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Tryggheten är den viktigaste frågan för oss moderater i Karlskrona. 

Få saker inskränker människors liv lika mycket som hot, våld och 

andra brott. Vi säger inte att fler poliser, skärpta straff, 

övervaknings kameror eller ordningsvakter löser allt, men uppen-

bart är att det behövs.

Välfungerande skolor och effektiva insatser från socialtjänsten 

är viktigt brottsförebyggande arbete som måste fungera fullt ut.

Vi moderater kommer alltid att vara tuffa mot brott och mot  

brottens orsaker. Vi är din röst för fler poliser.

I Karlskrona ska alla 
kunna lita på tryggheten 

För att stärka tryggheten i Karlskrona vill vi:

• Prioritera det trygghets- och brottsförebyggande arbetet  

i människors vardag, i skolor, i hemmet, i offentliga miljöer 

och på gator och torg.

• Införa övervakningskameror på utsatta och otrygga platser  

i nära samarbete med polis.  

• Öka antalet ordningsvakter tills polisbristen är löst. 

•  Att det ska råda nolltolerans mot alla former av våld och 

förtryck.

Vi moderater tror på Karlskrona. Vi ser 

framgångsrika företag som växer och en 

högskola som är världs ledande.

Men vi vet också att det finns en ökad 

otrygghet och brister inom välfärden. 

Karlskrona ska vara en trygg kommun 

där människor vill bo, skaffa barn och  

åldras. I vårt Karlskrona är det alltid lönt 

att anstränga sig. Här ger vi alla – inte 

minst de barn som fått en tuffare start  

– en möjlighet att lyckas.

Vi tar ansvar för Karlskronas framtid. 

Det ska byggas bostäder i attraktiva miljöer, 

jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv 

och aktiviteter. Karlskrona ska ha skolor 

där varje barn kan nå sin fulla potential 

och en tillgänglig välfärd av högsta kvalité. 

Vi bygger Karlskrona starkt där rättig-

heter, skyldigheter och möjligheter är  

lika för alla.

Vi moderater vill ha ditt förtroende att 

styra Karlskrona kommun. Karlskrona 

behöver ett nytt politiskt ledarskap.
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Hela Karlskrona ska sjuda av liv, på landsbygden, i tätorterna, i skär- 

gården och i staden. Företagsklimatet ska vara i topp och känne-

tecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. 

Vi vill öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer, med nya villa-

områden, bostadsrätter, studentbostäder samt bra boenden för 

äldre. Vi ska ta tillvara strandnära lägen både vid sjöar och i skär-

gården värna om en attraktiv landsbygd med en utbyggd  

infrastruktur och goda kommunikationer.

Vi ska ha Sveriges bästa stadsmarina och fler båtplatser samt 

hamnar och badplatser med god service i hela skärgården. 

Attraktivt att bo, leva  
och verka i Karlskrona

För att Karlskrona ska bli mer attraktivt vill vi:

• Öka byggandet i hela kommunen med servicegaranti,  

snabba bygglov och flexibelt planarbete.

• Utveckla landsbygden med attraktiva bostäder, fullt utbyggd 

fiber, kollektivtrafik, cykelvägar och god samhällsservice.

• Profilera Karlskrona som levande skärgårdskommun med 

attraktivt boende, fler båtplatser och utökad skärgårdstrafik.

• Bygga och inviga ett modernt, flexibelt och framtidsinriktat 

kulturhus.

• Ligga i topp inom företagsklimat och företagande.

Det är i skolan grunden för framtiden läggs, drömmar skapas 

och kunskapsresan börjar. Alla elever måste få möjlighet att 

lyckas och nå sin fulla potential, oavsett förutsättningar och 

bakgrund. Det kräver en trygg skolmiljö med arbetsro. Vi vill 

bygga en ny skola i centrum, bygga ut Jämjö Kunskapscenter 

och rusta upp övriga skolor. Vi kommer att jobba för en  

etablering av Internationella Engelska Skolan.

En trygg skola med  
fokus på kunskap

För att varje elev ska få möjlighet att lyckas vill vi:

• Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga resurser så att fler  

elever går ut skolan med godkända betyg.

• Kraftfullt förbättra det trygghetsskapande arbetet på  

våra skolor.

• Erbjuda läxhjälp och lovskola. 

• Säkra en förskola med hög kvalité, små barngrupper  

och hög personaltäthet.

• Tydliggöra rektorns ledarskap med ökat ansvar och  

befogenheter för en hög kvalité, trygghet och arbetsro.



Många nyanlända i Karlskrona står utanför arbetsmarknaden och 

klarar inte sin egen försörjning. Samtidigt saknas det arbetskraft. 

Det är en orimlig situation. 

Rättigheter och skyldigheter hör ihop. Därför vill vi införa inte-

grationsplikt. Det innebär att alla nyanlända ska delta i undervis-

ning i svenska och samhällsorientering med krav på resultat och 

närvaro samt aktivt arbeta för att göra sig anställningsbara. Den 

som inte följer sin integrationsplikt får heller inte något försörj-

ningsstöd.

Värderingar som gäller utifrån svensk lag måste upprätthållas 

och värnas, utan kompromisser.

Integrationsplikt 
– Karlskrona är ingen 
kravlös gemenskap

För att integrationen ska fungera vill vi:

• Införa integrationsplikt för nyanlända i Karlskrona.

• Införa bidragstak.

• Utöka kursen i samhällsorientering med värderingar som 

gäller enligt svensk lag.

• Införa språkkrav för medborgarskap.

• Pausa mottagandet av nyanlända tills integrationen fungerar.

Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar 

och betalar skatt. När fler jobbar, företag växer och fler företag 

startas är fler med och betalar för vår välfärd. Vi behöver fler 

skattebetalare, inte högre skatter. Det nya utanförskapet måste 

minska så att fler bidrar till vår gemensamma välfärd.

Skattepengar ska gå till kommunens kärnverksamhet – välfärden. 

Skolan ska hålla hög klass och socialt utsatta barn ska få stöd 

och hjälp. Äldreomsorgen ska vara trygg, ha hög personal-

kontinuitet och vara tillgänglig i hela kommunen.  

Det ska finnas tydliga och kraftfulla rutiner för att förebygga 

missbruk av skattepengar. Kommunens rykte som arbetsgivare 

och attraktiv kommun att investera i måste säkras framöver.

Välfärd före bidrag

För att det ska gå att lita på välfärden vill vi:

• Satsa på en välfärd av hög kvalité som är tillgänglig  

för dem som behöver den.

• Garantera att socialt utsatta barn får det stöd  

och den hjälp de behöver.

• Utveckla en trygg äldreomsorg med hög personal-

kontinuitet.

• Prioritera kärnverksamheten, förebygga missbruk av 

skattepengar och säkerställa att skattemedel används 

effektivt.



RÖSTA PÅ OSS  
MODERATER  
I KOMMUNVALET 
DEN 9 SEPTEMBER 
Vi moderater vill ha ditt förtroende att styra  

Karlskrona kommun. Läs mer om vår politik  

och våra kandidater på karlskronamoderaterna.se

Moderaterna Karlskrona
Från vänster: Anna Ottosson, Jan Lennartsson, Birgitta Gamélius, Morgan Kullberg, Emina Cejvan,  

Hanna Ekblad, Carl-Göran Svensson, Julia Melander, Peter Glimvall, Camilla Brunsberg, Anna Stridsjö,  
Sophia Ahlin, Bengt Fröberg, Philip Årmann, Lars-Göran Forss, Emma Swahn-Nilsson, Anders Jonasson,  

Charlotta Sahlin, Torsten Palmgren, Anders Ovander, Katarina Nordin och Jan-Åke Nordin.


