. Vi vill införa konceptet
i Kalmar som ett led i förebyggande trygghetsarbete.
I korthet handlar BID om samverkan mellan kommunen som offentlig aktör med fastighetsägare, kalmarbor och näringsliv för att stärka attraktivitet, konkurrenskraft och ökad lönsamhet i området. Tillsammans tar man ett gemensamt ansvar om gaturummet vad gäller
trygghet, renhållning, markbeläggning, sittmöbler, växtlighet, papperskorgar, belysning och
skyltprogram. Åtgärder som tillsammans påverkar upplevelsen av området och utemiljön.

Mobila stödteam
Vi vill införa långsiktig finansiering av mobila stödteam till fritids- och fältassistenter att jobba
i hela kommunen. Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och ungdomar som är i riskzonen
för missbruk, kriminalisering och radikalisering. Alla som jobbar med barn och unga ska ges
utbildning i hur man identifierar och hanterar unga i riskzoner. Vi vill även se ett närmare
samarbete mellan näringsliv, polis och ordningsvakter för att förebygga brott.

Trygg kollektivtrafik
Om hela Kalmar ska leva behöver vi en attraktiv fungerande kollektivtrafik dygnet runt. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll inte minst ur trygghetssynpunkt. Avstånd mellan hållplatser
bör ses över för eventuell förtätning. Vi vill även utreda möjligheterna för alternativ inom
busstrafiken. Alternativa busslinjer skulle kunna innebära att busschauffören nattetid lägger
upp rutten efter passagerares önskemål. Det skulle kunna vara ett komplement till nattbusstrafikering, för att öka turtäthet och minska väntetider, som kan upplevas som otryggt, vid
busshållplatser.
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Moderaterna i Kalmar vill
•

10 000 fler poliser i landet, vilket är 210 fler poliser för Kalmar län

•

Verka för att slopa tillståndsplikt för polisen att sätt upp trygghetskameror

•

Fler kameror vid platser som är extra utsatta för brott

•

Införa boendedialoger för ökad trygghet

•

Utöka antalet ordningsvakter enligt §3 för ökad trygghet

•

Införa BID - Business Improvement District – som stadsutvecklingsmodell i
samverkan med fastighetsägare, kalmarbor och näringsliv
Införa mobila stödteam till fritids- och fältassistenter för att tidigt fånga upp barn
och unga som är riskzonen för kriminalitet, missbruk och radikalisering
Utveckla trygg kollektivtrafik med att se över avstånd mellan hållplatser och utreda
möjligheterna för alternativ busslinje nattetid

•
•
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BOSTÄDER
Kalmar är en attraktiv stad och kommun, med sin närhet till hav och natur. Många vill bo och
leva i Kalmar, vars befolkning stadigt växer för vart år som går. Bostadsbyggandet har gått
på högvarv, men det är viktigt att antalet arbetstillfällen växer i takt med antalet Kalmarbor
och bostäder. Centrala delar av Kalmar präglas av historien med unik arkitektur, vilket vi
alltid ska ta hänsyn till när vi bygger in i framtiden.

Bostadsmarknad i nutid
Även om det byggs mycket i Kalmar för tillfället, är det problematiskt för unga eller resurssvaga personer att få tag på en bostad med rimliga kostnader. Därför måste det till ett
helhetsgrepp om bostadspolitiken för att möta ett växande behov av bostäder i takt med
att vi blir fler i samhället, som följd av de senaste årens migration och befolkningstillväxt. Vi
behöver öka flyttkarusellen för att frigöra mindre billigare lägenheter, men även se över hela
hyresmarknaden, nybyggnation, finansiering och skuldsättning. Vi vill ge Kalmarhem i uppdrag att öka incitament för att komma igång med flyttkedjor. Det skulle till exempel kunna
handla om flytthjälp, hyresreduktion eller flyttstädning.
Vi behöver ingående se över bostadsmarknaden inte bara lokalt utan även nationellt för att
sänka byggkostnaderna och förändra traditionella bostadsformer. Vi vill se fler ägarlägenheter i Kalmar, vilket fördelar kostnaden mellan ägare när respektive ägaren redan från start
är medfinansiär och beslutar själv över sin lägenhet. Systemet med ägarlägenheter är den
mest vanliga boendeformen i vår omvärld, medan bostadsrättkonceptet är unikt för Sverige.
Vid exploatering av ny bostadsmark bör krav ställas om fördelning av hyres-, bostads- och/
eller ägarrätter. Vi vill också se olika kombinationstomter för att främja företagsamhet i anslutning till bostadsområden.
Bostadsförsörjningen i kommunal regi ska präglas av ekonomisk och social hållbarhet, samt
vara föregångare för nybyggnation i områden utanför citykärnan. Det är viktigt att Kalmarhem tar spadtag som är strategiskt viktiga för utvecklingen av kommunen i stadsdelar och
samhällen utanför innerstaden, med andra värden än citynära bostäder, för att säkra kollektivtrafik, skolor, vård och omsorg även in i framtiden.

Attraktiva stadsdelar
Kalmar växer i högt tempo och det är betydelsefullt hur stadsdels- och landsbygdsutveckling utformas. Att bygga attraktivt handlar om mer än bostäder där förutsättningar för
sysselsättning, verksamheter och servicefunktioner skapar mervärden för boende. Det kan
handla om mataffärer, jobb, gym, grönområden. Kalmar har också historiska värden att ta
hänsyn till när man varsamt flyttar in i framtiden.
I stadsdelar som i högre grad än andra präglas av utanförskap behöver vi rusta i flera led.
Det är viktigt att blanda bebyggelse och upplåtelseformer, för att människor inte heller
ska flytta när de kommer i egen försörjning och arbete. Vi tror att ett led är att jobba nära
människor som bor i mer utsatta områden för ökad delaktighet i att förändra bostadsområden.
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Minskad byråkrati
Vi ska ha fortsatt fokus på att förkorta byggtider. Vi vill inte ha regler för reglernas skull.
Moderaterna är övertygade om att det går att förenkla ytterligare för dem som vill bygga
i Kalmar. Vi vill ha ökat inflytande över platser som märks som riksintressen och vi vill att
kommunen har ansvar för strandskydd.
Länsstyrelsen är i flera avseenden orsak till att förlänga byggprocesser genom att se till
särintressen istället för helheten av nybyggnation. Problemet är också att tolkning och beslut
tagna av Länsstyrelsen kan skilja sig från län till län och från avdelning till avdelning där
inställningen inte är lösnings- utan istället problemorienterad. Moderaterna vill att Länsstyrelsens ansvarsområden ska ses över – på sikt vill vi att ökat inflytande över riksintressen,
djurliv och strandskydd övergår till att bli kommunalt ansvar.

Frihet med fribyggartomter
Moderaterna vill införa fribyggartomter i Kalmar. Det är en tomt där ägaren har rätt att välja
vem som ska uppföra huset och hur det ska se ut, så länge man håller sig inom detaljplanens föreskrifter. Det innebär att utöver nationella regelverk ska det inte finnas hinder för
huset placering, material eller färg. Inte heller ska det finnas begränsade möjligheter att använda exempelvis gröna tak, väggar eller solceller. De som ska bo i husen kan själva i högre
grad bestämma mer om hur boendet ska leva upp till deras behov. Fribyggartomter tror vi är
ett bra sätt att öka attraktiviteten för Kalmar som boendeort, när människor får möjlighet att
förvekliga sina husdrömmar i högre grad.

Planberedskap
För att Kalmar ska fortsätta växa är det avgörande med god planberedskap. Det ska alltid
finnas detaljplaner redo när en aktör vill bygga bostäder. Vi vill utveckla och upprätthålla en
god planberedskap, där fokus istället kan vara att genomföra den planerade byggnationen.

Hållbar förtätning
Kommunerna har en viktig roll i att skapa hållbara stadsmiljöer i arbetet att utnyttja mark
effektivt. Fördelar med förtätning av städer är att kollektivtrafik och cykel användas mer
effektivt samt att det bildas nya mötesplatser samt att man samlar kluster för utbildning och
innovation. Nackdelarna kan vara problem med luft, buller, stress, trängsel och minskade
grönytor, samtidigt som nybyggnation sker på attraktiva områden där folk vill bo.
Förtätning av stadsrummet kräver långsiktig strategi där vi tar hänsyn till att utveckla attraktiva utemiljöer med gröna ytor för hälsa och rekreation. Att i hög grad bygga på attraktiva
markområden genom förtätning ska med moderaterna vara en blandad bebyggelse för att
motverka segregation samtidigt som vi ökar stadens attraktivitet.
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Parkering som styrmedel
Moderaterna vill ha anlägga flera parkeringshus i Kalmar innerstad för mer effektiv markanvändning. Parkeringar i Kalmar upptar mycket mark i centrala delar av innerstaden. I
dagsläget är Kvarnholmen omringad av stora parkeringsytor som avgränsas av vattenstråk, Kalmarsund och citykärna. Efter decennier av diskussioner har Kalmar ännu inget
parkeringshus. För närvarande pågår dessutom projektering och bygglovsansökan av fler
överdimensionerade parkeringsytor i förhållande till bostadsområden för Ängö och Kalmarsundsparken, vilket är ett lågt markutnyttjande i förhållande till markens potentiella värde.
Moderaterna vill bryta trenden av stora parkeringsytor genom att införa en parkeringspolicy
som ska aktivt bidra till att staden blir tillgänglig för alla. Vi vill införa en långsiktig och strategisk parkeringspolicy som bidrar till ett attraktivt Kalmar. Vi vill rikta biltrafiken till effektivt
använda markområden med parkeringshus anpassade till historia och frigör därmed attraktiv mark, minskar biltrafik i delar av staden samt utvecklar stadsmiljön.

Moderaterna i Kalmar vill
•
•
•

Kalmarhem får i uppdrag att bidra till flyttkedjor genom olika incitament som
exempelvis flytthjälp, hyresreduktion, flyttstädning
Upprusta bostadsområden i flera led för blandad bebyggelse och upplåtelseform

•

Bygga bostäder med äganderätt/ägarlägenheter, som komplement till
hyreslägenheter och bostadsrätter.
Förkorta byggtider

•

God framförhållning av planberedskap redo för nybyggnation

•

Minska länsstyrelsen inflytande över byggprocesser, genom att överlåta ansvar till
kommunen inom strandskydd, djurliv, riksintressen
Införa Fribyggartomter, där ägaren själv kan påverka sitt bostadsbygge vad gäller
utformning, färg, gröna tak och väggar, solceller o dyl.
Förtätning av staden ska ske med blandad bebyggelse för att motverka segregation
samt säkerställa grönområden och rekreation i innerstaden
Parkeringspolitik som strategiskt styrmedel för biltrafik och mer effektiv
markanvändning

•
•
•
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KULTUR OCH FRITID
Kalmar är en stad som är rik på sitt varierande utbud av olika evenemang runt om i kommunen. Vår närhet till hav och natur ger fantastiska möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Kulturen och tillgången på fritidsaktiviteter hänger ihop och är viktig för att alla ska
kunna leva ett gott liv med livskvalitet i alla åldrar.
Från moderaternas sida vill vi utveckla Kalmar som idrottsstad, men det är också många
företag med spännande nya idéer och evenemang som väntar på att förverkligas som det är
viktigt att släppa fram.

Simstad
Kalmar har en stark koppling till simning med en simsport som engagerar många. Undervisning i simkunnighet är viktigt och ett av kommunens ansvar i grundskoleundervisningen.
Nytt badhus har varit föremål för många diskussion och tidigare vallöften, men än så länge
har det varit tomma löften. Det är nödvändigt att Kalmar får en ny simhall. Med moderaterna kommer vi får nytt badhus i Kalmar kommun under nästa mandatperiod med en extern
aktör. Det är inte nödvändigt med vår politik att använda närmare en halv miljard av skattemedel för en ny simhall i kommunens regi. Vi säkerställer via upphandling en 50-meters
bassäng, mobil läktare för tävlingar och evenemang, garanterar simundervisning som obligatoriskt i grundskolan och vi säkerställer rehabilitering och rekreation inom omsorgen och
vården. Med moderaterna blir det en ny bad- och friskvårdsanläggning.

Arena- och idrottsstad
Kalmar är en stad som lockar till stora evenemang inom löpning, cykel och multiidrotter. Det
är något vi fortsätter att stötta och utveckla. Moderaterna vill också fortsätta satsa ytterligare på näridrottsplatser och spontanidrott med utegym och motionsslingor i olika delar
av kommunen. Vi kommer att göra en översyn av samtliga stadsdelar och samhällen inom
kommunen för att se över behovet av insatser för att stimulera rörelse och rekreation för
Kalmarbor och besökare.
Investerings- och underhållsbehov av idrottsanläggningar och arenor liksom simhall är eftersatt i kommunen. Därför blir det nödvändigt att i högre grad dra nytta av synergieffekter vid
nybyggnation i form av energi, medarbetare och material. Moderaterna vill samla idrottsarenor till ett gemensamt arenaområde – arenastad. Det finns nyttoeffekter och vinster
med kostnadseffektivitet av skattemedel samt miljön när flera anläggningar samlas vid ett
område. En ny simhall kan dra nytta av energi från en ishall och vice versa. Personal kan
jobba med flera anläggningar och idrottande barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och besökare
får en smidigare tillgänglighet.
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Kultur
Vi har Kalmar stadsteater, Byteatern, Kalmarsalen och Slottet som tillsammans med övriga
arrangemang och arrangörer bidrar till ett rikt kulturliv för Kalmarbor. Att utveckla och
vårda kulturen är inte bara av vikt för Kalmars invånare utan även för att lyfta Kalmar som
besöksmål. Att tillgängliggöra kulturen ännu mer är viktigt. Ett led i ökad tillgänglighet är
genom att till större del finansiera sin egen verksamhet. Ökad egen finansiering ställer högre
krav på kulturupplevelser som människor tycker är intressanta och är villiga att betala för.
Efterfrågan styr på så sätt utbudet och lämnar större inflytande över innehållet och utvecklingen inom kulturen.
Det är viktigt att erbjuda förutsättningar för den fria kulturen att utvecklas med stöd och
öppna institutioner för obundna kulturutövare. Konstnärer och övriga aktörer inom kulturen
som tillsammans skapar en attraktiv stad för besökare, attraktivt boende och företag.
När Kalmar bygger nya skolor, omsorgsboenden eller andra kommunala fastigheter finns ett
krav på att en procent av den totala kostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning av fastigheten. En procent kan kanske tycka som en liten summa, men i tider där vi står inför stora
ekonomiska utmaningar bör vi prioritera kärnverksamheten – vård, skola omsorg. Moderaterna vill ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning, för att istället använda
kommunens befintliga konstsamling som på så vis kommer fler till del.

Moderaterna i Kalmar vill
•

Ny Bad- och friskvårdsanläggning

•

Ny Ishall

•

Samlat arenaområde

•

•

Satsa ytterligare på näridrottsplatser och spontanidrott med utegym och
motionsslingor
Stimulera och underlätta för motion och friluftsliv genom översyn i samtliga
stadsdelar och samhällen
Fortsätta utveckla evenemangsstaden Kalmar

•

Ge utökat utrymme för kreativa näringar

•

Öka självfinansiering inom kulturen

•

Avskaffa kravet på en procent utsmyckning

•
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FÖRETAGANDE, JOBB
OCH NÄRINGSLIV

Arbetslösheten har minskat i Kalmar, men det finns fortfarande kalmarbor som inte har
ett jobb att gå till. Inom specifika grupper ökar till och med arbetslösheten, trots rådande
högkonjunktur, och det är framförallt bland unga utan gymnasiekompetens och nyanlända. I
flera avseenden är det avgörande att människor har ett jobb. Att själv kunna försörja sig ger
frihet att styra över sina liv. Vi får mer pengar till skola, vård och omsorg när fler jobbar och
färre pengar går till bidrag. För varje krona som går till bidrag för en person som kan jobba
är en peng som kunde gått till bättre skola, vård, omsorg och trygghet. För moderaterna
kommer jobben alltid att vara en viktig del av vår politik.

Vi behöver företagsamma människor
Kalmar är en växande kommun och då spelar företagen och företagsamhet en avgörande
roll, eftersom antalet jobb behöver i öka i takt med att vi ökar antalet invånare. Utan företag
– inga jobb. Vi politiker kan inte skapa jobb, vi kan däremot ge bra förutsättningar för att företag ska etablera sig, växa och stanna kvar i Kalmar. Kalmar har förbättrat sig i den ranking
bland landets 290 kommuner som Svenskt Näringsliv presenterar varje år, men vi behöver
erbjuda ett bra företagsklimat med ännu bättre förståelse för företagens villkor. Vi är inte
nöjda. Vårt arbete med att förbättra företagsklimatet ytterligare är något vi prioriterar högt.
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Vi kommer att införa den så kallade Rättviksmodellen i Kalmar kommun. Rättviksmodellen är
ett arbetssätt med en dialogbaserad tillstånd- och tillsynshandläggning. Ofta ligger kontaktytorna mellan företag och kommun inom framförallt tillstånd- och tillsynsärenden, och
något som företagen har flest synpunkter på i sin kommun. Vi kommer att jobba aktivt för att
förbättra och förenkla företagen kontakter med kommunen och då är införandet av Rättviksmodellen ett led i detta arbeta.
Den administrativa belastningen på företagen kommer att kartläggas i syfte att minska den.
Vi ska alltid ifrågasätta konsekvensen av ökad administrativ börda för företagen inför att
beslut tas. Under denna mandatperiod har man tagit bort oppositionens medverkan vid
näringslivsråd. Vi kommer att återinföra representation från majoritet och opposition vid
företagsbesök och näringslivsråd. Det är av betydelse att visa på de demokratiska förutsättningarna för kommunen vid dialoger med företag.

God planberedskap
Kalmar växer kraftigt och det är av betydelse att det inte enbart är bostäder som byggs på
tillgänglig mark. Vi behöver även ta hänsyn till utveckling av företag och sysselsättning när
kommunen växer. Ofta är fokus på att ha en god planberedskap vad gäller bostäder, men
moderaterna vill också säkerställa planberedskap vad gäller verksamhetsytor.

Kompetensförsörjning
Trots att det finns arbetslöshet i Kalmar är det många företag som inte hittar kompetens som
passar dem. Det är i grunden arbetsförmedlingen som har ansvaret för att matcha kompetens med företagen, men man lyckas inte med sitt uppdrag. Moderaterna vill lägga ner
arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och förändra uppdraget. Innan uppdraget är genomfört bör kommunerna ta över ansvaret för yrkesutbildning. För att så många kalmarbor
som möjligt ska få ett arbete krävs ett nära samarbete med näringslivet. Det finns branscher
med potential att växa i Kalmar inte minst inom e-handel, men även besöksnäringen – en
bransch där många unga och nyanlända får sitt första jobb. Yrkes- och vuxenutbildning ska
vara tydligt kopplade till den lokala arbetsmarknaden.

Första jobbet
I takt med rådande högkonjunktur sjunker arbetslösheten även bland unga, men inom specifika grupper där de saknar gymnasieexamen eller bland nyanlända ungdomar ser det annorlunda ut. Att unga människor kommer i arbete är en prioritering för moderaterna. Det första
jobbet är alltid svårast att få, men också det allra viktigaste. Med ett första jobb kommer
friheten att skapa sitt eget liv. Kommunen har ett stort ansvar för att inte unga hamnar i
utanförskap eller i värsta fall kriminalitet. Moderaterna prioriterar att unga ska få ett arbete.

Ansträngning ska löna sig
Den som blir försörjd av det gemensamma ska alltid förvänta sig krav på motprestation. För
moderaterna är det en viktig del av arbetslinjen att ställa krav på alla som har arbetsförmåga att försörja sig själva, men också för att bryta utanförskap. Alla som försörjer sig på det
gemensamma ska mötas av en individuell plan som syftar till egen försörjning. Den egna
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ansträngningen blir avgörande för att bryta utanförskap. I Kalmar ska det märkas skillnad för
alla som anstränger sig eller inte.

Kalmar kommun som arbetsgivare
Kompetens, engagemang och bemötanden definierar i hög grad kvaliteten i kommunens
verksamhet. Varken ett äldreboende eller en skola är bättre än sina medarbetare och vägen
dit handlar om ett bra ledarskap. Ledare som uppmuntrar initiativ och innovationer skapar
en sund arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Med moderaterna kommer
vi alltid i möjligaste mån decentralisera verksamheter för ökat inflytande från de som är
kunniga inom sitt arbete. Politiken ger ramarna för utveckling, men verksamheter ska alltid
överlåtas till kompetens inom sina respektive arbetsområden.
Moderaterna vill att vi ska vara bättre på att ta tillvara på erfaren personal. Vi vill införa
modellen 80/90/100, som innebär att medarbetare från 61 eller 62 års ålder fram till 65
alternativt 67 år kan gå ner i 80 procents arbetstid, behålla 90 procent av sin lön och pensionsavsättningar sker med 100 procent av tjänstepension. Konceptet ger medarbetare
möjlighet att trappa ner arbetstid under en övergång till pensionering och med kompetensöverföring under en längre period. Flera lokala överenskommelser har förekommit, men det är
viktigt att beakta de konsekvenser som kan påverka pensionen. Det ska alltid löna sig att ha
arbetat.

Moderaterna i Kalmar vill
•

Införa Rättviksmodell i Kalmar för dialogbaserad tillstånd- och tillsynshandläggning

•

Prioritera ett gott företagsklimat

•
•

Kontinuerligt se över konsekvens av administrativ belastning för företag vid
beslutsärenden
God planberedskap för verksamhetsytor

•

Förändra uppdraget för arbetsförmedlingen i sin nuvarande form

•

Kommunen övertar ansvar för yrkesutbildning

•

Prioritera arbete för unga och nyanlända

•

Krav på motprestation vid försörjning av det gemensamma för personer med
arbetsförmåga
Införa konceptet 80/90/100 för att bättre tillvarata erfaren personal

•
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DIGITALISERING
Sverige är ett digitaliserat land. Rapporten ”Svenskarna och Internet” 2017, visar
att 95 procent av svenskarna använder sig av internet. I åldern 16-25 år använder 100 procent internet via smarta mobiltelefoner där man ser filmer, lyssnar på
musik och använder sig av chatt-tjänster. Barns användning av internet fortsätter
att öka. Redan vid två års ålder använder 79 procent internet. Även bland gruppen
- 76 år och äldre - är mer än hälften användare av internet, men inte i lika hög grad
smarta mobiltelefoner som unga utan via datorer. Det är en digital utveckling vi som
kommun måste förhålla oss till när vi utvecklar Kalmar framåt med digital service
och tillgänglighet. Snabba uppkopplingar är därför en förutsättning oavsett var man
bor i kommunen och också en del i vår vision om att det ska vara attraktivt att bo
och leva i hela kommunen.
Kalmar ska vara tillgängligt på internet dygnet runt och vara representerade i hela
kommunen. För att det ska vara möjligt är digitala tjänster en förutsättning. Tillgänglighet och ökad service för kalmarbo med digitala tjänster handlar om att
effektivisera processer men också frigöra resurser som istället kan läggas på kärnverksamheten.
Digital infrastruktur
Det pågår ett omfattande arbete med att bygga ut fiber på hela Kalmars landsbygd,
vilket omfattar ca 4300 hushåll, företag och fritidsboende. Målet är att samtliga områden på Kalmar landsbygd ska vara utbyggda 2020. Det är en målsättning moderaterna ställer sig bakom. Vi vill även göra en översyn om kommunen i högre grad
kan samköra fiberutbyggnad med Kalmar Vatten när man bygger ut VA-nätet på
landsbygden och på så vis minska kostnaden för etablering av fiber.
På senare år har Sverige halkat efter vad gäller digital utbyggnad på landsbygden
och en stor roll spelar offentliga aktörer som kommun och landsting i hur de jobbar
framåt för att lösa digital infrastruktur. När andra länder lanserar och levererar innovationsprogram, inför programmering i skolan och startar igång radikala satsningar
för att komma ikapp digital fastnar vi gärna i utredningar, kostnader och byråkratiskt
krångel. Det är en trend vi behöver bryta.
Vi vill göra en översyn och uppdatering över hur långt projektet med digitalisering av
Kalmar landsbygd kommit och ta nya grepp för att uppnå ett snabbare tempo i fiberutbyggnad. Vi skulle kunna dra lärdom av länder, som liksom Sverige, är glesbefolkat med stora landytor. Det finns goda exempel på hur man fördelar kostnaden på
flera aktörer där exempelvis skolor blir lokala bredbandsnav för hushåll och företag i
närheten att dra nytta av.

41

Digitalisering med miljövinst
Vi som kommun har ett stort välfärdsansvar som gäller skola, vård och omsorg. Bedömare anser att kommunsektorn kommer att stå för betydande finansieringsproblem framöver, samtidigt som vi också står inför stora personalförändringar. Digitaliseringens positiva effekter kommer när tekniken kan påverka hur vi arbetar med
välfärdstjänster i organisationen, beslutsleden och i samarbetsformer.
Många arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras eller utföras av robotar, vilket
skulle ge en bättre service till minskad kostnad samtidigt som man frigör arbetskraft
till det som inte kan automatiseras.
Vi vill utreda förutsättningarna och åtgärder för att i högre grad automatisera arbetsuppgifter för en bättre service, minskade transporter och därmed ökad miljövinst.
Näringsliv och IT-branschen
Den digitala utvecklingen finns här för att stanna. Det är ett som är säkert. Kalmar
har etablerat sig som ett IT-kluster med företag inom olika former av IT-tjänster och
digital handel. Det är en företagsutveckling som ställer krav på välutbildad arbetskraft, där man begränsas av kompetensbrist trots stark efterfrågan på IT-tjänster.
Trots att företag och offentliga aktörer skriker efter kompetens har inte utbildningsplatserna på universitet och högskolor ökat i takt med efterfrågan. Vi vill verka för
att utöka antalet IT-utbildningar vid Linnéuniversitet och YH-utbildningar för att möta
ökat kompetensbehov hos företagen i Kalmar kommun.
Outsourca IT-tjänster
Det är inte alltid självklart att det blir bättre informationssäkerhet med IT-drift i egen
kommunal regi. Med ökade behov av investeringar, teknikutveckling och ökade externa hot samt svårigheten att rekrytera kompetent personal kan istället en outsourcing vara ett sätt att klara ökade säkerhetskrav.
Vi vill pröva förutsättningarna att lägga ut IT-drift på entreprenad och istället etablera en IT-avdelning med fokus på digital innovation inom välfärden - vård, skola och
omsorg.
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Moderaterna i Kalmar vill
•

Översyn av fiberutbyggnad för analys av ett snabbare tempo

•

Se över förutsättningarna för i högre grad samköra utbyggnad av VA-nät och fiber.

•

Dra lärdom av andra länder, som liksom Sverige är glesbefolkade på stora landytor,
där man i fördelat kostnaden av fiberutbyggnad mellan invånare och företag genom
att exempelvis låta skolor bli lokala bredbandsnav
Utreda möjligheten att automatisera arbetsuppgifter inom välfärdstjänster för bättre
service, minskade transporter och ökad miljövinst
Vi vill verka för fler utbildningar inom IT på Linnéuniversitetet och YH-utbildningar
för att möta ökat kompetensbehov
Vi vill pröva att lägga ut IT-drift på entreprenad och etablera IT-avdelning med fokus
på digital innovation inom välfärden – skola, vård och omsorg

•
•
•
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GRÖN LIVSKVALITET, MILJÖ
OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Vårt mål är att är att göra miljöfrågorna viktiga, eftersom de beslut vi tar påverkar kommande generationer. Vi har inte råd med ineffektiv symbolpolitik, utan vill istället lämna ett bestående grön avtryck efter oss. Kalmar liksom Sverige behöver en långsiktig miljöpolitik med en
hållbarhet strävar mot att skapa balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Det
som är bra för miljön ger förutsättningar för tillväxt och fler arbetstillfällen. Genom att visa att
vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan Kalmar bli ett föredöme bland andra kommuner.
Moderaterna förespråkar en uppdaterar miljöpolitik som handlar om att underlätta framtagandet av ny teknik och smarta lösningar som är kostnadseffektiva med begränsad
miljö- och klimatpåverkan. Vi vill inte vrida klockan bakåt till ett annat och mer begränsat
levnadssätt utan är öppna för innovationer, nytänkande och ett miljösmart skapande som
syftar till ett hållbart samhälle framåt.
Som kommun är det angeläget att minska problem med dålig luftkvalitet, klimatet och
hälsan. Vi vill att kommunen ska kunna differentiera parkeringsavgifter utifrån fordonets
miljöklassning och att skapa parkeringsytor för bilpooler. Vi har inget mot miljözoner som
verktyg, men vi menar att det är för tidigt att inför miljözoner redan 2020, eftersom det skulle
riskera privatekonomin för enskilda personer.
I Kalmar ska det vara lätt att göra miljöval med allt från sopsortering och hålla kommunen
ren till att skapa goda förutsättningar för miljösmarta val och ny miljövänlig teknik.

Kalmar-Öland Airport
Kalmar-Öland Airport är av stor betydelse för sydöstra Småland/Öland. Möjligheten att
snabbt och utan långa transporter kunna använda flyget för vidare transporter inom Sverige
är viktigt. För att näringslivet ska fungera i Kalmar kommun behöver vi ha tillgång till flyget.
Ur ett miljöperspektiv blir ofta flyget en negativ faktor, men det finns åtgärder att vidta för att
minska flygets negativa påverkan på miljön.
Flygets huvudsakliga miljöpåverkan kommer från utsläpp av fossil koldioxid med en klimatpåverkan som utgör cirka två procent av de globala koldioxidutsläppen. Ökad användning
av flygbiobränsle är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. Kalmar-Öland Airport
har målet att erbjuda 5 procent flygbiobränsle 2018, 50 procent 2025 och 100 procent 2050.
I dagsläget är flygbiobränsle dyrt och volymen måste öka för att priset ska sjunka genom
storskalig tillverkning.
Moderaterna är emot en flygskatt eftersom skatten bygger på att straffa avstånd istället för
utsläpp och därmed inte heller ger flygbolagen några som helst incitament att sänka sina
utsläpp. Skatten är dessutom ineffektiv, då den endast förväntas leda till marginella utsläppsminskningar. En reduktionsplikt även för flygbränsle är en långt bättre väg att gå. Som
ytterligare ett komplement, och i avvaktan på att ett system med reduktionsplikt för flyg
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kommer på plats, bör det dessutom vara obligatoriskt för aktörer som säljer flygbiljetter att
erbjuda klimatkompensation som ett tillägg genom exempelvis teckna avtal med Fly Green.
Vi kommer att sträva efter att Kalmar-Öland Airport ska utgöra pilotprojekt för hållbart inrikesflyg. Norge vill vara först i världen med elflygplan som norm för alla nationella flygningar
2040. Vi vill gå i bräschen för att driva på forskning och utveckling av fossilfritt flyg i Sverige
och vill att Kalmar ligger i framkant för nya innovationer inom flyget.

Infrastruktur och trafikstrategi
Kalmar kommun börjar närma sig 70 000 invånare med över 39 000 invånare i centralorten
– vid 40 000 invånare i centralorten och minst 50 000 invånare i kommunen räknas Kalmar
som storstad, enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Vi är tredje största tätort
i Småland efter Jönköping och Växjö. Vi har en befolkningstillväxt som ställer krav på en
långsiktig trafikpolitisk strategi över hur vi styr flöden av trafik i centralorten. Vi behöver en
trafikplan som riktar trafiken från stora parkeringsytor som idag omringar Kvarnholmen och
bostadsområden i innerstaden på attraktiv mark. Att använda stora markytor för bilparkering är inte bara ineffektivt resursslöseri där marken kan användas till annat, men det finns
också en klimatpåverkan av att bilar och husbilar i citykärnan och i bostadsområden runt
citykärnan. Sannolikheten att biltrafiken kommer att minska är obefintlig. Vi kommer snarare
se ökad trafik i takt med att kommunen växer samt att Kalmar är en attraktiv sommarstad,
vilket medför kraftigt ökad trafik under sommartid. Moderaterna har en strategi för utveckling av biltrafik i innerstaden.
Vi kommer att etablera flera parkeringshus under och över marken för att styra trafik till
specifika områden med gångavstånd till citykärnan och sevärdheter, med hänsyn till historia
och riksintressen. Sen decennier har diskussioner förts om parkeringshus i Kalmar innerstad, men ingenting har hänt. Moderaterna ser underjordiska garage som lämpligt i citykärnan, vilket varken stör utsikt, arkitektur, riksintressen eller historia. Vår avsikt är att börja
med två p-hus i citykärnan. Ett p-hus bakom stationsområdet med närhet till Kvarnholmen,
Kalmar slott och Kalmarsundsparken samt ett p-hus vid Bönhasen med 300-500 p-platser
per garage. På sikt planerar vi för ytterligare p-hus för boende och besökare i närheten av
Malmen/Valfisken. Som komplement till innerstadsparkering behöver vi även kunna erbjuda
långtidsparkering i närheten av E22 för arbetspendling, turism och shopping kopplat till grön
kollektivtrafik. Vår avsikt är att successivt avveckla parkeringsytor som omringar Kvarnholmen, samt att vi säger nej till nyetablering av överdimensionerade parkeringsområden i
bostadsområden på Ängö och i Kalmarsundsparken.
Med moderaterna blir det ytterligare tågstation vid Kalmar-Öland Airport. Det är gynnsamt
för utveckling av arbetsmarknadsregionen, flyg och arbetspendling med ytterligare ett tågstopp vid flygplatsen. På sikt finns det en rimlig chans att bygga ihop räls med Bockabanan
mot Oskarshamn för tågtrafik och godstransporter.
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Gröna tak och väggar med hållbar energi i skonsam utveckling
Befolkningstillväxten i Kalmar ställer krav på nybyggnation genom exploatering av ny mark
och förtätning av innerstaden. All förtätning av vår stadsmiljö ska vara genomtänkt utifrån
en konsekvensanalys som tar hänsyn till historia och riksintressen liksom grönområden. Om
grönområden tas i anspråk ska dessa kompenseras med träd och/eller gröna väggar och
tak vid nybyggnation.
Det är av betydelse för oss moderater att inte innerstaden förändrar karaktär av unik arkitektur. Moderaterna kommer att införa ett skönhetsråd som komplement till remissinstanser för
att i högre grad säkerställa skonsam utveckling av innerstaden med hänsyn till historia och
riksintressen.
Allmännyttan, kommunalägda Kalmarhem, kommer med oss att få ett förtydligat uppdrag
att i högre grad säkra fortsatt utveckling i orter runt om i kommunen. Befolkningen på orter
runt om på landsbygden gynnas av exploatering och nybyggnation för ökad tillgänglighet till
kollektivtrafik, butiker, skolor, vård och omsorg tillsammans med utbyggnad av bredband. Vi
vill även att Kalmarhem inte bara stödjer olika hållbara energisatsningar inom sol och vind
hos externa aktörer, utan även i högre grad installerar hållbara energilösningar i samband
med nybyggnation samt vid översyn av äldre fastigheter för hållbar energiförbrukning i sitt
fastighetsbestånd.

Moderaterna i Kalmar vill
•

•
•
•

•
•
•
•

Vi främjar framtagandet av ny teknik, innovationer och smarta lösningar som är
kostnadseffektiva med begränsad miljö- och klimatpåverkan som syftar till hållbar
samhällsutveckling
Vi kommer att sträva efter att Kalmar blir pilotprojekt inom hållbart inrikesflyg inom
flygbiobränsle och elektrifierade flygplan
Införa en trafikpolitisk strategi för Kalmar
Etablera flera parkeringshus i Kalmar innerstad med hänsyn till historia och
riksintressen, i syfte att successivt avveckla stora parkeringsområden till förmån för
komprimerade riktade trafiklösningar
Etablera ytterligare tågstation vid Kalmar-Öland Airport
På sikt knyta ihop Kalmar-Oskarshamn med räls till Bockabanan för en bredare
arbetsmarknadsregion och godstransporter.
Grönområden ska kompenseras vid förtätning av innerstaden genom nyplantering,
gröna väggar och tak vid nybyggnation.
Kalmarhem ges förtydligat uppdrag att exploatera för nybyggnation i kommunen för
att säkra tillgänglighet av vård, skola, omsorg, butiker och kollektivtrafik
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HELA KALMAR SKA LEVA
Kalmar är en kommun där stad och land samspelar för utveckling. Av dryga 67000 invånare
bor dryga 28 000 utanför Kalmar stad. Med rådande befolkningstillväxt behöver vi sätta mål
för utvecklingsinsatser specifikt för landsbygden, kopplade till visionen för Kalmar kommun.
Moderaterna vill vara bäst på att vara kommun med en välfärd där vi sätter kvalitet främst
tillsammans med en sund livsstil, konkurrenskraft, valfrihet, entreprenörskap för en hållbar
och attraktiv kommun. Kalmar kommun kan erbjuda en livskvalitet utöver det vanliga med
närhet till natur, djurliv och hav.
Moderaterna vill förstärka och utveckla insatserna i orderna utanför city, både vad gäller den
fysiska miljön men också för att förbättra förutsättningarna för företagande. Moderaterna
nationellt vill bland annat tillåta gårdsförsäljning, men också göra det lättare att starta livsmedelsföretag.

Landsbygdsstrategi
En väl fungerande landsbygd har ett stort värde som boendealternativ för allt fler människor.
Attraktiva natur- och kulturvärden, närheten till arbetsmarknad, goda utbildningsmöjligheter
och fungerande kollektivtrafik behöver vi arbeta vidare med tillsammans med fungerande
samhällsservice.
För att en positiv utveckling av landsbygden behövs åtgärder som attraherar yngre personer
samt personer med utländsk bakgrund att bo och verka på landsbygden. Synergieffekterna
av att fler bor på landsbygden stärker fungerande välfärd inom skola, vård och omsorg samt
infrastruktur och kommersiell service.
Vi vill ta fram en landsbygdsstrategi för Kalmar kommun för att visa på hela kommunen
betydelse inför framtiden. Syftet med strategin ska vara att sätt upp mål med utvecklingsinsatser som behövs specifikt för landsbygden. Strategin ska hållas samman med andra
strategier som arbetats fram för kommunen vad gäller bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi, VA-policy och miljö. Vi vill att kommunen i övergripande kommunala beslut alltid
är landsbygdssäkrade.
Landsbygdsstrategin ska tas fram i samarbete med befolkningen på landsbygden, byalag
och föreningar. Utifrån landsbygdsstrategin ska en tydlig handlingsplan tas fram för att konkretisera strategin.

Kalmar innerstad
Kalmar ska vara en attraktiv stad. Vi vill att Kalmar ska vara en levande, skapande och
intressant stad. Det måste vara lätt att ta sig in till city oavsett om man färdas med kollektivtrafik, cykel, går eller kör bil. Vi vill att Kalmar innerstad ska ha ett brett utbud av upplevelser, varor och tjänster som lockar kalmarbor och besökare att ta del av vad Kalmar har att
erbjuda.
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Med en trafikstrategi för bilar och cyklar frigör vi markytor i innerstaden, som idag används
som stora parkeringsytor, där vi styr trafiken mot anvisade parkeringshus. Vi frigör markytor
med vår trafikstrategi som istället kan användas för fler verksamheter, bostäder och mötesplatser som ytterligare utvecklar Kalmar som attraktiv stad för kalmarbor och för en växande
besöks- och turistnäring.

Tryggt och levande nöjesliv
I Kalmar ska det finnas ett rikt nöjesliv för alla åldrar. Det är viktigt för oss att Kalmar fortsätter att vara en levande och attraktiv stad, men det förutsätter också att nöjeslivet ska vara
tryggt kvälls- och nattetid. Det pågår ett trygghetsarbete i kommunen som vi vill utveckla
och förstärka i samverkan mellan kommunen, polisen och verksamheterna i innerstaden.
Tillsammans ska vi alla vara med och bidra till ett tryggt nattliv i Kalmar. Moderaterna vill
hellre se möjligheter än hinder när krogar ansöker om tillstånd, men vara hårda mot dem
som inte följer regler. Vi vill införa den sk Rättviksmodellen, som innebär dialog och samverkan med kommunen vid tillstånds- och tillsynsärenden. Enligt rådande lagstiftning krävs
danstillstånd för den krog som vill erbjuda möjligheten att dansa. Moderaterna vill verka för
att krav på danstillstånd avskaffas.

Konvertera byggnader till bostäder
Kalmar citykärna är attraktivt för både bostäder och kontor. Byggnation i innerstaden har
pågått så länge staden funnits, men funktion av byggnation har förändrats över tid. Flertalet
hus var från början avsedda som bostadshus, som sen blivit kontor och sen återigen blivit
bostäder och sen kontor igen och så vidare.
Moderaterna i Kalmar vill flytta kommunala förvaltningar från Kalmar innerstad till Brofästet/
Kalmar Nyckel för att frigöra lokaler för bostäder, kontor, verksamheter och shopping. Vi vill
utveckla innerstaden ytterligare mot att bli pulserande och levande attraktiv citykärna.
Lokalerna vid Brofästet/Kalmar Nyckel blir lediga i samband med att Linneuniversitetet
flyttar ut sin verksamhet 2020 till det nya universitetsområdet. Lokalerna lämpar sig väl för
kontorsverksamhet. Det bli även en mer kostnadseffektiv användning utan nödvändiga ombyggnader av utemiljö eller vägar som krävs för att etablera en storskola för högstadieelever.
Vi frigör lokaler i innerstaden för annan verksamhet eller bostäder med flytt av förvaltningar
samtidigt som vi ökar tillgängligheten för kalmarbor till kommunal verksamhet med befintliga
parkeringsytor och infrastruktur vid Brofästet/Kalmar Nyckel. Med moderaterna blir det ny
och mindre högstadieskola blir vid Norrgård i linje med Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmsskolan samt Stagneliusskolan med närhet till kollektivtrafik och idrottslokaler. Vi bygger en
helt ny särskola vid Djurängsskolans låg- och mellanstadieskola, för att möta krav på närhet
till låg- och mellanstadieskola samt att särskolan får en gemensam och egen skolbyggnad.
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Moderaterna i Kalmar vill
•

Ta fram en landsbygdsstrategi för Kalmar kommun

•

Sätta upp mål med utvecklingsinsatser specifikt för landsbygden inom
bostadsförsörjning, näringslivsstrategi, VA-policy och miljö
Kommunens övergripande mål ska alltid omfatta landsbygden

•
•

•

Trafikstrategi för att komprimera biltrafik till parkeringshus och därmed frigöra stora
markytor för annan verksamhet, mötesplatser och bostäder
Flytta kommunala förvaltningar till Brofästet/Kalmar Nyckel för ökad tillgänglighet
för Kalmarbor. Vi frigör därmed byggnader innerstaden kommersiell verksamhet,
bostäder och mötesplatser
Förstärka insatser för ett tryggt nöjesliv i samverkan med polis och
näringsverksamhet
Införa sk Rättviksmodellen i kommunen för smidigare tillstånds- och tillsynsärenden

•

Verka för att krav på danstillstånd avskaffas

•

•
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