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Välkommen till nya Kalmar
Kalmar är en kommun med fantastiska förutsättningar. Utifrån dessa är det också en kommun som kan 
bli så mycket bättre än idag. Kommunen ska finnas till för dig som Kalmarbo och det är för att din var-
dag ska bli bättre som vi gör vårt yttersta inom Moderaterna. 

Vårt valmanifest bygger på den Moderata värdegrunden och förslagen är till stor del genomarbetade 
i de program vi arbetat fram tillsammans med Kalmaralliansen. De bygger på inläsning av forskning, 
studiebesök, samtal med tjänstepersoner och kreativa diskussioner inom Kalmaralliansen. Det är med 
stolthet jag kan säga att det arbetet har gjort oss redo att leda Kalmar in i framtiden. Ett Kalmar som 
ska vara en modern kommun styrd av ett starkt politiskt lag. Jag har äran att leda det arbetet men det 
är laget som är styrkan. Baserat på kunskap bygger vi lösningar, det är så vi får resultat. 

Jag upplever att i Sverige vill de flesta samma sak. Vi vill ha en bra välfärd för alla men vi tror på oli-
ka sätt att komma dit. Jag anser att det måste löna sig att ha drivkraft, det måste löna sig att ta risker 
som exempelvis att starta och driva företag. Det är först när vi är många som arbetar som vi också får 
ekonomi till vår gemensamma välfärd. En hög tillväxt och låg arbetslöshet är förutsättning för att inte 
brottslighet ska utvecklas. Det motsatta får också motsatt verkan vad gäller brottslighet och det är ett 
fundamentalt problem i Sverige idag. Utvecklingen går åt fel håll och vi vill inte se fyra år till med samma 
politik. 

Frihet är en grundläggande värdering för Moderaterna och frihet förutsätter trygghet. Vi ska kunna kän-
na oss trygga i vår kommun. Trygga att gå ut på kvällen, trygga med att våra barn får de bästa förutsätt-
ningar och trygga med att vår välfärd fungerar även för de svagaste i samhället när den behövs. Mode-
raternas 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 
allas 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. 

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. 

Moderaterna vill tillsammans med Kalmaralliansen få ditt förtroende att leda Kalmar kommun. Vi är redo 
för ett tryggt, modernt och effektivt Kalmar, det nya Kalmar. Är du?

 

 

Hanne Lindqvist 
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande



Jobb, skola och 
trygghet – Nu får vi 
ordning på Kalmar
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Ett tryggare Kalmar 
Kalmar är en fantastisk kommun men utvecklingen har gått åt fel håll. Säkerheten minskar och känslan 
av otrygghet ökar ständigt. Under årtionden har den styrande majoriteten misskött de förebyggande in-
satserna och misslyckats med integrationen. Utanförskapet har växt vilket gör att gäng som vill etablera 
sig kan rekrytera ungdomar som söker alternativa vägar. Moderaterna kommer fortsätta arbeta för ett 
tryggare Kalmar – genom att agera förebyggande och genom att verka för lösningar på det omedelbara 
problemet. Tryggheten måste säkerställas på båda hållen. Moderaterna ser Danmark som ett föredöme 
för att hantera organiserad brottslighet. Vi vill också se till att de ungdomar som idag hamnar utanför tas 
om hand och får det stöd de behöver för att få ordning på sitt liv. Den satsning som vi vill se på polisen 
innebär ca 80 nya poliser i Kalmar kommun. Det skulle försäkra en närvaro som inte bara hanterar krimi-
naliteten utan också förebygger den. 

Skjutningar på öppen gata och kriminella gäng som etablerar sig gör frågan om hur vi motverkar den 
organiserade brottsligheten oerhört aktuell. Välfärdsbrottslighet, där kriminella satt i system att utnyttja 
vårt gemensamma trygghetssystem, är ofta en viktig finansieringskälla för den organiserade brottslig-
heten. Därför är det av yttersta vikt att Kalmar kommun inrättar en central funktion som arbetar övergri-
pande mot välfärdsbrottslighet.

Vi vill alla se ett fritt och tryggt samhälle utan våld. Frihet förutsätter trygghet och möjlighet att få leva 
det liv man önskar. Detta är tyvärr inte allas verklighet. Därför är det viktigt att alla medarbetare i Kalmar 
kommun har kunskap om att motverka diskriminering, hot och kränkande behandling. Misstankar om 
sådant ska leda till åtgärder. Det är viktigt att våra medarbetare har rätt kunskaper för att kunna bemöta 
rasism, hedersförtryck och annan form av diskriminering

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Kalmar kommun får minst 80 nya poliser.

• Ordningsvakter får utökade uppdrag inom det förebyggande arbetet. 

• Kommunen gör större satsningar på ordningsvakter.

• Fler övervakningskameror installeras i kommunen.

• Krafttag ska tas mot försäljning och distribution av narkotika

• Det rekryteras fler fältarbetare som kan möta ungdomar och familjer i förebyggande syfte. 

• Kalmar kommun ska inrätta en central funktion för att komma åt välfärdsbrott.

• Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck ska kartläggas på samtliga förskolor och 
skolor.

• En strategi tas fram för att förhindra tvångsäktenskap bland unga.

• Samtliga anställda i Kalmar kommun som är i kontakt med ungdomar ska utbildas för att kunna 
upptäcka riskfaktorer kring hedersproblematik.

• Våldsutsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön efter sin tid på skyddat boende. 

• Nyanlända till Kalmar ska gå en obligatorisk kurs i samhällsorientering med fördjupat innehåll om 
jämställdhet och allas lika värde, rättigheter och skyldigheter. 

• Socialtjänst och Polis ska i utsatta områden arbeta för att stärka förtroende och förståelse för 
myndigheterna.
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Förskolan lägger grunden 

Alla barn i Kalmar kommun ska få bästa möjliga start i livet. I förskolan har det offentliga en stor möjlig-
het att påverka framtiden för Kalmars barn. Våra pedagoger erbjuder en fantastisk grund för utbildning 
men de behöver också stöd för att alla barn ska få samma chans. 

Redan i förskolan blir det tydligt om barnen inte har de språkkunskaper de behöver. Därför vill vi att 
kommunen ska säkra upp stöd till våra pedagoger, så de barn som behöver kan få en chans att kom-
ma ikapp med språket redan från start. Alla barn har rätt till att utvecklas och lära sig kommunicera på 
svenska. Moderaterna föreslår också att nyanlända barn och barn till föräldrar som nyligen kommit till 
Sverige, ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från tre års ålder.

Pedagoger vittnar om att det redan i förskolan går att utläsa vilka barn som riskerar att hamna i ett ut-
anförskap, inte kommer att klara skolan och av den anledningen löper större risk att hamna i kriminalitet 
längre fram. Här måste vi hitta lösningar. Det är helt avgörande att dessa barn får positiva förebilder och 
att ett utökat samarbete med socialförvaltningen sker redan under förskoletiden.

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Kvalitet och språkutveckling i förskolan ska säkerställas.

• Språkförskolor införs i syfte att stärka det svenska språket i tidig ålder.

• Utökad treårskontroll med språkscreening genomförs tillsammans med Region Kalmar i syfte att 
fånga upp barn med brister i svenska språket.

• Dokumentation om barnets språknivå och eventuella språkbrister alltid tas fram vid överlämning 
mellan förskola och grundskola. Detta ska i de fall där det behövs språkanpassas utefter 
vårdnadshavarnas behov så dessa också förstår.

• Antalet öppna förskolor och familjecentraler som erbjuder kombinerad svenskundervisning för 
föräldrar utökas. 

• Varje enhet har en socialsekreterare knuten till sig. Även de fristående. 

• Kalmar kommun utreder hur man kan införa valfrihet vad gäller timmar på förskola vid 
föräldraledighet.



En skola för kunskap  
med trygghet och arbetsro
Moderaternas vision är att skolan i Kalmar kommun ska vara en av de bästa i Sverige. Oavsett hu-
vudman förtjänar Kalmars barn och unga en trygg och adekvat utbildning, där kunskap, trygghet och 
arbetsro står i fokus. En generell ökning av resurser till skolan och i synnerhet till barn med särskilda 
behov är helt avgörande för att klara detta. Idag har Kalmar en av landets lägsta skolpeng medan en 
stor andel av eleverna i årskurs 9 inte går ut med gymnasiebehöriga betyg. Samtidigt vet vi att en gym-
nasieutbildning är som ett vaccin mot brottslighet och verkar som den bästa, preventiva åtgärden när 
det kommer till att bekämpa kriminalitet. Vi måste våga lösa problem som kan uppstå på lång sikt om vi 
ska kunna ha ett tryggt samhälle där våra barn och ungdomar kan leva utan att riskera att bli utsatta för, 
eller hamna i brottslighet.



11

För att klara alla de utmaningar som skolan står inför, krävs det också att fler lärare ska vilja och orka 
stanna i yrket. Kalmars lärare ska få fler kollegor och genom heltidsmentorer ökar förutsättningarna för 
att tillgodose alla elevers enskilda behov. Moderaterna ser på skolan som en investering för framtiden. 
Därför vill vi också satsa mer pengar i form av höjd skolpeng och ökade resurser till våra skolverksam-
heter runtom i kommunen. Det kommer vara helt avgörande om vi ska lyckas fånga upp de elever som 
idag lever med psykisk ohälsa, är påväg in i fel umgänge, håller på att tappa sina betyg, eller rent av 
behöver extra stöd eller utmaning.

Moderaterna i Kalmar vill att: 

• En generell höjning av elevpengen görs så att Kalmars barn och unga får lika bra förutsättningar 
som i andra kommuner. 

• Insatserna för elever med behov av särskilt stöd ska förstärkas genom ökade resurser till skolan.

• Det aktiva fria skolvalet införs.

• Nivåbaserat lärande införs utifrån individens behov av extra utmaning och stöd. 

• Elever som saknar godkända betyg ska gå sommarskola innan de kan börja på ett kommunalt 
sommarjobb. 

• Elever som under sin skolgång vill ha hjälp att höja sina betyg så att de kan komma in på det 
program de önskar, ska erbjudas detta.

• Metoden early warning systems ska införas för att identifiera barn som löper risk att hamna i 
problem som utanförskap.

• Skolans samverkan med socialtjänsten ska stärkas.

• Socialtjänsten inte ska betala ut ekonomiskt bistånd för att kompensera för uteblivet studiemedel 
på grund av olovlig frånvaro.

• Alla skolor ska erbjuda läxhjälp.

• Lärare ska avlastas från administrativa uppgifter och få mer tid med eleverna, till exempel genom 
att anställa lärarstudenter som studentmedarbetare och heltidsmentorer.

• Trygghetspedagoger ska avlasta lärare i och utanför klassrummet.

• Disciplinära åtgärder som skollagen ger stöd för ska användas när det behövs. All personal inom 
skolan måste ges fler verktyg, så att alla vet vad som kan och bör göras, när problem uppstår.

• Det alltid ska vara de eller den som grovt kränker, trakasserar eller begår brottsliga handlingar 
mot en annan elev som ska byta skola. Inte tvärtom.

• Förväntansdokument ska tas fram mellan skola, vårdnadshavare och elev. Förstår 
vårdnadshavare inte svenska ska detta även tas fram på deras språk, allt för att minska 
missförstånd.

• Elevhälsan ska förstärkas så att alla elever får träffa en kurator utifrån sitt behov, men minst en 
gång varje läsår. 

• Kalmars alla skolor ska ha tillgång till fler skolpsykologer.

• Kalmar kommun ska införa en forskningsbaserad modell mot mobbning. 

• Kommunen skapar en organisation med ledare, lokaler och aktiviteter för att stötta de elever 
som inte går på gymnasiet så att de får möjligheter att hitta vägar tillbaka till studier eller till 
sysselsättning.

• Ett administrerat gemensamt system tas fram vid överlämning av elever mellan alla Kalmars 
skolor, såväl grund- som gymnasieskola. Liksom fristående och kommunala enheter.
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Universitetsstaden Kalmar
Linnéuniversitetet som utbildnings- och forskningssäte har en viktig betydelse, inte bara i sydöstra 
Småland, utan även ur ett globalt perspektiv. I synnerhet för Östersjöregionen med de banbrytande 
forskningsprojekt inom hållbar blå utveckling som universitetet driver. För Kalmar som kommun får vi en 
naturlig plattform för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen, vilket i sin tur har betydelse för välfärden 
och livskvaliteten. Linnéuniversitetet har en stor betydelse för utvecklingen i framtidens Kalmar där sam-
verkan mellan det lokala näringslivet, kommunen och Linnéuniversitetet är viktiga delar för alla parter. 
Det kan handla om studentjobb, examensarbeten och praktikplatser som leder studenter och företag 
närmare varandra för att matcha kompetensbehov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Mycket 
görs redan i form av samverkan, men Moderaterna i Kalmar vill satsa ytterligare på samverkan mellan 
företagen, kommunen och Linnéuniversitetet. 

Moderaterna vill att Kalmar ska fortsätta utvecklas som studentstad med närhet till nöjesliv och god 
tillgång till studentbostäder. Vi stödjer den utveckling av studentbostäder som redan finns, men där det 
är viktigt att kontinuerligt följa upp behovet av studentbostäder och vidta åtgärder när behov uppstår. 
Studentlivet bidrar till en levande och pulserande stad året runt vilket vi bör dra mer nytta av.

Moderaterna vill i högre grad att kommunen går i bräschen för studentmedarbetarsystem. Studentmed-
arbetarsystem 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 fram-
gångsrikt har använts sedan 1940-talet i Danmark och som visat sig leda till fler och snabbare anställ-
ningar efter avslutade studier.

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Kalmar ska fortsätta utvecklas som studentstad.

• Samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet ska intensifieras och bli en naturlig del av 
Kalmars utveckling.

• Kommunen ska bidra till ökad forskning inom vattenrening.

• Forskningen kopplad till lokala företag ska öka.

• Kompetensförsörjningen mellan företag och Linneuniversitetet ska öka.

• Andelen studentmedarbetare i Kalmar kommun ska öka.
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Ett Kalmar för alla
I Kalmar ska du få samma möjlighet som medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller åldern. Du ska kunna leva 
i trygghet och frihet oavsett vem du är. Alla chefer i Kalmar kommun har ett stort ansvar att säkerställa 
att all kommunal verksamhet är fri från diskriminering och att indikationer om att någon av personalen 
drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till åtgärder. Alla kommunanställda ska ha 
rätt kunskap och verktyg att bemöta och agera mot all form av diskriminering. 

Stora framsteg har gjorts för hbtqi-personers rättigheter under de senaste decennierna, men mer måste 
göras. Hbtqi-personer är fortfarande en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga 
hbtqi-personer mår ofta sämre än andra jämnåriga och löper större risk att drabbas av till exempel 
kränkningar. Särskilt allvarligt är att unga hbtqi-personer ofta är utsatta såväl i skolan som på fritiden. 
Hbtqi-personer riskerar även i hög grad att drabbas av hedersnormer och hedersförtryck. 

Alla människors lika värde är grundläggande i Moderaternas politik. Vi står bakom individens frihet.  
Frihet att själv bestämma över ditt egna liv och inte minst i vem du är och vem du älskar. 

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Förekomsten av rasism, antisemitism och andra former av diskriminering ska kartläggas bland 
elever i alla skolor.

• Anställda i skolor och kommunal verksamhet ska kompetensutvecklas för att kunna bemöta, 
hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och hatbrott.

• Kommunen inför hbtqi-strategier. Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel 
hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen på grund av sexuell läggning.

• God kompetens i bemötande av hbtqi-personer ska genomsyra alla kommunala verksamheter 
genom utbildning och fortbildning för all personal.

• Kommunens blanketter, formulär och enkäter ska utformas neutralt så att de anpassas till ett 
modernt samhälle.
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Ett välmående näringsliv  
är basen för välfärden
Vår gemensamma välfärd finansieras av välmående företag som också gör att vår kommun växer och 
utvecklas. Kalmar kommun behöver arbeta strategiskt för att skapa förutsättningar för näringslivet att 
växa. Det behövs tydliga, ambitiösa mål som skapar fokus i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Kalmar Science Park är navet inom entreprenörskap i kommunen och vill se att de involveras mer i an-
dra verksamheter. Både för att stimulera intraprenörskap inom kommunen och entreprenörskap.

Medarbetarna i Kalmar kommun sitter ofta på lösningar på de utmaningar vi har. Vi vill att kommunen 
hittar vägar för att realisera de tankar och idéer som medarbetarna har. Därför har Moderaterna tillsam-
mans med övriga i Kalmaralliansen initierat ett innovationsprojekt som har som mål att förbättra och 
effektivisera verksamheten samtidigt som det inkluderar medarbetarna. 

I Moderaternas värld ska hela kommunen utvecklas parallellt, med fokus på hållbarhet, jobbskapan-
de och livskvalitet. Idén att Kalmar kommun ska växa inifrån och ut är problematisk. Utvecklingen av 
landsbygden och våra mindre samhällen måste prioriteras. Det ska vara enkelt att leva ett gott liv i hela 
kommunen, med bra service och goda kommunikationer. Ett grönt kluster med sin bas i Kalmar Science 
Park kan vara en samlande kraft för utvecklingen inom den gröna näringen. 

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Kalmar ska ha ett högt uppsatt mål på företagsklimat. 

• Kalmar kommun ska ha en central näringslivsenhet. 

• Skatten ska sänkas i Kalmar kommun! Det ska alltid löna sig att arbeta. 

• Kalmar kommun ska vara noga med att inte konkurrera med näringslivet utan ägna sig åt 
kärnverksamhet.

• Kalmar förenklar ärendehantering för företag. 

• Kalmar kommuns tillstånds- och tillsynsynsverksamhet ska fokusera på att göra rätt genom ökad 
användning av egenkontroll och efterhandsdebitering av tillsynsavgifter (Rättviksmodellen).

• Kalmar kommun inför utmaningsrätten.

• Kalmar kommun ska uppmuntra och stödja nyföretagande bland utrikesfödda.

• Kalmar kommun anordnar utbildningar riktade mot företag kring hur det fungerar med 
upphandlingar. 

• Kalmar Science Park får en större roll kring entreprenörskap i Kalmar. 

• Kalmar kommun startar ett innovationsprojekt där medarbetare får chans att förverkliga idéer 
som kan förbättra och effektivisera kommunen. 

• Gymnasieelever ska få möjlighet att starta ett företag genom Ung Företagsamhet.

• Infrastrukturen ses över och förbättras. Det ska vara lätt för företag och verksamheter att etablera 
sig och verka i Kalmar kommun. 

• Kommunen tillsätter en krångelombudsman för att förenkla och förbättra kommunens service.
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Åldras i Kalmar
Vi Moderater önskar att samhället såg på de tio sista åren av en människas liv precis så som vi ser på 
de tio första åren i en människas liv – med förväntan, förhoppningar, framtidstro och omtanke.

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär 
ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med 
egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som 
betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett respektfullt 
bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Valfrihet är en förutsättning för hög kvalitet 
i välfärden. Det är när invånare kan välja ett bättre alternativ eller välja bort ett sämre som verksamhe-
ter strävar efter utveckling och förbättring. Med ett Moderat ledarskap kommer du som Kalmarbo att 
bestämma mer över ditt eget liv. 

Sju av tio som bor på ett äldreboende i Kalmar kommun uppger att de besväras av ensamhet. Den ofri-
villiga ensamheten bland äldre är en av de största utmaningarna vi har att hantera i äldreomsorgen. Här 
behöver vi fortsätta att jobba aktivt och på ett effektivare sätt involvera civilsamhället.

Personalen i omsorgen har dragit ett stort lass under pandemin. Vi ser att satsningar behöver göras på 
att förbättra arbetsmiljön för personalen, både för de som arbetar i Kalmar kommun idag, men även för 
att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera ny personal.

Efter flera år med en pandemi är behovet av sjukvårdsutbildad personal inom omsorgen mycket tydligt. 
Vi vill se en ordentlig utredning kring att ha en omsorgsläkare anställd av regionen och som är ansvarig 
för all omsorg i kommunen.

Moderaterna i Kalmar vill att: 

• Kalmars äldre själva ska få välja om de vill ha en kommunal eller privat utförare av deras 
äldreomsorg.

• Det ska finnas äldreboenden med särskilda profiler som är anpassade efter människors olika 
behov och intressen, t.ex. trädgårdsarbete, musik, hbtqi.

• Det ska införas en utevistelsegaranti på alla Kalmars äldreboenden.

• Att kommunen tar hjälp av civilsamhället för att motverka den ofrivilliga ensamheten.

• Den psykiska ohälsan bland äldre ska motverkas genom att införa särskilda äldrekuratorer. 

• Möjligheten för äldre att få en måltidsvän för att motverka ensamhet ska införas, gärna genom ett 
samarbete med civilsamhället. 

• Kalmarbor ska få fler möjligheter att mötas över generationsgränserna, till exempel genom besök 
av stadens förskolor på äldreboenden. 

• Det digitala utanförskapet ska minska genom att Kalmars äldre erbjuds utbildning som utformas 
tillsammans med civilsamhället. 

• Social aktivitet på recept för seniorer införs i Kalmars äldreomsorg.

• Avskaffa TTF, ”Tid Till Förfogande”

• Införa en central vikariepool.

• Att man utreder möjligheterna för att kunna ha en regionalt ansvarig specialistläkare med ansvar 
för omsorgen i kommunen.

• Att det tas fram en pandemi- och epidemiplan som är specifik för äldreomsorgen.

• Personalen ska prata fullgod svenska samt att omsorgstagaren om möjligt ska få välja språk.
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Ett grönt och hållbart Kalmar
Vi vill utveckla ett grönskande Kalmar. Områden med grus och asfalt kan där det fungerar ersättas med 
växtlighet. Grönska behövs för en bra livsmiljö. I Kalmar kommun ska väggar och tak få bidra med grön-
ska och biologisk mångfald. Vi ska inte bygga bort grönytor och vi ska ha en varierad växtlighet med 
inhemska växter. Kalmar behöver fler rekreationsområden vid kusten. Vi vill att man skapar ett rekrea-
tionsområde för Kalmarborna runt den delen som kallas skärgårdsstaden. 

Kalmar kommun ska ställa tuffare krav på hållbart byggande för att få till en kommun som är hållbar i 
flera generationer framåt. Kalmar kommun ska investera i fler solceller att placera på kommunala bygg-
naders tak och väggar. För att motverka den globala uppvärmningen skall biokol användas som koldi-
oxidsänkor.

Kalmar kommun har en av sina största satsningar någonsin framför sig i det nya reningsverket. Här 
kommer banbrytande forskning att kombineras för att rena vårt vatten för kommande generationer. Vi 
ser ett oerhört stort värde av kunskapen kring detta samtidigt som kommunen har ett behov av fler 
större besöksmål. Därför vill vi skapa förutsättningar för ett Hållbarhetens hus. Hållbarhetens hus ska 
kommunicera och stötta de satsningar kommunen har på hållbarhet. Det görs mycket bra arbete men 
det behöver synliggöras. Vi vill se en utredning som visar hur man kan skapa ett besöksmål som utifrån 
forskning och utveckling i området kan skapa experiment och spännande lärande.

Moderaterna i Kalmar vill att: 

• Kommunen skall förstärka säkerheten för kommande generationer genom utökad tillsyn inom 
miljöområdet.

• Kommunalt ägda fastigheter ska utrustas med solceller för att bidra till elförsörjningen. 

• Fler laddstolpar för elbilar ska installeras på stadens parkeringsplatser och i mobilitetshus. 

• Delar av Kalmars torg ska bli gröna och lummiga i stället för hårdgjorda för att förbättra den 
biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar. 

• Kommunen startar ett stadsodlingsnätverk där det vid anvisade platser finns möjlighet att odla i 
pallkragar.

• Nyproduktion av såväl bostäder som offentliga byggnader ska ske med klimatsmarta, cirkulära 
och hållbara byggmaterial. 

• Gröna tak och väggar med varierad inhemsk växtlighet ska anläggas på fler hus i Kalmar för 
att bidra till fungerande ekostråk, värna pollinatörer, hantera dagvatten och binda upp skadliga 
utsläpp. 

• Hushållsnära sopsortering uppmuntras mer.

• Skolskogar ska skapas till kommunens alla elever.

• Andelen närproducerat ökas i kommunens kost.

• För etablering av nya vindkraftverk ska skyddsavstånd på minst 1500 meter gälla.

• Kalmar kommun skall skapa förutsättningar för ett Hållbarhetens hus.

• Kalmar kommun ska skapa ett rekreationsområde i skärgårdsstaden.

• Kommunen tar fram en vattenförsörjningsplan som tittar på vilka olika lösningar som kommer 
vara aktuella för Kalmar. 

• Ta fram en handlingsplan över hur vi ska hantera översvämningar.

• Kalmar kommun ska delta mer aktivt i internationella samarbeten för att bevara Östersjön och 
dess marina liv.
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Nya chanser i livet
I Moderaternas Sverige är det viktigare vart du är på väg än var du kommer ifrån. Att nå egen försörj-
ning ska vara en självklarhet, som vidare ger fler möjligheter i livet. 

Kalmarreformen – tilltro till individens förmåga
En förstärkt arbetslinje “Vägen till en egen varaktig försörjning”

Kalmarreformen är en reform för att förstärka rättigheter och skyldigheter 
för att skapa bättre förutsättningar för den enskilda människan. Vi tror på 
individens förmåga! Det offentliga ska förse individen med förutsätt-
ningar för att kunna växa och utvecklas. Detta är ett verktyg för de 
Kalmarbor som av olika anledningar står utan sysselsättning. Vi vill 
med den här reformen stärka dessa personer till att få större möjlig-
heter att arbeta och leva ett gott liv.

Kalmarreformen består av tre delar: 
• Arbetslinjen 

• Förebyggande aktiviteter

• Kompetensutveckling

Vi vill skärpa motkravet för att få försörjningsstöd. Vi vill att man ska ställa krav på deltagande i de insat-
ser som erbjuds. Att ställa krav är att bry sig. De allra flesta mår bra av att få krav och förväntningar att 
leva upp till. Genom obligatorisk närvaro utifrån bedömd arbetsförmåga i aktiviteter ökar möjligheterna 
för individen att stärka sitt självförtroende, lära sig språk och allt annat som gör det enklare hitta vägen 
till arbete. 

Trygghet och förebyggande arbete är en viktig del i att skapa förutsättningar för alla i framtiden. Det 
är så lätt att inte göra tillräckligt för ungdomar som behöver insatser med konsekvensen att de istället 
återkommer i försörjningsstöd i framtiden. Vi ser att det finns många tragiska livsöden som skulle kunna 
undvikas om man arbetar mer förebyggande. 

Kalmars vuxenutbildning måste reformeras till att vara mer anpassad efter näringslivets behov. Vi måste 
göra en storsatsning på såväl yrkesprogrammen på gymnasiet som på yrkesutbildning inom vuxenut-
bildningen. Yrkesprogrammen är ofta en säker väg till jobb och egen försörjning, men det återspeglas 
inte i programmens attraktivitet. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så att elever och föräld-
rar tidigt kan få bra information om utbildningar som leder till jobb. Dessutom ska utbildningarna plane-
ras och anordnas i nära dialog med näringslivet för att maximera chanserna för alla att komma i arbete. 
I Kalmar ska alla vägar leda till jobb.

Moderaterna i Kalmar vill att:
• Kalmar kommun inför ett motkrav på försörjningsstöd.

• Alla arbetsmarknadsinsatser ska utformas på ett sådant sätt som forskning och beprövad 
erfarenhet visar leder till riktiga jobb.

• Kalmar ska storsatsa på vuxenutbildning och anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov.

• SFI integreras ytterligare i vuxenutbildningen. 

• Studerande inom vuxenutbildning ska själva få välja utförare, i kommunal eller fristående regi, där 
utförare får betalt baserat på resultat efter att ha uppfyllt kvalitetskraven.

• Kalmar kommun utreder frågan kring mer lärlingsutbildningar inom de gröna näringarna.

• Kalmar kommun uppfattar möjligheter och behov i de gröna näringarna när man arbetar för 
nyföretagande.
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Bygg Kalmar för Kalmarborna
Kalmar ska byggas för Kalmarborna. När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar Kalmar-
bornas vardag genom ett förbättrat serviceutbud och fler arbetstillfällen. Kalmar har växt snabbt och 
på flera områden behövs eftertanke och omtag. När nya områden uppstår så är det viktigt att basera 
planeringen på kunskap och forskning. Vi vill inte se fler misstag likt Snurrom utan det krävs en blandad 
bebyggelse med gemensamma ytor. Kalmar ska fortsätta vara grönt och dessa ytor ska bebyggas så 
lite som möjligt. Kalmars attraktivitet ska värnas genom en tilltalande bebyggelse.

Vi ska försäkra oss att nya bostadsområden får en blandad bebyggelse från början, för att på så sätt 
undvika nya utanförskapsområden. Vi ska arbeta för att bli en av de mest hållbara kommunerna, men 
med allt mer miljövänliga bränslen måste det gå att köra bil i Kalmar. Laddinfrastrukturen måste byggas 
ut i takt med att fordonsbeståndet ökar. Vi vill bevara Kalmars grönytor och stadens unika miljö. Vi vill 
se till att hela Kalmar förblir attraktivt att bo i, både i staden och på landsbygden.

Vi vill också stimulera och möjliggöra ägande för att skapa förutsättningar för familjer att få sitt eget 
hem. Allmännyttan ska testa nya sätt att jobba och utreda möjligheten att göra om en del av beståndet 
till bostadsrätter med låg insats. Kan man göra hyrköp av boendet? Det behövs också fler villatomter 
med varierande tomtstorlek. 

Vi vill se ett Kalmar som öppnar upp sig mot kusten och havet där detta tillgängliggörs för Kalmarborna. 
Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas 
konsekvenser. Kalmar ska byggas för att fler ska jobba. Alla stadsdelar ska planeras för god tillgång på 
lokaler och ytor för företag. Kommunen ska arbeta aktivt för att främja en levande stadskärna med en 
livskraftig centrumhandel genom stärkt tillgänglighet och att säkra möjligheter till effektiva transporter.

 

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Alla områden ska ha blandad bebyggelse och gemensamma ytor.

• Staden ska planeras så att det finns tillgång till lokaler för små- och medelstora företag i hela 
Kalmar. 

• Samverkan mellan staden, fastighetsägare och näringsliv ska stärkas för att främja en levande 
stadskärna.

• Kalmars grönområden ska bevaras. 

• Kalmars kustlinje ska tillgängliggöras för Kalmarbor.

• Kalmar ska byggas på ett sätt som minskar stadens exponering och sårbarhet mot 
klimatförändringar. 

• Det ska ställas höga krav på arkitektonisk utformning när det byggs i Kalmar.

• Det ska vara möjligt att göra bostadskarriär i ekonomiskt och socialt utsatta områden, genom att 
ombilda hyresrätter till bostadsrätter eller äganderätter.

• Kalmar kommun ihop med Kalmarhem utreder om man kan inleda ett försök för att hyresgäster 
ska få möjlighet att äga sitt boende. 

• En större del av nybyggnationen ska utgöras av bostadsrätter i ekonomiskt och socialt utsatta 
områden.

• Detaljplaner ska inte vara onödigt detaljerade.
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Att röra sig i och till Kalmar
En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i Kalmar kommun. Moderaterna vill rusta upp 
vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och att ställa om transportsektorn i hållbar riktning så att 
jobben kan bli fler och tillväxten starkare. För att hela Kalmar ska leva behövs en fungerande infrastruk-
tur både inom och till kommunen. Vi vill verka för att vägarna i kommunen får viltstängsel och att E22 
byggs ut och förbättras. Fler 2-1 vägar gör vägarna säkrare. Vi vill också verka för att både flyg och tåg 
får bättre förutsättningar för att utvecklas som alternativ för de som vill åka till eller från Kalmar. Modera-
terna vill storsatsa på flygplatsen och se till att den är en av Sveriges beredskapsflygplatser. För flygets 
fortsatta möjligheter i Kalmar är det avgörande att Bromma flygplats finns kvar. 

I Kalmar ska det finnas bra fungerande bilvägar och gång- och cykelvägar. Kalmarborna ska kunna 
förflytta sig enkelt i sin vardag. Gång- och cykelvägar måste anpassas så att höga kanter tas bort, så 
att trottoarer inte innebär hinder för människor. Det ska gå att både vara säker på trottoaren och att vara 
säker när man tar sig mellan olika trottoarer. Den som tar bilen ska veta att det finns en bra och tillgäng-
lig parkeringsplats i närheten av den plats som skall besökas.

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Kommunikationerna till och från kommunen förbättras. 

• Viltstängsel finns på alla stora vägar. 

• Flygplatsen utvecklas och fortsätter leda arbetet mot ett hållbart flyg.

• Det ska vara möjligt att köra bil och att parkera den i Kalmar kommun.

• Det ska finnas trafiksäkra angöringsplatser vid förskolor och skolor. 

• Befintliga cykelbanor ska rustas upp för ökad komfort och trygghet. 

• Fler trygga cykelbanor ska byggas i hela Kalmar. 

• Parkeringsavgifter ska sänkas eller avskaffas på platser och tider där de inte behövs för att 
reglera trafiken.

• Tillgänglighetsfrågor ska beaktas i all stadsplanering.
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Ett roligt och levande Kalmar
Det är viktigt att Kalmar som stad och kommun har ett levande och aktivt kulturliv. Det ska vara musik 
och evenemang som höjer känslan i staden, både för boende och turister. Kalmar som besöksmål ska 
stärkas ytterligare. 

Det förebyggande arbetet börjar med fritidsaktiviteter och ett levande föreningsliv. Vi vill se ett utökat 
samarbete med kommunens föreningar för det är här mycket av både förebyggande och integrations-
arbete sker på riktigt. Kalmars nya kulturkvarter ska vara en aktiv del i det och vara tillgängligt för alla 
Kalmars invånare. Vi vill också se att fritidsgårdarna får möjlighet att ha öppet kvällar och helger för att 
möta ungdomar när de är lediga.

Moderaterna i Kalmar vill att:

• Skötsamma krögare ska få möjlighet till helt fria öppettider. 

• Kommunens kulturinstitutioner ska arbeta aktivt för ökad självfinansieringsgrad, till exempel 
genom sponsring och andra samarbeten med näringslivet.

• Kommunens konstsamling görs tillgänglig för Kalmarborna.

• Kommunen inför ett seniorkort med rabatter på inköp och nöjen.

• Kommunen anordnar en internationell festival i samarbete med utländska kulturföreningar i 
Kalmar. 

• Kommunens kulturverksamhet ska bedriva uppsökande verksamhet i alla delar av Kalmar 
kommun

• Stortorget möbleras på ett sätt som gör det mer levande utan att riskera det kulturella arvet. 
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Nu får vi ordning på Kalmar
Sverige har potential att bli ett fantastiskt land där invånarna kan leva ett mycket gott liv. Men just nu 
är samhällsproblemen många och utvecklingen går åt fel håll. En hög tillväxt och låg arbetslöshet är 
förutsättning för att inte brottslighet ska utvecklas. Det motsatta får också motsatt verkan vad gäller 
brottslighet och det är ett fundamentalt problem i Sverige idag. Otryggheten ökar, kriminaliteten breder 
ut sig, skolresultaten faller och arbetslöshetssiffror tillhör Europas sämsta. Moderaterna är redo att leda 
och samla de som vill få ordning på Sverige och Kalmar. 

Vår politik bygger på Moderat värdegrund. I Kalmar kommun är förslagen till stor del genomarbetade i 
de program vi tagit fram ihop med Kalmaralliansen. Sammanfattning av alla program finns på kalmar-
moderaterna.se. De bygger på inläsning av forskning, studiebesök, samtal med tjänstepersoner och 
kreativa diskussioner. Vi vill ha en bra välfärd och för att det ska vara möjligt krävs att fler jobbar och är 
i egen sysselsättning. Vi måste bryta bidragsberoenden. Genom ett starkt politiskt lag vill vi forma Nya 
Kalmar. Baserat på kunskap bygger vi lösningar, det är så vi får resultat. 

Några av våra viktigaste punkter är:

• Trygghetssatsningar lokalt, regionalt och nationellt

• Storsatsning på polisen, ca 240 i länet och ca 80 i Kalmar kommun

• Stora satsningar på skolan och olika barns unika behov.

• En genomsyrande arbetslinje, egen försörjning är frihet. 

• Skatten ska vara rimlig, idag ligger vi alldeles för högt.

• Valfrihet inom vård, skola och omsorg. 

• Fler vårdplatser och satsningar för att minska köerna. 

• Förbättrade arbetsvillkor för personal inom omsorg och hemtjänst.

• Mer pengar till vägar, viltstängsel och järnvägar i länet, nej till höghastighetståg.

• Det krävs satsningar på infrastruktur i vägar, tåg och viltstängsel

• En storsatsning på Kalmar/Öland Airport

• Förenkla för de viktiga gröna näringarna. De är en viktig del i framtidens samhälle.

• Grön omställning, stabil elförsörjning och lägre elräkning med mer kärnkraft.

• Hög ambition för det hållbara Kalmar.



Moderaterna Kalmar kommun 
Larmgatan 40 • 392 32 Kalmar
www.kalmarmoderaterna.se
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