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Karlskrona är en kommun med fantastiska möjligheter. Moderaternas vision
för Karlskrona är en trygg, välkomnande, och framtidsinriktad kommun som
växer, utvecklas och där alla jobbar efter sin förmåga. Vi tror på människors
drivkraft, kreativitet och vilja att vara med och ta ansvar. Vi vill att alla ska
kunna känna trygghet, delaktighet och framtidstro i Karlskrona.
Vi vill ta vara på vår skärgård, vår natur och på världsarvsstaden Karlskronas
unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön. Vi vill
skapa en positiv och välkomnande anda som inger stolthet över att bo och
verka i vår kommun. Vårt fokus är Karlskronas trygghet, attraktionskraft, och
utveckling. Det ska byggas bostäder i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler
och det ska sjuda av liv och aktiviteter. Vi ska fortsätta stärka det som är unikt
med Karlskrona och öka attraktionskraften med god tillgång på bostäder och
jobb.
Vi bor i en kommun där land möter hav, där människor utvecklas och idéer får växa och bli till verklighet.
Karlskrona ska vara en kommun där människor vill bo och trivas, där människor vill skaffa barn och där
människor vill bli gamla. Att växa och åldras i Karlskrona ska speglas av trygghet, gemenskap och delaktighet.
Våra invånare ska känna sig trygga i sin vardag, barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att kunna
rusta sig för sin framtid. Vi vill ha en skola i världsklass där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen
förmåga och nå sin fulla potential. Vi ska ha en trygg skola med hög kvalité där barn och ungdomar möter
arbetsro och kreativa miljöer som väcker nyfikenhet, stimulerar och utvecklar.
För att Karlskrona ska kunna fortsätta utvecklas måste vi bryta det nya utanförskapet. Många har det bra i
Sverige och Karlskrona samtidigt som svagare grupper står längre bort från arbetsmarknaden än tidigare och
allt större grupper ställs utanför välståndsökningen. Det nya utanförskapet med ett ökande bidragsberoende
och arbetslöshet riskerar att gå i arv. Bortom tillväxtsiffrorna döljer sig ett nytt utanförskap som drar isär
samhället. Detta har också blivit påtagligt för invånare i Karlskrona, med kraftiga skattehöjningar både på
riksnivå och lokalt, samtidigt som bidragsberoende ökar. När det saknas arbetskraft på företagen, i kommunen
och inom sjukvården kan det inte vara en acceptabel utveckling att allt fler står utanför arbetsmarknaden, att
bidragen byggs ut och att allt färre jobbar.
Med bakgrund av detta vill vi moderater i Karlskrona göra skattelättnader för de som arbetar. Det är
nödvändigt att höja kraven för att få bidrag för att det ska vara mer lönsamt att jobba, starta företag, driva
företag och anställa än att leva på bidrag. Jobbklyftan mellan utrikesfödda och inrikesfödda ska halveras och
det ska skapas fler jobb i Karlskrona.
I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar.
Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män är lika
mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Om vi är beredda att vika ner oss,
sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt
från krigets förtryck och förföljelse.
Vi moderater tror på människors förmåga och är medvetna om politikens betydelse för att möjliggöra en god
samhällsutveckling. Politiken ska riva hinder och skapa möjligheter för människor att ta ansvar för sina egna liv
och för att kunna förverkliga sina drömmar.
Vi kommer alltid vara redo att hålla i rodret, men fram tills dess kommer vi aktivt driva på för att för att öka
tryggheten, ha en skola i toppklass, och utveckla Karlskronas unika attraktionskraft. Vi vill bygga en trygg,
tillåtande och framtidsinriktad kommun som många väljer att bo i.

Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna i Karlskrona

2

Innehållsförteckning
Framsida
Inledning- Hela Karlskrona ska jobba
Innehållsförteckning
Vi gör det tillsammans- en framtid som håller
Attraktiv livsmiljö
Snabba kommunikationer
Utbildning och Kunskap
Upplevelsernas Karlskrona
Näringslivets Karlskrona
Hela Karlskrona ska jobba
En trygg social välfärd
Att kunna leva utifrån sina förutsättningar
En trygg kommun att åldras i
Trygghet att lita på
Hållbar livsmiljö
Attraktiv arbetsgivare
En effektiv kommun

1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
17
18
19
20
22
23
24

Bilaga 1
Ekonomiska ramar
Bilaga 2
Investeringsbudget

3

Vision Karlskrona 2030

Vi gör det tillsammans – en framtid som håller
Under förra mandatperioden enades vi kring Vision Karlskrona 2030, en framtidsbild som medborgare,
näringsliv och vi politiker tagit fram tillsammans under vår ledning. För att Karlskrona ska fortsätta vara en
trygg kommun med fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad
väg för att nå dit. Därför utgår vi Moderater för Vision Karlskrona 2030 i vår budget.

Övergripande mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Karlskronas livsmiljö är hållbar
Det byggs många bostäder i Karlskrona
Kommunikationer och tillgängligheten är hög i Karlskrona
Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper
Barn- och unga har möjligheter till ett rikt fritidsliv
Företag väljer att starta, etablera sig och expandera i Karlskrona
Invånare i Karlskrona är självförsörjande
Karlskrona är en trygg och öppen kommun
Kommuninvånarna i Karlskrona får god service och omsorg
Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare
Karlskrona kommun har en budget i balans
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Vision – Attraktiv livsmiljö
”Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av
aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med en internationell atmosfär. Med olika sorters boenden i
attraktiva miljöer får alla möjlighet till ett aktivt liv, oavsett ålder.”
- Vision Karlskrona 2030

Karlskrona kommun ska ta tillvara skärgården och världsarvsstaden Karlskronas unika potential och
gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön. Vi moderater vill skapa en positiv och välkomnande anda
med en god utveckling. Våra kommuninvånare ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och
dynamisk region. I vår skärgård, i våra bok- och ekskogar och med våra unika världsarvsmiljöer ska det finnas
plats för närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, blågröna vidder, naturens värden och
möjligheter för människor att växa. Med ett nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten ska
vi skapa en hållbar framtid.
Vår kommun ska sjuda av framtidsoptimism och samtidigt värna sin historia. Stadens attraktionskraft ska
förstärkas genom att öarna och skärgården marknadsförs så att fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva
Karlskrona. Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig
ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en hög livskvalitet. Det är Karlskronabornas behov av arbete,
utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser, resor och transporter som ska vägleda våra framtida prioriteringar
i Karlskrona.
Karlskrona ska vara en plats där människor vill bo och trivas, där människor vill skaffa barn och där människor
vill bli gamla. Det ska finnas bra förskolor och skolor i hela kommunen med fokus på kunskap. I Karlskrona ska
alla känna sig trygga. Moderaternas utgångspunkt är den enskilda kommuninvånaren. Vi moderater tror på
människors förmåga men är medvetna om politikens betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling.
Politiken ska riva hinder och skapa möjligheter. Kommunen ska förenkla för invånare och företag och alltid ta
tillvara civilsamhällets dynamik och kreativitet. Kommunens service ska vara av hög kvalitet, tillgänglig och
miljövänlig. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och präglas av gott bemötande.
I Karlskrona ska det vara enkelt att leva. Vi vill bygga en trygg, tillåtande och framtidsinriktad kommun som
många väljer att bo i.
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Attraktiv livsmiljö
Moderaterna vill:
 Att planavdelning tar fram planer motsvarande minst 800 bostäder per år
 Att ytterligare minst 200 studentbostäder ska stå klara fram till 2020
 Att det ska erbjudas ”Bra boende för äldre” i våra serviceorter/tätorter
 Fortsatta bygga ut antalet båtplatser och attraktiva hamnar för båtgäster och båtägare
 Återinföra skärgårdsmiljonen
 Att Karlskrona ska ha en utav Sveriges bästa stadsmarinor
 Att kommunen jobbar för ytterligare tankstationer i skärgården för båtar
 Att kommunen skapar förutsättningar för fler uppställningsplatser för båtar
 Att badplatser både i tätortsnära läge, i skärgården och vid insjöar ska rustas upp, med förhöjd
standard och ökad tillgänglighet
 Öka takten i byggandet av bostäder på Pottholmen
 Skapa en långsiktig strategi för ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä
 Ta fram en detaljplan för Hattholmen som en oas av bostäder, aktiviteter och upplevelser
 Att nya stadsdelar och bostäder ska präglas av varierande och nydanande arkitektur och ha en hög
miljö- och energiprestanda
 Ta fram en fördjupad översiktsplan för Öljersjö/Torsnäs
 Fortsätta stadsutvecklingen i samarbete med fastighetsägarna och butiksägare och verka för att få
utmärkelsen ”Årets stadskärna”
 Bygga en attraktiv stadsgata som infart till Karlskrona
 Att kommunen prioriterar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
 Att kommunen möjliggör för fler bygglov i strandnära läge
 Införa ”Bygglov över disk” för enklare ärenden
 Fortsätta utveckla attraktiva serviceorter/tätorter
 Ha en förbättrad parkeringsstrategi med låga avgifter och fler parkeringsplatser
 Ta ett tydligt helhetsgrepp i bostadsplaneringen genom att snabba upp och förenkla byggprocessen
 Att kommunen tar fram en modell för uppföljning av detaljplaneprocessen kopplat till kommunens
investeringsplanering
 Att kommunen prioriterar planer och projekt som kan genomföras i närtid och säkerställer tillgången
till mark för fortsatt utbyggnad av nya bostäder
 Skapa förutsättningar för en saluhall i Kungsmarken
 Att Karlskrona kommun jobbar för att införa rökfria offentliga miljöer

Övergripande mål:

1. Karlskronas livsmiljö är hållbar
2. Det byggs många bostäder i Karlskrona
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Vision – Snabba kommunikationer
”Vi ska ha en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till och från Karlskrona. Genom fortsatt
utveckling av hamnen på Verkö blir vi ett centrum för gods- och persontrafiken i Östersjön. Den digitala
infrastrukturen och den väl utbyggda lokaltrafiken – med buss, tåg eller båt – gör vardagen enkel i
Karlskrona.”
- Vision Karlskrona 2030

För att vi ska kunna fortsätta växa som kommun med fler boende och företag måste vi ha en fungerande
infrastruktur och bra kommunikationer. Infrastruktur och kommunikationer är livsnerven för boende och för
att jobben i våra lokala och globala företag ska kunna växa fram. Därför måste kommunikationer med buss, tåg
och flyg utvecklas till och från Karlskrona och infrastrukturen byggas ut. Bredband och fiber är en förutsättning
för boende och företagande, och ska fungera i hela kommunen.
För att stärka det som är unikt med Karlskrona och öka tillgängligheten och attraktionskraften vill vi moderater
fortsätta utöka skärgårdstrafiken året runt och under högsäsong. Antalet båtplatser måste fortsätta att byggas
ut.
Kommunen ska tillsammans med Trafikverket bygga ut gång- och cykelvägar i och mellan våra stadsdelar, på
landsbygden och i skärgården, förutom de satsningar vi gör på gång- och cykelvägar i vår egen infrastruktur.
Karlskronas läge, som ett nav i Östersjön och med grannländer på kontinenten och i Baltikum, ger oss unika
möjligheter för transporter av människor och gods i södra Östersjön. Utvecklingen på Verkö måste ta ny fart för
hållbara transporter på järnvägen med ett logistikcentrum som en viktig pusselbit.
Karlskronas tätorter och mindre orter ska kännas levande, attraktiva och tillgängliga med plats för upplevelser
och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga.
Vårt mål är att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. Därför vill vi att investeringar i
infrastruktur, kollektivtrafik och cykelvägar sker både i tätorter, i skärgården, i landsbygden och på
Trossö.
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Snabba kommunikationer
Moderaterna vill:
 Att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) till år 2020
 Utöka skärgårdstrafiken med förlängd sommarsäsong i östra skärgården
 Fortsätta utbyggnaden av cykelvägar
 Trafiksäkra befintliga cykelväg till Verkö
 Att kommunen förhandlar med Trafikverket/Regionen för att bygga en sammanhållen cykelväg ut till
östra skärgården, från Trummenäs till Tjurkö
 Att kommunen förhandlar med Trafikverket/Regionen för att bygga en sammanhållen cykelväg från
Skillingenäs till Nättrabycentrum (Mjövikvägen)
 Bygga ut kollektivtrafiken till Skillingenäs och Trummenäs
 Öka möjligheten för resande till och från Karlskrona med buss, tåg och flyg
 Att kommunen tar initiativ till att på nytt starta utvecklingsarbetet för Verkö
 Att kommunen tar initiativ till att på nytt och igen utveckla den gröna transportkorridoren Baltic Link
 Att kommunen aktivt arbetar för att säkerställa att utbyggnaden av E 22 Jämjö-Lösen äger rum
senast innan 2020
 Att Nättraby-Ronneby Öst E 22 arbetas in i Trafikverkets nationella plan med byggstart senast
20125

3.

Övergripande mål:
Kommunikationen och tillgängligheten är hög i Karlskrona
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Vision – Utbildning och kunskap
”Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som
stimulerar till kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete med näringslivet ges möjligheter till
ett livslångt lärande.”
- Vision Karlskrona 2030

All utbildning i Karlskrona kommun ska ha möjligheter att ta tillvara barn och elevers kreativitet och unika
styrkor för att skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund. Vi ska ha en
skola där barn och ungdomar får möjlighet att rusta sig för sin framtid med kreativa och nyskapande miljöer
som väcker nyfikenhet, stimulerar och utvecklar.
Förskolan ska ta tillvara barns nyfikenhet och lust till att lära. Kunskap ger förutsättningar att växa och
utvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även
avgörande för att fler ska kunna jobba.
Skolan ska få förutsättningar att stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för
att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Därför är det viktigt att skolan har
höga förväntningar på eleven och utgår från att eleven kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att
varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier.
Vår viktigaste uppgift som politiker är att ge skolan förutsättningar att kunna utgå från var och ens förmåga att
lära och utvecklas. Samtliga elever i behov av stöd ska få hjälp. Våra kommunala skolors möjlighet att profilera
sig ska uppmuntras. Samspelet mellan kommunens skolor och arbetslivet ska utvecklas och entreprenörskap
ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
Vi ska ge förutsättningar för att miljöarbete, modern teknik och en bredd i pedagogik och metoder ska kunna
vara en självklar del i våra kommunala skolor.
I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans vad gäller kränkningar och alla elever som går i våra skolor ska
kunna känna sig trygga. Våra skolor måste få en ökad möjlighet att arbeta med alla människors lika värden och
samhällsorientering. Arbetsmiljön för både medarbetare, elever och barn ska vara utformad så att den för varje
individ upplevs som trygg, personlighetsutvecklande och kunskapsfrämjande.
En likvärdig och trygg skola med arbetsro är avgörande för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen.
Lärarförbundet har formulerat en tydlig definition för en likvärdig skolgång: "alla elever ska få chans att nå sin
fulla potential, oavsett vilken skola han eller hon går på". Barn är olika, därför är det viktigt att alla barn får
chansen att nå sin fulla potential. Det är lika viktigt att stimulera högpresterande elever som att ge extra stöd
till lågpresterande, och att alltid ta tillvara individuella förmågor. Detta är likvärdighet på riktigt, då varje
enskild elev får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. En rapport från 2016 som skolinspektionen tagit
fram visar att en tredjedel av eleverna anser att de saknar utmanande uppgifter i sin undervisning. Dessutom
finns det skolor i Karlskrona där färre än hälften av eleverna går ut grundskolan med godkända betyg.
Likvärdigheten i Karlskronas skolor och antalet barn som går ut grundskolan med godkända betyg minskar. Det
är en oacceptabel utveckling. Därför skjuter vi moderater till ökade ekonomiska resurser för att grundskolan
ska klara sitt kunskapsuppdrag. Vi satsar på att lokalerna ska rustas upp för att få en trygg, kreativ och
inspirerande miljö för lärande, att alla pedagoger ska ha möjlighet att använda modern teknik i sin
undervisning, införa pedagogiska måltider och öka vuxennärvaron i skolan.
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Utbildning och kunskap
Moderaterna vill:
 Ha fler pedagoger i skolan
 Förbättrad skolmiljö för ökad trygghet och trivsel
 Ha arbetsro och trygghet i skolan
 Säkerställa att fler elever klarar kunskapsmålen i skolan
 Öka det sammanvägda betygsresultatet
 Satsa på förstelärare
 Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers behov av särskilt stöd och stärka
kompetensen kring specialpedagogik och elevers särskilda behov
 Säkra tillgången och utveckla elevhälsan på samtliga skolor
 Öka vuxennärvaro i skolan
 Att alla grundskolor ska erbjuda läxhjälp
 Säkerställa att alla elever får tillgång till modern teknik
 Ha pedagogiska måltider i skolan
 Öka antalet pedagoger per barn i förskolan och grundskolan
 Att kommunen aktivt arbetar för en etablering av en engelskspråkig skola
 Införa fler förskolor med utomhusprofil
 Utöka antalet lärlingsplatser på gymnasieprogrammen
 Införa en valbar kurs med inriktning mot undervattensteknik på gymnasiets Teknikprogram
 Fortsätta utveckla samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola och gymnasieskolorna
 Navigatorcentrum ska finnas kvar som ett stöd i kommunens uppföljningsansvar. Ungdomar som inte
har en gymnasieutbildning ska prioriteras.
 Införa aktivt skolval
 Stärka nyanlända elevers skolgång genom att inrätta förberedelseklasser på flera skolor
 Att samhällsorientering för nyanlända på gymnasiet ska vara obligatoriskt
 Att alla människors lika värde och ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra arbetet på alla våra
skolor

Övergripande mål:

4. Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper
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Vision – Upplevelsernas Karlskrona
”Vi ska erbjuda ett brett utbud av upplevelser kring vår unika skärgårds- och världsarvsmiljö. Med hög
kvalitet och gott värdskap kan vi locka besökare året om och göra besöksnäringen till en ny basnäring i
Karlskrona.”
- Vision Karlskrona 2030

Vår målsättning är att alla som bor i Östersjöområdet ska känna till Karlskrona, veta var Karlskrona ligger och
välja att besöka Karlskrona. Vår unika skärgård erbjuder möjligheter för besöksnäringen som vi bättre ska ta
tillvara. Även Karlskronas ek- och bokskogar, sjöar, hagmarker och kulturbygd skapar förutsättningar för att
möta en växande besöksnäring, inte minst inom skärgårds, mat- och kulturnäringar.
Precis som att vara en attraktiv kommun att bo i ska också Karlskrona kommun spetsa sin marknadsföring och
lyfta fram skärgården för att förmedla Karlskronas unika position och kvalitéer för våra besökare. Karlskrona
ska ha en levande stadskärna med gränslösa upplevelser skapade av handel, besöksmål, kultur och
mötesplatser. Vi ska också ta tillvara landsbygdens kreativa initiativ och mångfald. Karlskrona ska vara det
självklara valet för upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregionen. Världsarvet, museer i världsklass,
shopping, konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter möts i skärgården. Besöksnäringen med fokus på
skärgård ska ha en tydlig plats i Karlskronas övergripande strategier. Gästhamnarna ska fortsätta att utvecklas
som en tydlig satsning på skärgård och besökande båtturister.
Vårt initiativ till skärgårdsfesten visar att det går att göra konkreta satsningar för att stärka vår attraktionskraft
och vårt varumärke. Värdskapet är en viktig del av besöksnäringen och här ska Karlskrona kommun vara
drivande. Karlskrona ska fortsätta utvecklas för att attrahera fler besökare.
En framgångsrik kommun bygger på en attraktiv livskvalité och att barn och unga har möjligheter till en aktiv
fritid. Därför är det viktigt att vi fortsätter satsa på idrotts och fritidsaktiviteter för barn och unga. Karlskrona
ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av kultur- och idrottsaktiviteter. Stödet till våra
föreningar ska ge dem förutsättningar och möjligheter att självständigt utveckla en kvalitativ verksamhet och
ett rikt utbud av aktiviteter. Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet
som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Framgångsrika idrottsföreningar ger förutsättningar för både bredd
och spets. Elitidrott är en attraktion som ger upplevelser och marknadsför Karlskrona.

Kulturnäringen och ett rikt utbud av kulturupplevelser genererar skatteinintäkter, besökare, en välmående
befolkning och en värdefull livskvalité. Därför vill vi moderater investera i ett modernt och flexibelt kulturhus
som fungerar minst 50 år framåt. Ett kulturhus som sjuder av liv, och som blir en mötesplats där unga möter
gamla, med kulturskola, konsthall, modernt bibliotek, scener, repetitionslokaler, restaurang och mötesplatser.
Vi ser gärna en koppling mellan kulturhus och nytt världsarvscenter. Kulturhuset ska vara en attraktiv
mötesplats för kommunens invånare och besökare.
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Upplevelsernas Karlskrona
Moderaterna vill:
























Att Karlskrona kommun erbjuder alla barn som vill en plats på kulturskolan med fler pedagoger
Att kommunen arbetar fram nya, större och mer ändamålsenliga lokaler till Kulturskolan
Lysa upp världsarvsbyggnader och världsarvsobjekt, till exempel Kungsbron
Att utveckla ett världsarvscentrum centralt och gärna i anslutning till Kulturhuset
Utveckla Mjölnareholmen och Basareholmen
Investera i ett modernt och flexibelt Kulturhus
Att Karlskrona kommun erbjuder alla barn som vill en plats på kulturskolan
Utveckla kulturstödet så att det ytterligare stärker kulturlivet i Karlskrona
Att det ska finnas både en bredd och ett djup i Karlskronas kulturutbud
Att barn- och unga i samtliga kommundelar ska ges möjligheter till kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter
Att pengar som går till barn- och ungas idrottsverksamhet fördelas mer jämställt mellan tjejer och
killar.
Att Karlskrona kommun finansierar upprustning av ridspår som används av Karlskrona-Lyckå Ridklubb
(KLRK)
Att kommunen säkerställer att gymnastikhallen blir utbyggd.
Utöka möjligheten till träningsytor för barn och unga
Rusta upp och förbättra C-planen på Lyckåvallen
Utveckla samverkan med föreningarna
Fortsätta satsa på och utveckla Skärgårdsfesten
Förstärka, utveckla och synliggöra världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Att Karlskrona aktivt jobbar för att vinna utmärkelsen årets Sommarstad
Öka takten av att förnya och rusta upp lekplatser och lekredskap
Bygga utegym på Västra Mark och i Nättraby
Satsa på och investera i Bastasjö som ett tätortsnära friluftsområde
Att Vämöparken utvecklas som en stadsnära historisk och anrik park, fylld av evenemang och
aktiviteter. Byggnader och befintliga miljöer ska rustas upp och underhållas

Övergripande mål:

5. Barn- och unga har möjligheter till ett rikt fritidsliv
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Vision – Näringslivets Karlskrona
”Vi ska ha ett fortsatt dynamiskt och innovativt näringsliv som ligger i framkant internationellt sett.
Samarbete mellan kommun, högskola och näringsliv får våra företag att växa och utvecklas. Vår region är
ledande inom miljö- och energiområdet och vår unika kompetens lockar nya företag att etablera sig i
Karlskrona.”
-Vision Karlskrona 2030
Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med globala företag som utvecklar och producerar världsledande
produkter. Vi har en högskola som är ledande inom hållbar utveckling och profilerad på tekniska utbildningar.
Samtidigt kan Karlskrona erbjuda en unik och attraktiv livsmiljö. Karlskrona ska vara en konkurrenskraftig
kommun som attraherar studenter och medarbetare till våra företag. Vi ska ha ett utav Sveriges bästa
företagsklimat.
Karlskrona behöver fler jobb, därför ska våra företag kunna expandera och fler företag etablera sig och starta i
vår kommun. Genom nya och fler jobb kan vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Tillväxten drivs av företag
och entreprenörers innovationskraft. Vi är en kommun som växer och det är inom näringslivet som jobben
växer fram. Företagsklimat måste bli i topp och kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till
företagande. Alla kommunens instanser ska vara välkomnande till företagande och kontakterna ska vara
smidiga med en väg in för såväl nya som befintliga företag. Kommunen ska i en tät dialog med näringslivet ge
bästa möjligheter för företagsutveckling. Vi ska vara det självklara valet för nyföretagande, företagsetableringar
och för företag att expandera i. Vi måste aktivt söka upp nyetableringar och ha hög service och tillgänglighet för
intressenter. Entreprenörskap ska uppmuntras i skolan såväl som i hela samhället.
Vår roll är att underlätta för företagande och vi ska också skapa förutsättningar för att kommunen, högskolan
och näringslivet möts. Därför vill vi Moderater fokusera på att vår Science Park blir det draglok som Karlskrona
behöver och få till stånd en utbildning för Maritim undervattensteknik.
Vårt mål är full sysselsättning. Alla som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Genom jobb får våra
kommuninvånare försörjning, men också samhörighet och trygghet, vänner och möjlighet till utveckling och
välstånd.
Vi anser att sommarjobben som vi erbjuder måste komma fler ungdomar till del, och att alla
gymnasieungdomar i Karlskrona ska ha haft möjlighet att söka och bli erbjuden ett sommarjobb. Vi måste följa
upp unga som hamnar utanför och erbjuda praktikplatser och andra insatser. Vi anser att lärlingsutbildningar,
yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar och yrkesintroduktionsanställningar i kommunen är
lyckosamma satsningar för att sänka trösklarna till jobb.
Det är också en självklarhet för oss moderater att individer med funktionsnedsättning måste prioriteras i
arbetet med att sänka trösklarna för fler jobb.
I Karlskrona finns många företag som producerar varor, produkter, livsmedel och tjänster. All mat som köps in
genom offentlig upphandling ska ske i enlighet med de krav som ställs på livsmedelsproduktion i Sverige. Då får
vi antibiotikafri mat som kommer från djur som har levt väl. Genom att ställa rätt krav vid upphandling så får
livsmedelsföretagen bättre förutsättningar att verka i Blekinge och Sverige. Varje aktiv bonde bidrar i sin tur till
flera arbeten inom livsmedelsbranschen. Kommunen måste även ta sitt ansvar när det gäller övriga
upphandlingar så att vårt lokala näringsliv får större möjligheter och delaktighet i att utveckla vår kommun.
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Näringslivets Karlskrona
Moderaterna vill:
 Att Karlskrona ska ha ett utav Sveriges bästa företagsklimat.
 Att kommunen prioriterar ett bra bemötande och god service med korta handläggningstider till våra
företag
 Att kommunen erbjuder en bra service till våra företag med ”en väg in” och renodlade företagslotsar
 Vill ha rimliga och relevanta avgifter för företagen
 Fortsätta utveckla Blue Science Park med särskilt fokus på Marin Teknik
 Jobba för att en undervattensteknikutbildning etableras långsiktigt på Blekinge Tekniska Högskola
 Utveckla Campus Gräsvik för att attrahera framtidens företag, medarbetare och studenter
 Säkerställa barnomsorg på kvällar och nätter
 Vill fortsätta satsa på sommarjobb för unga, alla som är i gymnasieålder ska ha haft möjlighet till ett
sommarjobb i Karlskrona kommun
 Alla gymnasieelever ska erbjudas en valbar kurs i entreprenörskap och företagande
 Erbjuda unga sommarjobb i form av sommarföretagande
 Att kommunen jobbar för ett mentorsprogram mellan äldre och yngre entreprenörer för att
kompetensöverföring ska kunna ske
 Fortsatta utveckla samarbete mellan gymnasiet och näringslivet
 Fortsätta utveckla lokalt profilerade gymnasieutbildningar som matchar näringslivets behov
 Satsa på lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar och
yrkesintroduktionsanställningar
 Att all mat som köps in genom offentlig upphandling ska ske i enlighet med de krav som ställs på
livsmedelsproduktion i Sverige.

Övergripande mål:

6. Företag väljer att starta, etablera sig och expandera i Karlskrona
7. Invånare i Karlskrona är självförsörjande
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Hela Karlskrona ska jobba
För många innebär dagens högkonjunktur att man får mer pengar att röra sig med. Detta är normalt ett tillfälle
då möjligheterna för de med små jobbchanser ökar och fler kan ta det första steget in på arbetsmarknaden.
Istället står nu de svagare grupperna längre bort från arbetsmarknaden än tidigare och allt större grupper ställs
utanför välståndsökningen. Det nya utanförskapet med ett ökande bidragsberoende och arbetslöshet riskerar
att gå i arv idag. Bortom tillväxtsiffrorna döljer sig ett nytt utanförskap som drar isär samhället. Detta har också
blivit påtagligt för invånare i Karlskrona, med kraftiga skattehöjningar både på riksnivå och lokalt, samtidigt
som bidragsberoende ökar. 130 områden finns i Sverige där inte ens hälften går till jobbet eller försörjer sig.
Två av dessa områden finns i Karlskrona och cirka 750 hushåll är idag beroende av försörjningsstöd i vår
kommun. När det saknas arbetskraft på företagen, i kommunerna och inom sjukvården kan det inte vara en
acceptabel utveckling att allt fler står utanför arbetsmarknaden, att bidragen byggs ut och att allt färre jobbar.
Från mitten av 70-talet har sysselsättningsgraden varit lägre hos utrikesfödda än hos inrikesfödda. I takt med
att de utrikesfödd i Sverige blir allt fler, har också påverkan och betydelsen av denna jobbklyfta vuxit. Sedan
finanskrisen har tudelningen på arbetsmarknaden ytterligare ökat. Personer med utrikesfödd barkgrund utgör
en femtedel av befolkningen, men hälften av de arbetslösa, och majoriteten av de med försörjningsstöd.
Med detta som bakgrund vill vi moderater i Karlskrona göra skattelättnader för de som arbetar.
Bidragsreformer är nödvändiga för att det ska vara mer lönsamt att jobba, starta företag, driva företag och
anställa än att leva på bidrag. Jobbklyftan mellan utrikesfödda och inrikesfödda ska halveras och det ska skapas
fler jobb i Karlskrona.
Det behövs skärpningar för hur bidragssystemen hanteras. För det första måste aktivitetskraven öka för att
individer ska få tillgång till försörjningsstödet. Fler arbetslösa får idag försörjningsstöd, och försörjningsstödet
har blivit en långvarig försörjning. Socialtjänstlagen måste skärpas, krav på aktivitet och jobbsökande måste ske
och möjligheterna till sanktioner ska finnas. Det ska finnas krav på att söka jobb i hela Sverige. Den som haft
försörjningsstöd i 3 månader, men kan arbeta, ska delta i samhällsnyttiga insatser inom kommunen. För det
andra behövs ett bidragstak i försörjningsstöd och etableringsersättning. Ett hushåll med flera personer kan få
nästan 30 000 kronor i bidrag. Ingen som kan jobba ska tjäna mer på bidrag än arbete. Bidragen staplas på
varandra och bidragsinkomsten blir så hög att steget in på arbetsmarknaden uteblir eller försenas. Bidragstaket
ska omfatta personer med etableringsersättning eller försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Avslutningsvis
ska kvalificering till bidrag ske genom arbete, genom att vara svenskt medborgare och bosatt i Sverige, eller
genom permanent bosättning. Att omedelbart och automatiskt få tillgång till hela det svenska
socialförsäkringssystemet riskerar att minska drivkraften att arbete och legitimiteten i bidragssystemet
ifrågasätts. När man kommer till Karlskrona ska man få en grundläggande och generell trygghet och välfärd,
men först genom arbete, medborgarskap eller permanent bosättning i Sverige får man full tillgång till det
svenska välfärdssystemet.

15

Hela Karlskrona ska jobba
Moderaterna vill:
 Att alla som har behov av Svenska för invandrare (SFI) ska delta i erbjuden undervisning
 Att det ska finnas ett tydligt aktivitetskrav för att få tillgång till försörjningsstöd
 Att SFI ska vara obligatoriskt för att få tillgång till försörjningsstöd
 Att samhällsorientering för nyanlända ska vara obligatoriskt för att få tillgång till försörjningsstöd
 Att bidragstak ska införas så att det inte är mer lönsamt att leva på bidrag än att arbeta
 Att de som har haft försörjningsstöd i mer än tre månader, och kan arbeta, ska delta i samhällsnyttiga
insatser i kommunen minst 20 timmar i veckan i kombination med andra aktiviteter så som studier,
praktik och att söka jobb
 Att försörjningsstödet ska dras in för de som inte deltar i aktiviteter, språkstudier eller samhällsnyttiga
insatser
 Att de arbetsmarknadsinsatser som kommunen finansierar enbart riktas till de med
funktionsnedsättning eller de som helt eller delvis saknar arbetsförmåga
 Att de personer som är friska och har arbetsförmåga, ska genom utbildning och arbetsförmedlingens
aktivitetsstöd, själva aktivt söka jobb
 Prioritera vuxenutbildningen för att möta framtida rekryteringbehov och ge möjlighet till
karriärsväxling
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En trygg social välfärd
Vår kommun måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle. Barn och unga som far illa måste
få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Ett nära samarbete mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis och en
aktiv fältgrupp är en viktig förutsättning för att kunna jobba förebyggande och för att kunna ge barn och unga
ett snabbt stöd. Uppsökande verksamhet behöver riktas till grupper som behöver extra stöd. Tidiga insatser
mot ungdomar med riskbeteende är angeläget för att färre ungdomar ska hamnar i utanförskap. Insatser och
vård av barn och unga ska så långt som möjligt ske i vår egen kommun. Genom insatser ska kommunen arbeta
för att minska tobak, alkohol och droganvändandet bland unga.
Socialförvaltningen brister i sitt uppdrag att utreda orosanmälningar gällande utsatta barn inom fyra månader,
vilket lagen kräver. Varje månad misslyckas socialförvaltningen med att utreda cirka 100 barn inom lagstadgad
tidsram. Orosanmälningar gällande utsatta barn måste prioriteras av förvaltningen och det måste finnas
tillräckligt med resurser för att detta ska kunna ske.
Det finns ett betänkande framtaget av Carin Götblad, före detta nationell samordnare mot våld i nära
relationer, som visar att i Sverige så lever uppskattningsvis 100 000 barn och unga i hedersrelaterat förtryck.
Det är vårt ansvar att se till att det inte sker här. Kommunen måste arbeta för att säkerställa att barn och unga
inte utsätts för hedersförtryck av sina egna familjer eller släktingar.
I Karlskrona ska ingen behöva vara utan bostad. Det är angeläget att alla får tillgång till en egen bostad och att
kommunen fortsätter prioritera boendestöd. Utslussningsboende för att öka chansen till bibehållen
drognykterhet behöver utvecklas. Arbetet mot våld i nära relationer måste utvecklas och förbättras. Vi
moderater vill se en handlingsplan mot våld i nära relationer och nolltolerans mot utsatta barn och kvinnor.
I Karlskrona erbjuds enbart män som är missbrukare behandling. Kvinnor med missbruk får åka till annan ort.
Detta är inte acceptabelt. Både kvinnor och män måste erbjudas behandling i sin hemkommun.
Missbruksvården måste vara jämställd i Karlskrona.

Trygg social välfärd
Moderaterna vill:
 Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningstiden enligt lagkrav om fyra månader
gällande orosanmälningar för utsatta barn hålls
 Att socialtjänsten ska utveckla sitt arbete med särskilt fokus på förebyggande långsiktigt arbete för
barn och unga
 Stärka samverkan mellan skola och socialtjänst för de barn och unga som riskerar att inte klara skolan.
 Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatser för socialt utsatta barn och unga
 Utöka fältgruppen med minst två medarbetare, från dagens fyra till sex personer.
 Att alla som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer får stöd
 Att socialförvaltningen satsar på och prioriterar det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
 Att socialförvaltningen säkerställer att kvinnojouren har tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sitt
uppdrag med att ge kvinnor skyddat boende samt säkra att kvinnornas identitet är skyddade
 Säkerställa att barn och ungdomar inte lever under hedersrelaterat våld och förtryck i vår kommun
 Införa en jämställd missbruksvård med hög kvalité, där kvinnor och män får samma förutsättningar för
behandling av sitt missbruk (med hemmabaserade vårdlösningar)
 Inrätta behandlingsplatser även för kvinnor i Karlskrona gällande behandling av missbruk
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Att kunna leva utifrån sina förutsättningar
Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det går, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett
självständigt liv och ha ett arbete att gå till. Alla ska kunna vara delaktiga och försäkras självbestämmande och
integritet oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning ska vara att identifiera och ta bort det som hindrar delaktighet i samhället och ett
självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning ska själva kunna välja boende och utförare och erbjudas
en god omsorg, stöd och service. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och skapa
förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Barn med funktionshinder ska få stöd och
insatser tidigt och samarbetet med skolan ska utvecklas runt den enskilde individen. Funktionsnedsatta ska ha
samma förutsättningar för en aktiv fritid som alla andra. Därför vill vi införa fritidsstödjare som arbetar med
fritidsaktiviter för funktionsnedsatta.
Karlskrona ska vara en tillgänglig kommun för alla och vi vill öka den fysiska tillgängligheten och delaktigheten i
samhället. Om kommunen ska kunna uppfylla alla människors behov av omsorg och boende som är berättigade
till den hjälpen måste kommunen agera mycket mer aktivt kring byggandet av fler LSS-boenden. Idag finns inga
möjligheter att tillgodose detta behov och lagkrav i tid hos alla som har rätt till det i Karlskrona kommun. Vi
måste också arbeta aktivt med att psykiatriutbildningar på rätt nivå erbjuds så att vi kan få medarbetare med
rätt kompetens och göra det attraktivt för dem att arbeta hos våra funktionsnedsatta. Det innebär bland annat
att vara konkurrenskraftiga med löner samt att kunna ge våra medarbetare konkret kompetensförsörjning och
vikarier med rätt utbildning.
Vi vill utreda hanteringen av Lagen om särskilt stöd (LSS) för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för
individer inom LSS samt säkerställa att LSS insatser ej ska påverka den övriga verksamheten.

Att leva utifrån sina förutsättningar
Moderaterna vill:
 anställa fler medarbetare för att öka livskvalitén hos funktionsnedsatta
 Ha en vård och omsorg med hög kvalité som garanterar våra funktionsnedsatta en trygg och säker
vardag
 Säkerställa att funktionsnedsatta har samma förutsättningar att leva som andra
 Utveckla valfrihet och individinflytande för våra funktionsnedsatta
 Införa fritidsstödjare som jobbar med fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta
 Utveckla IPS, Individual Placement and Support
 Att fler personer med funktionsnedsättning ska erbjudas anställning i större utsträckning
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En trygg kommun att åldras i
Våra äldre ska få en trygg äldreomsorg som utformas efter den äldres önskemål och behov. Kvalitén inom
äldreomsorgen ska vara god med en mångfald av utförare och möjlighet att välja innehåll i hemtjänsten. Äldre
som vill bo kvar hemma ska kunna känna sig trygga i det valet och hemtjänsten ska präglas av hög kvalitet och
valfrihet. För många äldre är kontinuitet i bemanning viktigt för tryggheten. Vård och omsorg ska alltid utföras
med hög kvalité utifrån den enskildes behov. I livets slutskede ska alla få möjlighet till en värdig vård. Därför vill
vi att ett Hospice byggs i Blekinge så att de som vill kan få avsluta sin tid i en hemmaliknande miljö.

Äldre par med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet. Vi ska erbjuda en väl tillagad mat som är
näringsrik och ger möjligheter att välja efter tycke och smak. Välfärdsteknologin är ett prioriterat område. Det
ger våra äldre möjligheter till ökad valfrihet, stärkt integritet, delaktighet och tillgänglighet. E-tjänster ska
därför utvecklas och användas som ett hjälpmedel inom omsorgen. Vi moderater vill se ett utökat samarbete
mellan äldreomsorgen och landstinget.
Insatserna ska utgå från en helhetssyn, där den enskildes rätt att själv bestämma över sin egen situation ska
utgöra grunden. Karlskrona kommun ska vara en bra kommun att åldras i, vår äldreomsorg ska speglas av
gemenskap, trygghet och delaktighet.

En trygg kommun att åldras i
Moderaterna vill:
 Stärka kvalitén inom äldreomsorgen
 Öka tryggheten bland våra vårdtagare
 Fortsätta utveckla valfriheten via eget val av utförare inom äldreomsorgen
 Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen och hemtjänsten
 Öka omsorgstagarnas delaktighet och inflytande över sin vardag
 Att det ska vara möjligt att välja innehåll i hemtjänsten
 Öka kontinuiteten för bemanningen
 Att våra omvårdnadsboenden skall ha olika profilinriktningar
 Att fler träffpunkter ska utvecklas
 Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice
 Ha bättre samverkan mellan kommun och landsting
 Satsa på att bygga ut Tekniska lösningar efter den enskildes behov
 Ha en hälsofrämjande omsorgsverksamhet med goda levnadsvanor
 Ha lokala lösningar och småskalighet som ger individen möjlighet till personliga önskemål
 Återinföra ” Teater för äldre”
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Trygghet att lita på
Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare den fantastiska livskvalité och attraktionskraft som finns i
hela Karlskrona. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att våra invånare ska fortsätta uppskatta
den livskvalitén som finns är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på
sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I Karlskrona måste alla kunna lita på tryggheten och
Karlskrona ska vara en trygg och välkomnande kommun. I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld
och med en polis som har bristande resurser, ser vi att otryggheten breder ut sig i vårt samhälle. Karlskrona
kommun måste ta initiativ till fler och tydligare insatser för att öka tryggheten. Varje enskild individ ska kunna
känna trygghet i alla situationer som kan uppstå i vårt samhälle. Karlskrona kommun måste ta initiativ till att
utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
I vårt land och i vår kommun har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska vara lika
värda. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män är
lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda
att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de
människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse.
I vår kommun ska det råda nolltolerans mot förtryck, nolltolerans mot våldsbejakande extremism och
nolltolerans mot otrygghet.
Vi moderater vill även poängtera att kommunen kan ta initiativ till att göra en hel del, men vi har alla ett
gemensamt ansvar att skapa ett tryggt och säkert Karlskrona. Det är genom samverkan mellan kommun, polis,
näringsliv, föreningsliv och invånare som vi skapar en känsla av gemenskap, identitet och framtidstro vilket är
nyckelförutsättningar för trygghet. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område som vi
ständigt måste arbeta vidare med och det gäller att aldrig slå sig till ro.
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Trygghet att lita på
Vi moderater vill:
 Att Karlskrona kommun omedelbart kräver fler poliser i Karlskrona.
 Kommunen tydliggöra samverkansavtalet med polisen med tydliga krav och förväntningar samt
uppföljning.
 Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag.
 Öppna en trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om till exempel otrygga platser.
 Ansöka om tillstånd för övervakningskameror vid otrygga platser.
 Trygghetssäkra gång- och cykelvägar sa att de upplevs som trygga i hela kommunen
 Utveckla vårt framgångsrika arbetssätt kring grannsamverkan för att förebygga inbrott i hemmet.
 Utöka antalet trygghetsvandringar till att omfatta även tätorter och landsbygd samt att detta görs
regelbundet.
 Att kommunen bjuder in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information.
 Stärka samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar.
 Att bidrag till antidemokratiska föreningar aldrig betalas ut
 Att Karlskrona inför nolltolerans mot våldsbejakande extremism
 Att kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska skärpas
 Att Karlskrona kommun prioriterar att skapa en nolltolerans mot hedersvåld och förtryck.
 Att lokalt stödja och uppmana polisen att vara närvarande i utsatta områden
 Att Karlskrona kommun aktivt arbetar med uppsökande verksamhet för att nyanlända tjejer och
kvinnor kommer in i det lokala föreningslivet
 Att Karlskrona kommun aldrig accepterar skilda klassrum mellan kvinnor och män på grund av religiösa
skäl
 Att Karlskrona kommun aldrig accepterar separata badtider för allmänheten mellan kvinnor och män
på grund av religiösa skäl

Övergripande mål:

8. Karlskrona är en trygg och öppen kommun
9. Kommuninvånarna i Karlskrona får god service och omsorg
10. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
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Hållbar livmiljö
Naturen är en fantastisk resurs. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett
ansvarsfullt sätt. Därför är det självklart för oss moderater att sträva efter att allt vi gör i Karlskrona ska rymmas
inom kretsloppets ramar. Det innebär att kommunens verksamheter inte ska försämra möjligheterna för
framtida generationer, att vi inte använder miljöförstörande ämnen eller att vi bidrar till att farliga ämnen
sprids omkring oss eller i naturen. Vi vill också bevara och stärka den ekologiska mångfalden. Samtidigt måste
människor ha möjligheter att tillgodose sina grundläggande behov. Dessa hållbarhetsprinciper ställer vi oss
bakom. Vi vill också utveckla ekonomiska styrmedel och underlätta för våra invånare och företag att göra
miljövänliga val.
Många hagmarker växer igen på grund av för få betande djur. I öppna hagmarker finns kulturhistoriska
och bilogiska värden som vi är måna om att bevara. Därför vill vi utveckla samarbete med markägare
och näringslivet. Då stärker vi den biologiska mångfalden samtidigt som vi tar tillvara våra unika betesoch hagmarker. Genom grön skatteväxling kan miljöpåfrestande verksamheter finansiera
skattesänkningar och stimulera miljösmarta lösningar utan att den totala skattebördan i samhället öka r.

Hållbar livsmiljö
Moderaterna vill:
 Att alla förskolor i Karlskrona ska vara helt giftfria
 Ha en ren skärgård med bra och tillgänglig service
 Utöka servicen med toaletter, sophantering och återvinningsstationer för fritidsbåtar i skärgården
 Att kommunen förlänger sina öppettider på avfallsstationerna
 Att det ska vara rent, snyggt och klotterfritt i hela kommunen
 Öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter
 Minska matsvinnet i kommunal verksamhet
 Att 15 nya laddstationer för elcyklar/elbilar byggs under 2018
 Att Karlskrona ska vara en fossilbränslefri och giftfri kommun
 Ha lägre avgifter för företag med miljöprofil
 införa ett nytt relevant taxesystem för miljötillsynen
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En attraktiv arbetsgivare
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att nå en hög kvalité i välfärden och en rättssäker
myndighetsutövning. Vi ska attrahera välutbildade och kompetenta medarbetare. Våra chefer och ledare ska
stärkas i sitt ledarskap och det ska finnas goda karriärmöjligheter i vår kommun. Varje invånare i Karlskrona
som möter någon av våra medarbetare ska uppleva det mötet så bra att de gärna vill möta oss igen.
De som har ofrivillig deltid och vill arbeta mer, ska erbjudas heltid och det ska finnas möjligheter till
kompetensutveckling för våra medarbetare. Kommunen ska erbjuda möjligheter till mer individuellt anpassade
arbetstider och större möjlighet att påverka sin egen schemaläggning.
Vi ser med oro på de stigande sjuktalen och detta är oroande. Arbetet med att förebygga ohälsa måste
kraftfullt prioriteras. Trenden behöver brytas genom förebyggande insatser och bra rehabilitering. Vi anser att
det är prioriterat att stärka delaktighet i schemaläggning, friskvård under arbetstid samt erbjuda hjälp att sluta
röka.

En attraktiv arbetsgivare
Moderaterna vill:
 Att Karlskrona kommun ska ha nöjda medarbetare
 Att Karlskrona kommun erbjuder alla sin personal heltid som norm
 Öka personalens delaktighet att påverka sin arbetssituation
 Avskaffa oönskade delade turer
 Att kommunen inför strukturerade arbetssätt för att minska sjukskrivningarna
 Satsa på hälsofrämjande aktiviter för våra medarbetare
 Att våra medarbetare har goda karriärmöjligheter
 Arbeta bort oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män
 Att Karlskrona kommun inför rökfri arbetstid
 Det ska finnas möjlighet för chefer att bevilja tillsvidareanställning även för de som är äldre än 67 år

Övergripande mål:

11. Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare
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En effektiv kommun
Det är viktigt att det finns ett stort omställningstryck på våra verksamheter för att vi ska kunna finansiera en
hög kvalitet i vår gemensamma välfärd. Vi moderater tycker att det är viktigt att sätta upp tydliga
effektiviseringskrav och att effektiviseringsarbetet ständigt ska pågå, som en naturlig del i det vardagliga
arbetet. Vi ser det som rimligt att en kommun, liksom ett privat företag, löpande jobbar med
kostnadseffektiviseringar. Därför anser vi att ett effektiviseringskrav på drift av fastigheter, IT, lokalservice,
skötsel av gator, vägar och hamnar är en självklarhet för Karlskrona kommun.
För oss moderater är det också en självklarhet att kommunen ska släppa in det lokala näringslivet i skötsel och
drift av kommunen. Vi vill därför prova outsourcing av IT, drift av fastigheter, lokalvård, drift av gata park och
andra stödfunktioner. Idag har vi en mångfald av aktörer inom välfärden, att kommuninvånaren har valet att
kunna välja tjänsteutförare är en grundsten i den moderata ideologin. Vi vill också att det ska vara självklart för
våra företag att få möjlighet att konkurrera om att driva kommunens stödfunktioner. Vi moderater vill initialt
pröva outsourca delar av vår serviceverksamhet till externa specialiserade leverantörer i syfte att ge
besparingar av kostnader för IT, lokalvård, lön, vård av fastigheter och hamnar. Vi anser också att kostnaderna
för administration ska börja mätas och vara så låga som möjligt.
Kommunalskatten har höjts och kraftiga nedskärning har skett inom välfärdens kärnverksamhet, främst inom
skola, socialförvaltningen och på de funktionsnedsatta. Inga besparingar har skett på stödfunktioner, eller inom
de verksamheter som finns inom interndebiteringen. Under hela mandatperioden har ett antal avgifter höjts
drastiskt i vår kommun. Det är rimligt att den avgiftsbelagda verksamheten får samma omställningstryck som
den skattefinansierade.

En effektiv kommun
Vi moderater vill:


Ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på ett omställningspaket på
den samlade verksamheten så att kommunalskatten ska kunna återställas till samma nivå som under
2014 inom en femårsperiod, utan att välfärdens verksamheter påverkas negativt, och presentera
omställningspaketet för budgetberedningen under 2018.



Ge ett uppdrag till samtlig avgiftsfinansierad verksamhet, om att ta fram kostnadsreducerande förslag
om fem procent av sin omsättning, och presentera förslagen för budgetberedningen under 2018.



Ge ett uppdrag till de verksamheter som hanteras inom ramen för interndebitering, om att ta fram
kostnadsreducerande förslag om fem procent av sin omsättning, och presentera förslagen för
budgetberedningen under 2018.



Ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att kartlägga all verksamhet som har en
administrativ karaktär, och ta fram kostnadsreducerande förslag om fem procent av den
verksamheten som är administrativ, och presentera förslagen för budgetberedningen under 2018.

Övergripande mål:

12. Karlskrona kommun har en budget i balans
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