
VI ARBETAR FÖR ATT

VÅRA ANSTÄLLDA
STÄRKA OCH BEHÅLLA

 Vi vill att Laholms kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Vi vill driva en aktiv politik för 
en god arbetsmiljö och en 
organisation som präglas av 
jämställdhet och mångfald. 

Det är svårt att rekrytera och behålla 
vårdpersonal. Många medarbetare 
upplever växande problem med 
arbetsbelastning och arbetsmiljö 
vilket medför höga sjuktal. För att 
bryta den onda cirkeln av 
rekryteringssvårigheter och växande 
belastning behövs nya åtgärder. 
En tydligare struktur för lönesätt-
ning, som värderar kompetens, 
erfarenhet, utbildning och 
akademiska meriter behöver 
utvecklas. 

Vi vill säkerställa att chefer har 
ansvar för rätt antal medarbetare för 
att kunna ge en god arbetsledning.

I det interna ledarskapet kommer 
Socialdemokraterna i Laholm att 
driva på för ett starkare medarbe-
tarinflytande över den egna arbets-
platsen. 
Som anställd i Laholms kommun ska 
du ha inflytande över din arbetstid 
och över dina uppgifter under din 
arbetsdag.

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Ge nyexaminerade  
medarbetare handledning 
och introduktionsprogram 
under första anställningsåret.  

• Utplåna löneklyftan mellan 
kvinnor och män. 

• Att alla anställda i Laholms 
kommun ska ha rätt att jobba 
heltid. 

• Skapa en tydligare struktur 
för lönesättning. 

• Minska sjuktalen bland våra 
anställda.  

VI VERKAR FÖR 

SKA VÄRDESÄTTAS
ATT ALLAS ÅSIKTER

 Laholm ska styras på ett sätt 
som är transparent, 
deltagande, demokratiskt och 
som tar invånarnas åsikter på 
allvar.

Detta betyder inte att var och en 
alltid kan få sin vilja igenom, men var 
och en ska känna att dennes åsikt är 
efterfrågad. I detta ingår att det ska 
vara lätt att komma i kontakt med 
kommunens politiker och 
tjänstepersoner.

Socialdemokratiska representanter i 
nämnder och styrelser förutsätts un-
der kommande mandatperiod att ta 
ett särskilt ansvar kring dialog innan 
beslut. Som socialdemokratisk poli-
tiker förutsätts man vara invånarnas 
röst in i den kommunala styrningen 
snarare än det kommunala styrets 
röst ut till invånarna.

Den politiska styrningen av inköp 
och upphandlingar ska ske på ett 
transparent sätt som låter 
upphandlingarna vara tydliga och 
rättvisa. Vår politiska målsättning 
är att upphandling av tjänster och 
byggentreprenader ska ske från  
företag som tecknar och följer 
svenska kollektivavtal.

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Vara invånarnas röst i den 
kommunala verksamheten. 

• Göra livspusslet enklare  
genom fler digitala tjänster 
för kommunala ärenden. 

• Att kommunens  
tillgänglighet och  
bemötande ska förbättras. 

• Utveckla samordning och 
samverkan med andra  
kommuner och regioner. 

DEMOKRATI OCH STYRNING ATTRAKTIV ARBETSMILJÖ



VI BYGGER FÖR 

VÄLMÅENDE!
LAHOLMARNAS

 När Laholm växer ska arki-
tekturen bidra till utveckling 
för invånarnas välmående, 
gemenskap och upplevel-
ser. Alla nya byggprojekt ska 
bidra till att höja upplevelsen 
av Laholm och förbättra den 
gemensamma livsmiljön. 

För att öka den sociala integrationen 
är det angeläget att fler gemensam-
ma mötesplatser skapas och  
utvecklas. Det ska finnas bra mötes-
platser med attraktivt innehåll såväl 
nära bostaden, som i lokala centrum 
och i centrala Laholm. 

Välgestaltade och välfungerande  
offentliga miljöer ska finnas i alla 
kommundelar. Tillgången till inbju-
dande och trygga platser som är 
tillgängliga för alla skapar förutsätt-
ningar för ett rikt liv och påverkar 
identitet och attraktionskraft. 

Alla boendeområde behöver  
erbjuda bra miljöer för barn och 
unga där de får ta plats för rörelse 
och lek. De offentliga rummen ska 
utvecklas på ett långsiktigt och håll-
bart sätt för att kunna användas av 
fler boende och underhållas på ett 
ekonomiskt försvarbart sätt. 

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Säkerställa en god  
planberedskap för att  
möjliggöra ett högt och  
kontinuerligt  
bostadsbyggande.  

• Att Laholm ska präglas av 
hållbarhet och skönhet i all 
byggnation och planering.  

• Identifiera och verka för att 
laddinfrastrukturen snabbt 
byggs ut.  

• Att fler gemensamma mötes-
platser skapas och utvecklas 
för att förbättra den  
gemensamma livsmiljön.

SAMHÄLLSBYGGANDE

ÖKAD TRYGGHET GER

MÄNNISKOR EMELLAN!
ÖKAT FÖRTROENDE

 
Brottslighet och otrygghet 
bryter ned samhället och  
skapar förtroendeklyftor  
mellan människor.  
Vår vision är ett Laholm utan 
grov brottslighet!

Det behövs större insatser på platser  
där Laholmare känner sig otrygga.  
Kommunen ska bedriva ett  
systematiskt arbete för att identifie-
ra och åtgärda otrygga miljöer. Det 
kan handla om kameraövervakning, 
klottersanering, belysning, städning 
och slyröjning. 

Mäns våld mot kvinnor är en  
historisk rest från svunna tider. I ett 
modernt samhälle ska alla vara fria 
att göra livsval utan att drabbas av 
våld eller förtryck. Stödet till kvinnor 
och tjejjourer är av avgörande  
betydelse, liksom att vår egen  
kommunala organisation har  
kunskap och resurser för att ge  
utsatta kvinnor och barn det stöd 
som de behöver. 

Unga som begår brott ska få  
snabba och tydliga reaktioner.  
Särskild vikt ska läggas vid att  
identifiera de ungdomar som håller 
på att glida in i kriminalitet, så att 
rätt insatser sätts in tidigt.  

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Prioritera insatser för att öka 
tryggheten utomhus.  

• Att Laholms kommun ska 
vara en förebild i hur vi  
stödjer de som utsätts för 
våld i nära relationer. 

• Att Laholm ska vara ett  
föredöme i kampen mot  
familjevåld och heders- 
relaterat våld och förtryck. 

• Satsa på förebyggande  
åtgärder där hela civilsam-
hället ska mobiliseras för att 
ungdomar inte ska hamna i 
brottslighet. 

MINSKAD BROTTSLIGHET



VI VILL SÄTTA 

I RÖRELSE!
LAHOLMARNA  

 Kulturen och föreningslivet ska 
spela en viktig roll som  
utvecklingskraft för Laholm, 
och bidra till att kommunen 
blir en ännu bättre plats att 
växa upp och leva i. 

Kommunen behöver ha en bered-
skap för att kunna stötta nya initiativ, 
idéer och lokala mötesplatser. När 
ett nytt och lokalt engagemang 
dyker upp ska det inte kvävas av 
krav på långsiktighet och byråkrati. 
Kommunens arbete behöver i detta 
hänseende förenklas och byråkratin 
minskas. 

Folkbildningen och studieförbunden 
har traditionellt tagit ett stort ansvar 
för kulturverksamheten i Laholm 
med många arrangemang och 
verksamheter. De är viktiga för  
framtiden och ska stödjas.

Att röra sig dagligen ökar  
livskvalitén och stärker folkhälsan.  
Vi vill utveckla nya alternativ till ökad 
fysisk aktivitet som gagnar de som 
står utanför idrottsrörelsen.  
Kommunen ska göra insatser för att 
det ska vara enkelt för fler att motio-
nera oavsett ekonomi, ålder,  
könsidentitet, etnicitet, religion eller  
funktionsnedsättning. 

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Att fritidsgårdarna ska  
utvecklas till moderna  
mötesplatser som attraherar 
fler unga. 

• Utveckla stödet till  
ridsporten i kommunen och 
återstarta ridskole- 
verksamhet. 

• Utveckla fler spontanidrotts-
platser och göra dem mer 
tillgängliga. 

• Stimulera till dialog mellan 
skolan och föreningslivet för 
att möjliggöra god fysisk 
aktivitet inom ramen för  
skoldagen. 

KULTUR OCH FÖRENINGSLIV SOM SAMHÄLLSBYGGARE

I LAHOLM STÖTTAR 

OCH ARBETARE!
VI BÅDE FÖRETAG 

 Företagen i Laholm ska ges 
goda förutsättningar för att 
växa och utvecklas. 
Laholmarna ska ges goda 
förutsättningar att arbeta.

Kommunen ska erbjuda digitala 
tjänster som underlättar vardagen 
för företag. Vi strävar efter att  
förenkla, tillgängliggöra och  
samordna kommunens rådgivning, 
tillsyn och information för våra  
företagare. 

Utbildning av god kvalitet bidrar till 
att företag kan rekrytera personal 
och att nya företagare etablerar sig 
i kommunen. Det är viktigt med en 
väl fungerande samverkan mellan 
näringsliv, kommun, myndigheter 
och utbildningssamordnare. 

Genom att fler jobbar ökar skatte- 
intäkterna samtidigt som de  
offentliga utgifterna för inkomst-
trygghet minskar. 
Alla som kan jobba ska jobba, den 
som saknar arbete ska möta tydliga 
förväntningar och framför allt goda 
möjligheter att komma i arbete och 
egen försörjning.

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Göra det lätt att starta och 
utveckla företag i Laholm. 

• Förbättra kunskapen om och 
attityder till företagande hos 
kommunens anställda och 
förtroendevalda. 

• Verka för ett serviceinriktat 
myndighetsutövande.  

• Säkerställa tillgången på 
detaljplanerad mark för 
näringslivets expansion och 
nyetablering.  

• Öka näringslivets delaktighet 
i skolan.

NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING



VI ARBETAR FÖR

FÖR BARN OCH UNGA!
TIDIGA INSATSER 

 Varje krona som investeras i 
tidiga insatser för barn och 
unga får vi tillbaka många 
gånger om. Vi vill satsa mer på 
barn och ungas psykiska hälsa 
och särskilt på tidiga insatser.

Meningsfull barnlek i förskolan 
är viktigt för våra barns hälsa och 
välbefinnande. För att förstärka och 
förstå lekens betydelse för barnen 
vill vi starta pilotprojekt på minst en 
förskola i varje upptagningsområde. 
Där ska kuratorer och elevhälsan 
medverka tillsammans med  
personalen på förskolan för att tidigt 
upptäcka brister i barnens  
socialiseringsförmåga och tidigt  
sätta in resurser för att åtgärda 
bristerna. Målet är att lekcertifiera 
samtliga kommunala förskolor i  
kommunen.

Laholm ska ha en sektors- 
övergripande ungdomspolitik, där 
vi tar ett helhetsgrepp om ungas liv, 
där alla sektorer och aktörer som 
påverkar ungas uppväxt samverkar. 
Ungdomspolitiken är idag splittrad 
på många olika instanser.  
Det vill vi ändra på.

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:
• Lyfta fram lekens betydelse 

för våra barns förmåga till 
självkänsla och utveckling,  
i våra förskolor! 

• Upptäcka och ge ett aktivt 
stöd till utsatta ungdomar, 
tidigt! 

• Utveckla en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik, där kunskap 
om ungas situation styr  
politiska beslut och  
satsningar. 

• Införa en mobil ungdoms- 
mottagning, tillsammans 
med regionen.

BARN OCH UNGAS HÄLSA

ALLA BARN SKA HA

LYCKAS I SKOLAN!
MÖJLIGHET ATT 

Skolresultaten måste fortsätta 
öka för att vi ska stå starka på 
en alltmer kunskapsfokuserad 
arbetsmarknad.

Alla skolor ska vara bra skolor och 
alla barn ska ges de bästa förutsätt-
ningarna att lyckas. En viktig del i att 
ge varje barn rätt förutsättningar att 
lyckas är goda möjligheter till särskilt 
stöd. Förskolan har en viktig roll för 
att ge varje barn en trygg tillvaro 
och en stabil grund att stå på inför 
skolgången. För det behövs små 
barngrupper och utbildad personal. 
 
Allt detta kräver fortsatt prioritering 
av resurser till skolan, fortsatt  
systematiskt kvalitetsarbete och att 
Laholms kommun lyckas attrahera 
och behålla duktiga lärare. Det gör 
vi genom attraktiv lönesättning, bra 
arbetsmiljö och goda utvecklings-
möjligheter för våra lärare. 

Alla barn har rätt att känna  
trygghet. Att barn växer upp med 
rasism, trakasserier och kränkningar 
hotar vår demokrati och skadar bar-
nens framtid. Politiska initiativ måste 
tas för att förebygga förekomsten av 
kränkningar och rasism i våra skolor. 
Vi kommer ta de initiativen!

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:
• Se till att varje barn kan läsa, 

skriva och räkna innan det 
lämnar åk 3! 

• Erbjuda alla elever kostnads-
fri läxhjälp i skolan! 

• Avlasta lärarna genom att 
anställa lärarassistenter och 
bygga ut tvålärarsystem i fler 
skolor! 

• Verka för arbetsro och  
ömsesidig respekt mellan 
lärare och elever!

BARN OCH UNGAS FRAMTID



VI ARBETAR FÖR

I ÄLDREOMSORGEN!
MEDBESTÄMMANDE

 Vården och omsorgen ska 
finnas där för alla, den dag vi 
behöver den. Hög tillgänglig-
het, god kvalitet och rätt till 
inflytande ska prägla äldre-
omsorgen i Laholms kommun. 

God kvalitet är att få hjälp av  
utbildad och kunnig personal. God 
kvalitet innebär också att få bestäm-
ma själv. Frihet att välja är därför en 
viktig del när vi utvecklar omsorgen. 
Det handlar om större inflytande 
över vardagen, rätten att själv få 
bestämma om man vill ha hjälp att 
städa, att gå en promenad eller med 
veckans inköp. 

Måltiderna är en viktig del av både 
vården och det sociala livet.  
Förutom att maten ska vara  
näringsriktig och hålla hög kvalitet 
ska måltiderna präglas av trivsel, 
god stämning och trevlig samvaro 
där även personalen kan delta som 
en del av omsorgen.

Äldreomsorgen blir en av framtidens 
stora utmaningar och därmed också 
en av våra viktigaste politiska frågor.

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:
• Skapa hemtjänstteam kring 

brukare för att säkra kvalitet 
och medbestämmande! 

• Se till att det tar maximalt 30 
dagar från beslut om behov 
av vård och omsorgsboende 
till placering. 

• Utveckla de lokala träff- 
punkterna till att även  
fungera som kontaktpunkter 
för anhöriga och väntjänsten. 

• Implementera ny teknik i 
vård och omsorg.   

VÅRA ÄLDRE

SAMMA RÄTTIGHETER

FÖR ALLA!
OCH SKYLDIGHETER

 Samhället ska byggas med 
insikten om att ingen  
människa är mindre värd än 
någon annan, att de grund- 
läggande behoven är  
desamma och att varje individ 
ska respekteras och ses som 
en tillgång för samhället. 

Personer med funktionsnedsättning 
ska ha inflytande över det stöd och 
den service som de är beroende 
av. Det ger självbestämmande, full 
delaktighet och jämlikhet i levnads-
villkor. Den som har en funktions-
nedsättning som innebär att man 
behöver omsorg av personal dygnet 
runt ska garanteras detta. Därför 
ska nya gruppboenden byggas i den 
takt som behov uppstår. 

Rätten till stimulerande och  
utvecklande verksamhet på dagarna 
är oerhört viktigt. Sysselsättnings- 
insatser och dagverksamhet av olika 
slag ska fortsätta utvecklas. För att 
personer med funktionsnedsättning 
ska ha möjlighet att delta i samhället 
fullt ut måste hindren i den 
offentliga miljön minimeras. Takten 
med att ta bort hinder måste öka. 
Vi kommer öka takten!

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Att personer med funktions-
nedsättning ska ges  
möjlighet till inflytande över 
sin livssituation.  

• Verka för byggnation av nya 
gruppboenden. 

• Höja ersättningen till  
personer som deltar i daglig 
verksamhet. 

• Utveckla dialogen och  
samarbetet med funktions-
rättsrörelsen.   

FUNKTIONSVARIATIONER



VI SATSAR PÅ

FÖR MILJÖNS SKULL!
KOLLEKTIVTRAFIK

 
Transporter står för de största 
utsläppen i Halland. För ett 
hållbart klimat krävs fossilfria 
bränslen och fler alternativ, 
exempelvis kollektivtrafik.

Att minska klimatpåverkan blir den 
viktigaste miljöfrågan för oss. Vi 
måste alla bidra i arbetet med att 
minska utsläppen. Därför verkar vi 
för förbättrade möjligheter för  
kommunens invånare att välja  
kollektivtrafik och cykel, istället för  
bilen.

Laholms kommun ska ha höga 
ambitioner för utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Vi jobbar för ett 
levande samhälle med grön- 
områden som ger liv, med tät och 
pålitlig kollektivtrafik och med  
moderna cykelvägar. 

Läs mer om hur vi vill göra detta på

www.socialdemokraternalaholm.se

Socialdemokraterna i Laholm vill:

• Starta varannan timmes- 
trafik på Markarydsbanan, 
med stopp i Veinge och 
Knäred. 

• Etablera en kollektivtrafik 
som är anpassad för såväl 
arbets- och studiependling 
som för fjärresande. 

• Öka Laholms attraktionskraft 
med hjälp av satsningar i 
kollektivtrafiken . 

HÅLLBAR UTVECKLING


