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Allians för Kalmar - 

Kvalitet, Samarbete och 

Öppenhet 
 

Med ledorden kvalitet, samarbete och öppenhet 

vill vi i Alliansen styra Kalmar mot en 

ljusare framtid. Kommunen och regionen står 

inför stora utmaningar som kräver en stark 

ledning. Vi Allianspartier ber om väljarnas 

förtroende. Vi vill med ett nytt ledarskap och 

en ny politik vitalisera och möta de 

utmaningar som väntar. 

 

Vårt land är på väg att ta sig ur den värsta 

ekonomiska krisen sedan andra världskriget. En 

klok allianspolitik på nationell nivå har 

gjort att Sverige och då även Kalmar har 

klarat sig förhållandevis väl. De reformer som 

genomförts har också skapat förutsättningar 

för att den nu begynnande högkonjunkturen 

snabbt ska resultera i god tillväxt, fler jobb 

och stärkta offentliga finanser. 

 

Kalmar står inför stora utmaningar samtidigt 

som det finns fantastiska möjligheter. Sedan 

1994 har Kalmar styrts av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Även om 

mycket har utvecklats positivt, ser vi att 

kommunen tappar i förhållande till de flesta 

av de kommuner vi brukar jämföra oss med. 

Exempelvis har Halmstad och Växjö haft en 

betydligt bättre utveckling än Kalmar. 

Dessutom visar de undersökningar som 

Hyresgästföreningen årligen gör, att Kalmar 

för flera grupper är den dyraste kommunen att 

leva i. Hög kommunalskatt och höga hyror är de 

främsta orsakerna. Vi vet att 

välfärdstjänsterna inte på något påtagligt 

sätt är bättre i Kalmar.  

 

Lösningen på problemen är inte mer av den 

gamla politiken, utan det är en ny politik som 

behövs. Vårt mål i Alliansen är att skapa en 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 

kommun där jämställdhet mellan män och kvinnor 

är en självklarhet. 
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Kvalitet, samarbete och 

öppenhet 
 

Kommunen har en betydande verksamhet och 

omsätter årligen ca 2,5 miljarder. Den 

nuvarande majoritetens lösning när det fattas 

pengar är att höja skatten, något som innebär 

en sänkning i disponibel inkomst för kommunens 

invånare. Om vi till skattetrycket lägger det 

faktum att hyresnivåerna i Kalmar är 

osedvanligt höga, så får vi en situation där 

våra kommunmedborgare har en betydligt kärvare 

ekonomisk tillvaro än invånare i liknande 

kommuner.  Vi anser att driftsformen är av 

underordnad betydelse och vill därför lägga ut 

lämplig kommunal verksamhet på entreprenad. 

Erfarenhet visar att detta leder till bättre 

kvalitet och till lägre kostnader för 

kommunen, dessutom har det en stimulerande 

effekt på näringslivet. Entreprenader är dock 

inget självändamål – kvalitet är ett viktigt 

mått och den som sköter en verksamhet bäst ska 

göra det. Vi anser att kommunen måste få en 

bredare arbetsmarknad. Kommunen måste 

vinnlägga sig om att få hit fler företag samt 

arbeta för en förstoring av den 

arbetsmarknadsregion, som vi geografiskt 

tillhör. Här är en satsning på pendeltåg ett 

värdefullt instrument.  

 

För högsta möjliga kvalitet är det viktigt att 

Kalmar kommun prioriterar kärnverksamheten. En 

kommun kan inte lösa alla problem på egen 

hand, samarbete behövs med till exempel 

landsting, grannkommuner, företag, 

organisationer och ideella föreningar. Det ska 

inte vara dyrare att leva och bo i Kalmar än i 

våra jämförelsekommuner. För att ha råd med 

verksamheten och kunna erbjuda medborgarna de 

tjänster som efterfrågas så behöver en total 

genomlysning göras. En större öppenhet måste 

råda och goda idéer måste tas tillvara. 

Företag i vår kommun ska ges möjlighet att 

utvecklas på ett bra sätt – det ska vara 

enkelt att starta och driva företag och god 

service och bemötande är ledord. 

 

Med en samsyn i framtidsanalys och i viktiga 

politiska frågor kan vi allianspartier lägga 

grunden för ett bättre politiskt klimat i 

Kalmar. Vi har mod och kraft att lyssna och ta 

intryck även av oppositionens tankar. 

Kalmarbornas bästa måste alltid sättas i 

främsta rummet. 
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Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Hela kommunens verksamhet ska genomlysas 

för att få en vältrimmad och 

kostnadseffektiv verksamhet med god 

kvalitet. 

 

 Kommunens verksamhet inte ska vara dyrare 

än i andra kommuner. Därför kommer vi 

arbeta med jämförelser för att se att vi 

ligger på rätt kostnadsnivå och inte 

avviker från vad andra kommuner lägger 

ner på sin verksamhet samt att 

skattetrycket successivt balanseras så 

att det inte överstiger nivån i våra 

jämförelsekommuner. 

 

 Underlätta för företagare så att det 

skapas fler jobb.  

 

 Jobba för att Kvalitet, Samarbete och 

Öppenhet genomsyrar all verksamhet.  

 

 Arbeta för en bredare arbetsmarknad. 

 

 Entreprenadutsätta lämplig kommunal 

verksamhet. 

 

 Införa pendeltågtrafik till 

Växjö/Alvesta. 
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Den Attraktiva kommunen 
 

Alliansen vill bygga den goda kommunen. I en 

sådan är det attraktivt att bo, verka och 

leva. En kommuns uppgift är att stödja sina 

medborgare, inte att styra dem. Kalmar kommun 

ska underlätta livspusslet för sina invånare. 

Medborgares kontakter med kommunen skiljer sig 

från person till person och det ser också 

olika ut under livets gång vilket slags behov 

och därmed vilka kontakter man behöver ha med 

kommunen. Kommunen ska finnas där när man 

behöver hjälp och stöd – Kalmar kommun ska 

vara på din sida. 

 

Vi vill göra en regelöversyn för att snabba på 

ärendehanteringen, så att nya investeringar 

och initiativ inte bromsas beroende på 

långsamma, byråkratiska processer. På samma 

sätt som regeringen minskar regelbördan, bör 

kommunen underlätta företagandet genom minskad 

administrativ börda. 

 

Vi vill införa en kvalitetsgaranti, som t ex 

kan innebära att kommunen utfäster sig att 

bevilja bygglov inom ett visst antal dagar, 

annars sker reduktion av bygglovsavgiften. 

 

 

 

 

 

Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Genomföra en regelöversyn för att 

effektivisera ärendehanteringen. 
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Valfrihet och Trygghet 
 

En av de stora skiljelinjerna mellan de 

rödgröna partierna och Allianspartierna är 

synen på valfrihet för den enskilde och 

förutsättningar för företagande, som är två 

sidor av samma mynt. 

 

För att öka valfriheten för familjen ska det 

finnas goda möjligheter att välja mellan olika 

former av barnomsorg. Fristående skolor ses av 

socialdemokraterna som inkräktare på den 

kommunala arenan, men sanningen är att 

konkurrensen om eleverna har inneburit bättre 

kvalitet även för den kommunala skolan.  

 

Välfärdstjänsterna ska, precis som nu, 

bekostas av skattemedel och kvaliteten 

garanteras genom kommunens direktiv oavsett om 

en enskild entreprenör eller kommunen är 

utförare. Lagen om valfrihet (LOV), eller s.k. 

fritt val, är ett sätt att konkurrera med 

kvalitet istället för som lagen om offentlig 

upphandling (LOU) med pris. 

 

Alliansregeringen har bekostat omsorgsnämndens 

utredning om möjligheter för fritt val i 

Kalmar och resultatet visar att det endast 

finns politiska hinder för att införa 

valfrihet i Kalmar  

Vi tror på människors förmåga att välja och på 

att kommunens personal kommer att stå sig väl 

i konkurrensen. Valfrihet för omsorgstagaren 

ger även valfrihet för personalen att starta 

eget eller välja mellan olika arbetsgivare. 

 

Vi vill släppa in entreprenören i 

välfärdstjänsterna och ge mer utrymme åt 

företagare att prövas i konkurrens med de 

kommunala företagen. De kommunala bolagen ska 

följa EU:s konkurrenslagar, och ge stort 

utrymme åt de enskilda företagarna i regionen. 

Fler utförare ger anställda fler arbetsgivare 

att välja på och ger människor möjlighet att 

välja vem som ska utföra en tjänst. 

 

Alliansregeringen har gjort det möjligt att 

införa vårdnadsbidrag i kombination med 

jämställdhetsbonus och ökad pedagogisk 

kvalitet i förskolan. Alliansen i Kalmar har 

ställt sig positiv till att införa 

vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag hotar inte och 

står inte i motsatsförhållande till förskolan, 

det är ett komplement. De allra flesta barn 

kommer med all säkerhet att gå i förskola även 

i fortsättningen. Arbetslinjen innebär en 

möjlighet att få barnomsorg med individhänsyn 

när man behöver det. Liksom annan 

skattefinansierad välfärd ska även 

förskolornas metoder utvärderas och 

kvalitetssäkras i nationella jämförelser. 
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Barnahus är ett sätt att motverka brister i 

utredningar om barn som utsätts för övergrepp 

eller våld. Ett barnahus är en trygg och 

barnvänlig miljö där företrädare för olika 

myndigheter samverkar under ett tak och vid 

samma tillfälle av en utbildad utredare. Idag 

händer det ofta att barnen slussas runt mellan 

olika myndigheter såsom polis, BUP, 

socialtjänst, sjukhus och andra myndigheter. 

Samverkan bör ske med flera närliggande 

kommuner i södra länet. 

Vi vill göra en bra kommun ännu bättre genom 

att sätta människan i centrum. Till stöd för 

våra barn och familjer ser vi utvecklandet av 

familjecentraler som positivt. Det handlar om 

behov av mötesplatser, om familjers möjlighet 

att hålla samman och få tid för varandra, om 

vuxnas möjlighet till stöd och uppmuntran i 

sitt föräldraskap, om barnens uppväxtmiljö och 

om vuxna som finns till för dem i lek och 

allvar. 

 
 

Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Införa fritt val i hemtjänst. Du ska själv 

bestämma vem som kommer hem till Dig när Du 

behöver hjälp av hemtjänst. 

 Genom bättre information utveckla fritt val 

i barnomsorg och skola. Kommunen ska arbeta 

fram en enkel broschyr som gör det lätt för 

alla föräldrar. 

 Införa vårdnadsbidrag för barn i åldrarna 

1-2 år. 

 Verka för att skapa Barnahus i samverkan 

med närliggande kommuner. 

 Fortsätta att utveckla familjecentraler. 
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Vi investerar i barn och 

unga 
 

Alliansen tror på människan och vi vill 

medverka till ett öppet och tillgängligt 

samhälle där människor känner delaktighet och 

har möjlighet att påverka sina egna liv.  En 

trygg och säker miljö för barnen och ett gott 

samarbete mellan förskola och föräldrar är en 

förutsättning för att vardagen ska fungera. Vi 

vill ge människor faktiska möjligheter att 

göra sina egna val. En trygg förskola och god 

utbildning är en investering framtiden.  

 

Skolmiljön är en arbetsplats för både elever 

och lärare och ska erbjuda stöd, stimulans och 

utmaningar. Det gäller både elever som halkar 

efter i undervisningen och elever som har 

fallenhet eller specialintresse för något 

område. Lusten att lära måste tas tillvara och 

uppmuntras och därför ska profilklasser 

erbjudas den som vill och kan läsa mer 

fokuserat. Tidigt individuellt stöd med 

speciallärare och en läsa-skriva-räkna-garanti 

i samverkan med barnets föräldrar är viktiga 

hörnstenar i en kunskapsskola. 

 

Mobbning och trakasserier är ett uttryck för 

bristande respekt människor emellan och skall 

omedelbart uppmärksammas i skolan på samma 

sätt som i det övriga samhället. 

Funktionshinder skall överbryggas och 

särskolan ska ge barn och ungdomar tillgång 

till specialistkunskap och gemenskap som krävs  

för en trygg studiegång. Föräldrarna har ett 

självklart ansvar för sina barns uppträdande 

också under skoltiden. Därför är snabb och 

kontinuerlig kommunikation viktig. 

 

Skolbiblioteken och kulturskolans viktiga 

uppgift måste framhållas och ges nödvändiga 

resurser. Alliansen vill satsa ytterligare 

resurser för att minska kön till kulturskolan 

och göra det möjligt för resurssvaga familjer 

att välja kulturskola. I gymnasieskolor och 

vuxenutbildning skall tydliga program och 

inriktningar finnas oavsett om eleven vill 

läsa vidare på högskolan, yrkesutbildning 

eller gå från t.ex. en lärlingsplats direkt ut 

i arbetslivet.  

 

Fler lärare och förskollärare bör få chans att 

fördjupa sin kunskap genom forskning. Skolan 

ska upprätta goda kontakter med näringslivet 

och medverka till att utbildningsinsatserna 

motsvarar behoven. Barnen ska tidigt 

stimuleras till entreprenörskap och 

självständiga beslut i sin vardag. Även 

företag och företagare med behov av hög 

kompetens ska känna sig lockade till Kalmar! 
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Vi får rapporter om ökande behov när det 

gäller det sociala området och att allt mer 

lärartid ägnas psykosociala bekymmer och 

problem. Det är kö till skolpsykologen.  
Alliansen vill satsa på elevhälsateam – 
skolsköterska och kurator ska finnas, dels för 

direkta insatser till elever som är i behov av 

stöd och dels för att handleda och avlasta 

lärare. Det förebyggande arbetet är centralt 

och här menar vi att elelvhälsateamen är 

ovärderliga.  

 

Vi vet från undersökningar att barn och 

ungdomar i Kalmar kommun mår bra och trivs 

bra. Det är ändå så att alldeles för många av 

våra barn och unga har behov av hjälp och 

stöd. Ett område där efterfrågan är större än 

tillgången är Ungdomsmottagningen. 

Mottagningen är mycket välbesökt och trycket 

är stort. Killar och unga män har endast en 

dag i veckan då de kan boka tid – det räcker 

inte. Tid för uppföljning, liksom förebyggande 

och efterföljande samtal hinns inte med. Det 

behövs utökning av sjuksköterske- och 

barnmorsketjänster. Alliansen kommer att satsa 

extra på Ungdomsmottagningen för att öka 

tillgängligheten.  

 

 

 

 

 

 

Alliansen i Kalmar lovar att 
 

 Minska barngrupperna i förskolan. 

 

 Införa en läsa – skriva – räkna garanti. 

Ingen elev ska lämnas efter. 

 

 Öka resursen till elevhälsan i skolan. 

 

 Satsa extra på Ungdomsmottagningen för 

att öka tillgängligheten. 

 

 Korta köerna till kulturskolan, fler 

pedagoger ska anställas. 
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Alliansen för de äldre i 

kommunen 
  

I Kalmar kommun lever vi länge. Fler och fler 

lägger friska år till livet, det är bra. Detta 

är en positiv utmaning för kommunens alla 

verksamheter. Det handlar bl.a. om kultur, 

fritid, kommunikationer och boende likväl som 

omsorg och sjukvård när det behövs.  

  

För oss i Alliansen är det viktigt att alla 

människor, så länge man kan, själv får 

bestämma över sitt egna liv. Vill man bo hemma 

så ska man kunna göra det med den trygghet som 

behövs. Det kan handla om att få hjälp att 

städa och laga mat. Vill man bo i ett 

trygghetsboende så ska det finnas. När man 

behöver hemtjänst så är det upp till den 

personen att välja vem som ska komma hem. Den 

dag man behöver flytta in på ett vård- och 

omsorgsboende så ska man vara garanterad att 

det finns plats. Vårt mål är att med tiden 

fasa ut den behovsbedömning som görs idag. Vi 

kommer aldrig tillåta att par behöver dela på 

sig, om man inte vill det, när den ena 

personen behöver bo på ett boende. 

  

Många äldre behöver hjälp av både kommunen och 

landstinget. Samverkan mellan kommunen och 

landstinget brister på sina håll idag. Vi 

behöver en bättre samverkan mellan kommunens 

boende, de kommunala sjuksköterskorna och 

landstingets hälsocentraler och sjukhus.  

  

Centralt i livet är måltidssituationen, 

oavsett vilken ålder man befinner sig i. För 

oss är det vikigt att måltiden blir en så 

positiv upplevelse som möjligt. Vi kommer att 

arbeta för att maten ska lagas på flera 

platser i kommunen. Vi kommer inte att införa 

något centralkök. Doften av nylagad mat 

stimulerar hungern vilket är vikigt när man 

blir äldre. Tyvärr så läggs äldre personer in 

på sjukhuset p.g.a. undernäring.  

 

Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Trygghetsboende kommer att byggas.  

 

 Behovsprövning för vård- och omsorgsboende 

på sikt fasas ut.  

 

 Aldrig separera par, som vill bo 

tillsammans.  

 

 Maten ska lagas så nära den boende som 

möjligt. 
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Det ekologiskt hållbara 

Kalmar 
 

En av de viktigaste uppgifterna framöver är 

att förstärka och utveckla Kalmars 

miljöarbete. Det kan då handla om 

kunskapsspridning och att kommunen genom sitt 

eget agerande och vid upphandling främjar det 

som ger den minsta klimat- och miljöpåverkan. 

 

Det skall vara lätt och lockande att vara 

miljövän. Det är inte genom lagar och regler 

vi för utvecklingen framåt. Som exempel skall 

kollektivtrafiken vara av en sådan kvalitet 

och ha så låga taxor att den blir ett 

intressant alternativ till bilen. Det skall 

också vara lätt att komma till biogasmacken 

och man skall inte behöva åka flera mil för 

att komma till återvinningscentralen. 

 

I Kalmar kommun finns goda förutsättningar för 

att producera mer av morgondagens energi. 

Kommunen skall därför underlätta för en 

utveckling av exempelvis vindkraft, biogas och 

solenergi. Den förnyelsebara och miljövänliga 

energin kan också bidra till att skapa 

tillväxt och utveckling i hela kommunen. 

 

Ett aktivt miljöarbete måste innebära att vi 

vårdar och värnar de gröna och blå lungor som 

finns inte minst i centralorten, liksom det 

öppna landskapet i kommunens 

landsbygdsområden. Det är sådant som ger 

människor trivsel och som gör vår kommun 

attraktiv. 

 

Ett aktivt miljöarbete innebär också ett 

arbete mot nedskräpning och att vi ser till 

att en ”uppsnyggning” sker i våra mindre 

tätorter. 

 

Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Det ska vara lätt och lockande att vara 

miljövän i Kalmar. 

 

 Uppmuntra förnyelsebara och miljövänliga 

energikällor. 

 

 Arbeta för att försköna även våra mindre 

tätorter. 
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Infrastruktur 
  

Alla projekt inom Lissabonstrategin och 

Östersjöstrategin kan ses som ett led i att 

närma EU:s medlemsländer till varandra. 

Speciellt viktig för oss i Östersjöområdet är 

infrastrukturen och kommunikationerna och där 

tillväxt, säkerhet och bättre kommunikationer 

i Östersjöregionen är överordnat. Många av 

framtidens infrastruktursatsningar förutsätter 

också stöd från EU. Alliansregeringen har lyft 

in ett antal infrastruktursatsningar som av 

socialdemokraterna endast fanns med under 

rubriken ”ofinansierade löften”.  

 

Alliansen i Kalmar kommer vid en valseger att 

tillsammans med omgivande regioner och 

kommuner arbeta samordnat och fokusera på vår 

del av statens och EU:s satsningar på 

infrastruktur. Kalmars läge är beroende av en 

internationell flygförbindelse och hamnens 

verksamhet kommer även fortsatt att ha stor 

betydelse för Kalmar. Mötesspår vid Örsjö och 

Trekanten är helt nödvändigt, men utvidgad 

arbetsmarknadsregion förutsätter både 

dubbelspår till Alvesta och vägar som kan 

korta restiderna, men framför allt säkra de 

ankomsttider som är utfästa i all logistik. 

 

Genom den kommunala infrastrukturen ska vi 

underlätta för företagens transporter och 

arbetspendling.  Vardagslivet skall 

underlättas med både kollektivtrafik och de 

olika trafikslag som i framtiden måste samsas 

och erbjudas en bra framkomlighet även vid  

 

 

 

vinterväglag. En förutsättning för både 

landsbygden och en levande stadskärna är 

fungerande parkeringslösningar i Kalmar.  

 

Alliansen i Kalmar lovar att: 

 

 Med kraft arbeta för en bättre 

infrastruktur i kommun och region. 

 

 Arbeta med breda samarbetsläsningar. 
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Utveckling i hela kommunen 
 

En viktig del i vår kommuns utveckling är ett 

ökat bostadsbyggande. Alliansen vill öka 

konkurrensen och pressa priserna på 

nyproduktion. Vi vill nå detta genom att 

utforma fördelning av mark och byggprojekt på 

ett sådant sätt att fler aktörer och främst 

mindre företag kan vara med. Vid fördelning av 

markområden är det viktigt att fördelningen är 

transparant och inte sker i slutna rum. 

 

Kalmar är en bra kommun att leva i. Vi 

människor har olika önskemål och drömmar när 

det gäller boende, livsstil och möjligheter 

till självförverkligande. Mycket av detta går 

att förverkliga i Kalmar. Vi har en vacker 

stad som är bärare av mycket historia 

samtidigt som en utveckling sker för att möta 

framtiden. Vår Kalmaratmosfär med öppna vyer 

mot vatten och grönområden ger vår stadskärna 

sin speciella charm. Denna atmosfär ska vi 

bevara till kommande generationer.  Vi vill 

därför rena våra vatten och förhindra 

igenväxning och göra dem mera tillgängliga. Vi 

har mindre tätorter som kan erbjuda en god 

boendemiljö med en fungerande grundservice och 

ett rikt föreningsliv. Vi har stora 

landsbygdsområden som kan erbjuda boende i de 

mest skiftande miljöer. Här finns havet, 

skogen och odlingslandskapet. Det är nära till 

det mesta i kommunen. 

 

Vi vill skapa framtidstro och utveckling i 

hela kommunen. 

Alliansen i Kalmar lovar att: 
 

 Öka konkurrensen och pressa priserna för 

nyproduktion. 

 

 Utveckla staden med hänsyn till dess 

historia. 

 

 Bevara och utveckla vår Kalmaratmosfär 

med öppna vyer mot vatten och gröna ytor 

till kommande generationer. 

 

 Arbeta med de mindre tätorterna så att de 

får växa utifrån dess möjligheter och i 

samtal med de boende. 
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