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Klimaloven forpligter 
Danmark til at reducere 
vores udledning af CO2 
og andre klimagasser 
med mindst 70 % i 2030 i 
forhold til 1990. I 2020 er 
der vedtaget en række 
tiltag, der bringer os et 
pænt stykke ad vejen, 
men der er stadig langt 
igen. SF ønsker at tage 
ansvar for at de 
offentlige institutioner 
går forrest i den grønne 
omstilling, både som 
stor forbruger af energi, 
samt myndighed på 
mange områder, hvor 
klimadagsordenen spiller 
ind. 

Kalundborg Kommune er 
med i DK2020 -, det skal 
vi i SF følge tæt og være 
skarpe på, at vi leverer 
inden for de rammer der 
udstikkes - og det skal 
ikke bare være på 
papiret - det skal 
udmøntes i 
virkeligheden!
Vi skal stille store krav til 
vores forsyningsselskab i 
at finde de bedste 
løsninger mht. 
klimatilpasning
Vores vandløbs 
naturtilstand skal 
forbedres, samtidig med 
at de skal være en del af 
klimatilpasningen ved at 
tilbageholde vand

NATUR, MILJØ OG KLIMA 
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• Landstrøm på 
havnen! 

• Kommunale 
projekter med fokus 
på natur, 
biodiversitet og 
klimaforebyggelse!

• Etablering af 
klimaråd og unge-
klimaråd

• CO2-pris i de 
kommunale 
indkøbsprocesser

• Elektrificering af 
kommunens 
bilpark.

• Grøn klimavenlig og 
bæredygtig 
udbuds- og 
indkøbspolitik. 

• Nyt kommunalt 
byggeri skal være, 
klimavenligt og 
certificeret 
bæredygtigt

• Kommunalt ejede 
landbrugsarealer 
skal drives 
økologisk. 

• Flere grønne byrum 
- ikke færre.

• Registrering af 
kommunens natur-
arealer.

• Kommunale om-
råder helt uden 
sprøjtegifte.

NATUR, MILJØ OG KLIMA 



KALUNDBORG

Kalundborg kommune 
skal være en 
cykelkommune. Vi skal 
have sikre cykelstier til 
alle skoler og 
uddannelsessteder.     Vi 
ønsker at skabe en 
sammenhængende 
kommune med cykel-
stier der binder hele 
kommunen sammen.
Vi er imod en Kattegat-
forbindelse. På bag-
grund af den viden vi har 
i øjeblikket om dens 
belastning af klima og 
natur, er vi imod dette 
infrastrukturprojekt. Vi 
ønsker i stedet at der 
kommer el-færger 
mellem Kalundborg og 
Århus 

• Sikre skoleveje for 
børnene.

• Cykelstier der 
forbinder hele 
kommunen.

• El-færger mellem 
Kalundborg og 
Århus.

INFRASTRUKTUR



KALUNDBORG

Vi vil arbejde for 
minimumsnormeringer 
der kan mærkes i 
hverdagen, som sikrer at 
der er tid til børnene. 
Vi er imod 
områdeledelseledelse af 
flere matrikler. Gode 
institutioner kræver 
synlig ledelse.

• Maks 3 børn pr. 
voksen i vuggestuer

• Maks 6 børn pr. 
voksen i børnehaver

• Synlig ledelse 

Folkeskolen har en vigtig 
funktion i bevarelsen og 
styrkelsen af lokal-
samfundet. For SF er det 
vigtigt, at der ved 
bevarelsen af de små 
skoler, medfølger de 
nødvendige midler 
Vi ønsker kortere 
skoledage og 
konvertering af timer til 
2 voksne i under-
visningen, 
Vi skal have fokus på 
fastholdelse af vores 
lærere. SF vil arbejde 
aktivt for at lærerne får 
en lokalaftale.
• Kortere skoledage
• 2 voksne i 

undervisningen
• Kommunal aftale 

om lærernes 
arbejdstid

DAGINSTITUTIONER 
OG SKOLER
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• Attraktive og 
fleksible boliger til 
ældre

• Madlavningen 
tilbage til 
plejecentrene “Der 
skal dufte af mad!”

• Flere varme hænder 
på plejecentre—
også om natten

Alle har ret til et værdigt 
ældreliv. Vi skal kunne 
tilbyde boligformer der 
tilgodeser mulighed for 
social samvær, som 
f.eks. Seniorbofælles-
skaber. 
Der skal flere varme 
hænder til. Der skal 
mindst være en sosu-
assistent til stede på alle 
plejecentre således at 
borgere kan få hjælp -
også om natten.
Madlavningen skal 
tilbage til plejecentrene 
og raske og aktive 
beboerne skal inddrages 
i madlavningen. 

• Indkomstbestemt 
“frikort” ordning til 
børn til 
medlemskab af 
idrætsforeninger

• Idrætshold for 
ledige, 
fleksjobbere, 
førtidspensionister

Alle børn og unge skal 
have mulighed for at 
deltage i 
fritidsaktiviteter. Derfor 
vil vi indføre 
frikortsordninger til børn 
til medlemsskab af 
idrætsforeninger.
Vi skal have børn der får 
lyst til at dyrke motion -
derfor skal motion 
integreres og prioriteres 
meget mere i skolerne, 
børnehaverne og 
daginstitutionerne.

ÆLDRE  SUNDHED 
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Langtidsledige bør være 
lægeligt udredt, således 
at det er klart, hvis det 
er egentlig sygdom der 
er største udfordring, 
således at de ledige 
borgere der er tilknyttet 
jobcentersystemet ikke 
unødvendigt kommer i 
diverse forløb, hvis de 
ikke er raske. 
Der skal stilles krav til 
udbydere af 
praktikpladser og 
løntilskudsstillinger. Der 
skal skabes reelle job. 
Ledige i praktik skal ikke 
udnyttes som gratis 
arbejdskraft 
Derfor mener vi også at 
praktikpladser og løn-
tilskudsstillinger i 
offentlige institutioner 
IKKE skal tælle med i 
normeringen.

SF vil indføre sociale 
klausuler i alt 
udbudsmateriale. 
Klausulerne skal sikre at 
virksomheder tilbyder 
praktik og lærepladser 
og at der er sikret 
danske løn- og 
arbejdsforhold ved alt 
udbud af byggeri og 
renovering.

• Praktikpladser og 
løntilskudsstillinger 
skal skabe reelle job

• Ingen syge borgere 
på kontanthjælp

• Kommunen skal 
formidle småjob til 
kontant-
hjælpsmodtagere

• Sociale klausuler og 
kædeansvar i alle 
udbud.

BESKÆFTIGELSE OG 
ARBEJDMARKED
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SF vil arbejde for en 
politik, der understøtter 
en værdig livsførelse for 
personer med nedsat 
fysisk og/eller psykisk 
funktionsevne. Der skal 
være mulighed for at 
tilbyde revalidering, 
mentorordninger, kurser 
og netværksgrupper til 
socialt udsatte borgere.
SF vil skabe alternative 
boformer for psykisk, 
fysisk og socialt udsatte 
borgere og oprette 
opgangsfællesskaber for 
psykisk udviklings-
hæmmede.
Vi tror på at borgere i et 
fællesskab med andre 
kan udvikle sine 
personlige ressourcer.

Vi vil skabe 
jobmuligheder for de 
borgere, der har brug for 
en ekstra håndsrækning.
SF vil arbejde for at alle 
kommunale bygninger 
bliver handicapvenlige.

SOCIALOMRÅDET
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I SF Kalundborg synes vi 
det er en absolut 
kerneopgave for en 
kommune, at inddrage 
borgerne og 
virksomhederne i de 
processer og 
beslutninger der foregår. 
Så vi skal gentænke 
vores høringsprocesser.
Der skal være mulighed 
for at stille borgerforslag 
som 
kommunalbestyrelsen 
skal behandle. Det skal 
kræve 500 underskrifter
Borgerrådgiverfunktione
n skal genindføres
Åbenhed og kritisk dialog 
og konstruktiv kritik 
nede fra og op i alle lag 
skal være en pligt 

Vi skal have en ny 
ledelsesstruktur og deraf 
ny MED struktur, så 
medarbejderne hurtigt 
og nemt kan inddrages i 
alle relevante processer, 
for dermed at gøre 
beslutningerne bedre, 
mere gennemarbejdede 
og ikke mindst 
forankrede i 
organisationen.
Meget fokus på tidlig 
inddragelse af 
medarbejdere i 
processer. Med skal ikke 
orienteres når beslutning 
er taget. Bo skal tage 
kvalificerede 
beslutninger på et godt 
grundlag. Det kræver 
konstruktiv kritik fra 
medarbejderne!

KALUNDBORG - EN ÅBEN 
OG ATTRAKTIV KOMMUNE
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Kulturelle aktiviteter er 
et aktiv for kommunen. 
SF Kalundborg ønsker at 
støtte og fremme enhver 
form for kulturel aktivitet 
der kan gøre Kalundborg 
kommune til et endnu 
mere spændende, 
farverigt og rummeligt 
sted at bo.

• Kultursted i 
Kalundborg, for 
ALLE kommunens 
unge

• Bilfrit torv ved Vor 
Frue Kirke

• Skøjtebane i Høng 
og Kalundborg

• Sportsfaciliteter 
skal opgraderes 

• Fokus på kulturelle 
tilbud i 
lokalområderne, 
herunder 
forsamlingshusene

SF ønsker at føre en 
aktiv og langsigtet 
bosætningspolitik. Vi vil 
sørge for at der tilbydes 
boliger i alle dele af 
kommunen. Vi bliver nødt 
til at blande befolknings 
grupper for at bevare 
sammenhængs kraften i 
samfundet.

• Blandet boligmasse 
og bosætning

• Genindførelse af 
sprogklasser

• Mentorordning
• Fokus på 

sprogundervisning 
og jobtræning.

• Tilbud om ekstra 
undervisning i 
dansk til elever med 
dansk som 
andetsprog.

KULTUR        INTEGRATION


