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Vårt vackra Karlskrona

 
befinner sig i 

en tid, fylld av förändringar. 

Pottholmen växer fram med nya 

bostäder, vår nya centrala arena står 

färdig och nu finns ett beslut om hur 

det nya Kulturhuset ska utformas 

Vi har ett världsarv som lever vidare 

och vi har ett geografiskt läge som 

varje år lockar åtskilliga besökare till 

vår stad. Men det finns alltid mer att 

göra. Några av våra viktiga 

utmaningar nu är att få fler människor 

i arbete och att få fler människor att 

vilja bosätta sig här. För det krävs hårt arbete och därför måste vi göra nödvändiga investeringar.  Vi 

moderater ser att satsningar inom skola, trygghet, bostäder och arbetsmarknad är förutsättningar 

för att vår kommun ska växa och må bra. 

Under våren släppte Lärarnas Riksförbund en oroväckande rapport, där Karlskrona hamnade i 

botten av landets rankade skolor. Så kan vi inte fortsätta att ha det. Det vi vill se är en skola som 

ligger i topp. Där alla elever får den undervisning de har rätt till och där lärare och övrig personal 

tilldelas de resurser som krävs för att lägga lärandets grunder. Vi vill ha ett samhälle som präglas av 

trygghet för våra invånare. Vi vill se trygghetslösningar i form av övervakningskameror och vi anser 

att vi behöver fler poliser. 

När det gäller det sistnämnda kan vi inte göra så mycket på kommunal nivå. Det kan vi däremot vad 

gäller trygghetskameror och därför är det nödvändigt med en snabbare hanteringsprocess i varje 

enskilt ärende. Vi anser också att verktygen för arbetsmarknaden måste bli bättre. Företag  i 

kommunen vittnar om vikten av bra skolor och attraktiva bostäder för att få hit nödvändig och 

kompetent personal. Många av företagen har möjlighet att växa och det enda som stoppar dem är 

brist på kompetent arbetskraft. 

Det här är bara några av de utmaningar vi står inför. Och för att nå våra mål behövs en stark budget i 

balans. En budget där resurserna fördelas rätt, med fokus på människors grundläggande behov. Vi 

Moderater vill att varje skattekrona ska användas på rätt sätt till rätt ändamål. Det är något som 

Karlskronas invånare ska kunna lita på. 

 

 

 

Carl-Göran Svensson 
Vice gruppledare för Moderaterna i Karlskrona. 
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Vi gör det tillsammans – en framtid som håller 

”Med sitt unika läge är Karlskrona ett nav i en växande region. Här finns det goda livet och de 

bästa förutsättningarna för ett expansivt näringsliv. Genom samarbete skapar vi en framtid 

som håller.”  

     Vision Karlskrona 2030 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi behöver nå målen 
 

Karlskrona ska vara en trygg kommun där invånarantalet hela tiden ökar, 

eftersom människor väljer att bo här. 

Vi ska skapa fler arbetstillfällen och bra skolor för hållbar utbildning. Det behövs 

en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför utgår vi 

moderater från Vision Karlskrona 2030 i vår budget. 
 

 

Övergripande mål: 
 
1. Karlskronas livsmiljö ska vara hållbar. 
2. Det ska byggas många bostäder i Karlskrona. 
3. Kommunikationer och tillgänglighet ska vara hög i Karlskrona. 
4. Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper. 
5. Barn och unga ska ha möjligheter till ett rikt fritidsliv. 
6. Företag ska välja att starta, etablera sig och expandera i Karlskrona. 
7. Invånare i Karlskrona ska ha egen försörjning. 
8. Karlskrona ska vara en trygg och öppen kommun. 
9. Kommuninvånare i Karlskrona ska få god service och omsorg. 
10. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. 
11. Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
12. Karlskrona kommun ska ha en budget i balans. 
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En trygg skola med fokus på kunskap 

 

Det är i skolan som grunden för framtiden läggs, drömmar skapas och kunskapsresan tar sin 

början. Målet för all utbildning måste alltid vara att alla elever får möjlighet att lyckas och nå 

sin fulla potential, oavsett förutsättningar och bakgrund. Detta ställer krav på att alla skolor 

är bra och fungerar fullt ut. Varje år lämnar alltför många elever kommunens skolor med 

underkända betyg, utan gymnasiebehörighet. Där ser vi en stor utmaning och vi vill skapa 

trygga skolor där alla elever känner får den hjälp och stöd som behövs för att de ska klara 

målen. 

 

Förskolan måste hålla en hög kvalitet med hög personaltäthet, så att barnen trivs och 

utvecklas. Tyvärr är storleken på barngrupperna i Karlskronas verksamheter för stora och vi 

anser att resurserna måste användas på ett mer effektivt sätt. För stora barngrupper i 

förskolorna leder till minskad trygghet, och den pedagogiska verksamheten försvåras. 

 

Skolan behöver ett tydligt 

ledarskap. Därför vill vi säkra att 

rektorerna har förutsättningar att 

axla sina roller som pedagogiska 

verksamhetsledare, både med 

befogenheter och ansvar. En tydlig 

styrning av skolorna från rektorerna 

ger större möjligheter att utveckla 

skolan med kunskap i fokus. 

Karlskrona ska ha ambitionen att 

vara en ledande skolkommun, och 

då måste tillgången till utbildade 

och behöriga lärare säkras. 

Vi ser att kunskapsnivåerna sjunker bland eleverna. Under våren har Lärarnas Riksförbund 

presenterat en rapport som visar ett bottenbetyg för Karlskronas skolor. Det är brister som 

inte är acceptabla och som vi måste komma till rätta med. 

 

En bra skola och motiverade elever skapas också genom det fria skolvalet och profilerade 

skolor med hög kvalitet. Detta ställer krav på att föräldrar och elever kan göra välgrundade  

val av en skola som passar för just dem. Vi vill stärka och utveckla möjligheten att jämföra 

och välja skola, och införa ett aktivt skolval. 
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Fem viktiga mål för att varje elev ska lyckas: 
 

● Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga ekonomiska resurser så att fler elever går ut skolan 

med godkända betyg. 

● Det ska råda nolltolerans mot otrygghet i skolan, därför ska det trygghetsskapande 

arbetet på skolorna kraftfullt förbättras. 

● Alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skolan så att alla barn får samma 

förutsättningar, oavsett bakgrund. Läxhjälp ska finnas tillgänglig för alla elever i 

årskurserna 4 till 9.  

● Obligatorisk lovskola i årskurserna 6 till 9 för elever som riskerar att halka efter. 

● Förskolan ska finnas när föräldrarna behöver den, och storleken på barngrupperna ska 

minska för ökad trygghet och kvalitet. 
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I Karlskrona ska alla kunna lita på 

tryggheten 

 

Trygghetsmätningar visar att Karlskronaborna 

har blivit mer otrygga.  

Hot, stölder, våld och andra brott inskränker 

människors liv. Så ska det inte vara i vår 

kommun och därför är just tryggheten en av 

Moderaternas viktigaste frågor. 

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på offentliga 

platser. En trygg vardag är grundläggande för god livskvalitet.  

 

Vi vill se planerade åtgärder med exempelvis strategiskt placerad belysning, 

kameraövervakning och inte minst fler poliser och ordningsvakter. Brottsoffren måste tas 

om hand på ett ännu bättre sätt än i dag och de kriminella ska lagföras.  

 

Trygghet är för många barn och unga en självklarhet, men inte för alla. Det är oacceptabelt 

att socialtjänsten så kraftigt brister att man inte klarar av att genomföra de utredningar som 

lagen kräver gällande orosanmälningar för barn som far illa. Det är lika oacceptabelt att 

kommunen låter bli att polisanmäla brott som begås i våra verksamheter.  

Tyvärr finns det flera exempel på detta. Socialt utsatta barn måste alltid få det stöd och den 

hjälp de behöver. Alla barn och unga måste få chansen att lyckas.  

 

En väl fungerande skola skapas tillsammans med insatser från socialtjänsten. För utsatta 

barn är det de bästa brottsförebyggande insatserna, och måste fungera fullt ut i vår 

kommun. Detta ser vi inte som kompromissbart. 

Karlskrona vill vi: 

För att öka tryggheten vill vi: 

● Prioritera trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i människors vardag, i 

skolor, i hemmet, på gator och torg och i andra offentliga miljöer. 

● Införa trygghetskameror på utsatta och otrygga platser i samarbete med polisen. 

● Öka antalet ordningsvakter och ge dem större befogenheter tills polisbristen är löst. 

● Att alla brott i kommunens verksamheter ska polisanmälas och att det ska råda 

nolltolerans mot alla former av våld och förtryck. 
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Bo och leva i Karlskrona 
 

Vi vill ha ett dynamiskt Karlskrona som stärker sin attraktionskraft. Där människor samlas, 

möts och utbyter idéer och tankar, händer det saker. Företagande och entreprenörskap 

föds, kulturen spirar och utbud skapas. 

 
Vi moderater har en ambition om att hela kommunen ska sjuda av liv. Det vill vi att den ska 

göra, både på landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Det förutsätter en väl 

utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer och det kommer vi att fortsätta arbeta 

för. 

 

 

Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med många framgångsrika företag och en 

ledande högskola, vilket ger oss goda förutsättningar.  

Genom nya och fler jobb, kan vi vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Tillväxten drivs av 

företag och entreprenörers innovationskraft. Därför måste företagsklimatet vara i topp och 

kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. 
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I en kommun som växer och expanderar med flera företag, jobb och människor skapas det 

möjligheter. Vi ska bygga broar mellan forskningen och praktiskt utförande. Därför är det 

viktigt att vi satsar på Blue Science Park.  

 

Eftersom det byggs för få bostäder i Karlskrona behövs ett högre tempo i 

bostadsbyggandet. Människor som skulle ha kunnat flytta hit, tvingas istället att pendla och 

därmed förlorar vi skatteintäkter. Vi vill öka bostadsbyggandet i attraktiva livsmiljöer, både 

på landsbygden, i skärgården, i tätorterna och på Trossö. Vi vill ha nya villaområden, 

bostadsrätter, studentbostäder och bra boende för äldre och därmed skapa så många olika 

slags boendeplatser att alla som vill flytta till Karlskrona kan hitta sitt drömboende. 

 

Karlskrona har en fantastisk skärgård. Därför ska vi ha Sveriges bästa stadsmarina, fler 

båtplatser och attraktiva hamnar med god service i hela skärgården. Badplatserna ska vara 

rena, snygga och välskötta med fungerande bryggor och toaletter. 

 

Så  

Sex viktiga mål för att göra Karlskrona ännu mer attraktivt: 
 

● Öka byggandet i hela kommunen. 

● Införa servicegaranti, snabba bygglov, flexibelt planarbete och utökade markreserver. 

● Utveckla landsbygden där det ska vara enkelt att bo, leva och driva företag med väl 

utbyggd bredbandsfiber, kollektivtrafik och fungerande samhällsservice. 

● Profilera Karlskrona som skärgårdskommun med attraktivt boende, fler båtplatser och 

utökad skärgårdstrafik. 

● Ligga i topp när det gäller företagsklimat, med positiv och uppmuntrande attityd till 

företagande. 

● ARK 56, ett nätverk av leder för kajak, cykling och vandring genom biosfärområdet 

Blekinge Arkipelag. 
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Vi vill se välfärd före bidrag 
 

Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. 

Skattemedel kommer ur den tid och det engagemang människor lägger på sin anställning 

eller sitt företag. 
 

När fler människor arbetar och fler företag startas, kan flera vara med och betala för vår 

gemensamma välfärd.  

I Karlskrona har ett nytt utanförskap vuxit fram under de senaste åren, och alldeles för många 

som skulle kunna arbeta lever på bidrag. Fler jobb och fler människor i arbete är därför den 

bästa garanten för en väl utbyggd välfärd. 

 

Vi vill se nolltolerans mot fusk och felaktigheter inom utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

Alla misstankar om bedrägerier och fusk ska polisanmälas. 

Vi vill att hembesök ska göras i 

större utsträckning och vi vill se 

samordning mellan myndigheter 

och register. 

Vi vill även införa tjänster som 

granskar felaktig utbetalning, så 

kallade FUT-handläggare. Det har 

i andra städer visat sig, att en 

sådan tjänst betalar sig själv 

genom att fusk upptäcks och 

felaktiga utbetalningar stoppas. 

 

Skattehöjningar är ingen åtgärd 
 

Under förra mandatperioden höjde den styrande ledningen skatterna. Samtidigt gjorde de 

stora besparingar inom välfärden. Det är något som vi moderater inte ser som en  lösning 

för att Karlskronas invånare ska få den välfärd som de har rätt till. 

 

Vi anser att starka och tydliga rutiner är nödvändiga för att få en stabil ekonomi och en 

budget i balans. Skattemedel måste gå till kommunens kärnverksamhet och varje 

missbrukad krona ser vi som en stöld från skattebetalarna. 
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Fyra viktiga mål för invånarnas välfärd: 
 

● Prioritera kärnverksamhet, säkerställa att skattemedlen används mer effektivt och att det finns 

tydliga rutiner för att förebygga missbruk av skattemedel. 

● Säkerställa att nödvändiga investeringar inom välfärden genomförs. 

● Välkomna väl fungerande fristående verksamhet som komplement till den kommunala 

verksamheten för att öka mångfald och valfrihet, samt stärka konkurrensen. 

● Att välfärden alltid ska vara tillgänglig för de som behöver den, samt hålla hög kvalitet. 
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Integrationsplikt betyder inte kravlös gemenskap  

Många har det bra i Karlskrona, samtidigt som stora grupper står långt bort från 

arbetsmarknaden. I Karlskrona finns det områden där färre än hälften i arbetsför ålder 

arbetar och bidrar till sin egen försörjning. Färska siffror visar att det i dag finns cirka 600 

hushåll i Karlskrona, som lever på försörjningsstöd. Samtidigt saknas arbetskraft på 

företagen, i kommunen och inom sjukvården. Då kan vi inte acceptera att människor 

fortfarande lever i utanförskap, utan ett jobb att gå till där de kan känna tillhörighet och 

bidra till Karlskronas utveckling och välfärd 

 

Svenska samhällets välfärdssystem och sociala skyddsnät grundar sig i att människor 

arbetar och betalar skatt. För att få tillgång till vår gemensamma välfärd behöver man också 

vara med och bidra. Rättigheter och skyldighet hör ihop. Sverige är ingen kravlös 

gemenskap. Därför vill vi införa integrationsplikt. Att ställa krav handlar om att bry sig. 

 

För att bli en del av det svenska samhället behöver vi ställa tydliga krav på de som kommit 

till Karlskrona och Sverige för att bygga sig ett eget liv här. Det gäller framför allt att lära sig 

det svenska språket och göra sig anställningsbar för 

att komma i egen försörjning. Normer och 

värderingar måste ha sin grund i svensk lagstiftning 

som alltid ska respekteras fullt ut.  

 

God förståelse och kunskap om vad som gäller i 

Sverige ökar möjligheten att vara en del av det 

svenska samhället. Vårt samhälle bygger på 

demokrati och jämställdhet. Det är grundläggande värderingar som måste upprätthållas och 

värnas utan kompromisser. 

Karlskrona behöver dessutom en paus i mottagandet av nyanlända fram tills dess att 

integrationen fungerar. 

 

 

Fem viktiga mål för att integrationen ska fungera: 

● Införa integrationsplikt för nyanlända. 

● Pausa mottagandet av nyanlända till dess att integrationen fungerar.  

● Riva upp bosättningslagen så att unga, studenter och socialt utsatta familjer inte behöver 

stå tillbaka för att nyanlända ska få förtur till bostäder.  

● Införa bidragstak. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. 

● Införa språkkrav för svenskt medborgarskap. 
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Vision Karlskrona 2030 

 

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 

 

 

Vi moderater vill: 
● Att nya stadsdelar och bostäder ska präglas av varierande och nydanande arkitektur med 

hög miljö- och energiprestanda. 

● Att kommunen prioriterar Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, (LIS). 

● Att planavdelningen tar fram planer motsvarande minst 800 bostäder per år. 

● Införa bostadsgaranti för studenter senast 2021. 

● Kunna erbjuda bra boende för våra äldre invånare. 

● Bygga ut antalet båtplatser och utveckla attraktiva hamnar för båtgäster och båtägare. 

● Att Karlskrona ska ha en av Sveriges bästa stadsmarinor. 

● Att kommunen jobbar för ytterligare tankstationer i skärgården för båtar, och skapar 

förutsättningar för fler uppställningsplatser för båtar. 

● Att badplatser i vår skärgård och vid insjöar ska rustas upp, med förhöjd standard och 

ökad tillgänglighet. 

● Se en exploatering av Gräsvik och Hattholmen, och dessutom se nya planer som främjar 

exploatering och expansion av villaområden. 

● Fortsätta stadsutvecklingen i samarbete med fastighetsägare och butiksägare för att 
utveckla Karlskronas stadskärna. 

 

 

Vi vill också... 
…att Vision Campus Gräsvik ska vara en campusmiljö med god tillgång till bostäder för 

studenter, där förutsättningar skapas för ytterligare minst 200 studentbostäder inom 

området.  

Vi vill också införa en bättre parkeringsstrategi med fler parkeringsplatser, samt ta bort 

zonerna för boendeparkering.  
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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 

 

 

Vi moderater vill: 
● Att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s), senast 2020 vilket 

är regeringens mål. 

● Utöka skärgårdstrafiken och därmed förlänga sommarsäsongen. 

● Trafiksäkra befintlig cykelväg till Verkö, samtidigt som vi fortsätter att bygga ut nätet av 

cykelvägar i hela kommunen, bland annat till Trummenäs-Sturkö, Rödeby-Fridlevstad. 

● Bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen. 

● 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 återigen utveckla den gröna transport-

korridoren Baltic Link. 

 

 

 

Vi vill också… 
 
…att Nättraby till Ronneby Öst E 22 arbetas in i Trafikverkets nationella plan med byggstart 
senast 2025. Kommunen behöver även förhandla med Trafikverket/Regionen för att bygga 
en sammanhållen cykelväg ut till östra skärgården, det vill säga, från Trummenäs till Tjurkö. 
 

…att det byggs en sammanhållen cykelväg från Skillingenäs till Nättraby centrum, via 

Mjöviksvägen, är av stort behov liksom att det byggs en cykelväg från Fridlevstad till 

Rödeby. 
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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 

 

 

Vi moderater vill: 
 

● Öka antalet pedagoger per barn i förskolan och grundskolan. 

● Att ledarskapet inne i klassrummet måste bli tydligare. 

● Förbättra skolmiljön för ökad trygghet och trivsel, samt upprusta de skolor där det 

behövs. 

● Införa pedagogiska måltider i grundskolan. 

● Att alla grundskolor ska erbjuda läxhjälp. 

● Utöka antalet lärlingsplatser på gymnasieprogrammen och Komvux. 

● Bibehålla ett kommunalt gymnasium med hög kvalitet, istället för att slå sönder den 

befintliga gymnasieskolan.  

● Inte låta gymnasieskolan bli ett integrationsprojekt, genom att flytta programmen till 

andra geografiska punkter. 

● Fortsätta arbeta för en etablering av Internationella Engelska Skolan, IES. 

 

 

Vi vill också… 
 

… att det ska finnas arbetsro och trygghet i skolan. Det behövs både städning och 

upprustade lokaler vilket leder till bättre studiero bland eleverna. Vi vill säkerställa att fler 

elever klarar kunskapskraven i skolan. Därför ser vi det som nödvändigt att satsa på 

specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers behov av särskilt stöd.  

 

… säkra tillgång och utveckling av elevhälsan på samtliga skolor. Göra elevhälsan tillgänglig 

även efter skoldagens slut och under helger och lov, för de skolungdomar som behöver stöd. 

 

… säkerställa att alla elever får tillgång till modern teknik i utbildningen, vilket lägger 

grunden för framtida studier. 

 

… införa aktivt skolval och vi vill att samhällsorientering för nyanlända på gymnasiet ska vara 

obligatoriskt. 
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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 

 

 

 

 

Vi moderater vill: 

● Lysa upp världsarvsbyggnader och världsarvsobjekt, exempelvis Kungsbron. 

● Att vi marknadsför vår skärgård ännu bättre, både nationellt och internationellt. 

● Utveckla ett världsarvscentrum centralt och gärna i anslutning till det nya Kulturhuset. 

● Att barn och unga i samtliga kommundelar ska ges möjligheter till kultur, idrotts- och 

fritidsaktiviteter. 

● Att pengar som går till idrottsverksamhet för barn och unga, fördelas mer jämställt mellan 

flickor och pojkar. 

● Utöka möjligheten till träningsytor för barn och unga. 

● Förstärka, utveckla och synliggöra världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 

● Satsa på tätortsnära friluftsområden. 

 

 

Vi vill också… 
… att Wämöparken utvecklas som en stadsnära historisk och anrik park, fylld av evenemang 

och aktiviteter. Byggnader och befintliga miljöer ska rustas upp och underhållas. 

 

…att Karlskrona kommun erbjuder alla barn som vill, en plats på Kulturskolan. 

Och att kommunen arbetar fram nya, större och mer ändamålsenliga lokaler till densamma. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

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-, marin- och energiområdet, och vår unika 

kompetens lockar nya företag att etablera sig i Karlskrona.”  

     Vision Karlskrona 2030 

 

 

 

 

 

Vi moderater vill: 

● Att Karlskrona ska ha ett av 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. 

● Ha rimliga och relevanta avgifter för företagen. 

● Fortsätta utveckla Blue Science Park med särskilt fokus på marin teknik. 

● Arbeta för att undervattenstekniksutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola blir både 

nationellt och internationellt känt, och en del av vårt varumärke. 

● Fortsätta satsa på sommarjobb för unga. Alla som är i gymnasieålder ska ha möjlighet till 

ett sommarjobb i Karlskrona kommun. 

● Alla gymnasieelever ska erbjudas en valbar kurs i entreprenörskap och företagande. 

● Att kommunen arbetar för ett mentorsprogram mellan äldre och yngre entreprenörer 

för att kompetensöverföring ska kunna ske. 

● Utveckla lokalt profilerade gymnasieutbildningar som matchar näringslivets behov.  

 

 

Vi vill också… 
… att det satsas 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. 

… att Campus Gräsvik utvecklas för att attrahera framtidens företag, medarbetare och 

studenter. 
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HELA KARLSKRONA SKA JOBBA 
 
Vi moderater 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 alla nyanlända ska delta i SFI-undervisning med krav på närvaro och 

kunskapsresultat, samt genomgå en utökad obligatorisk kurs i samhällsorientering med 

avslutande prov. Den som inte klarar kursen, ska gå om hela eller delar av kursen. 

● Att personer som utan giltigt skäl uteblir från skyldighet att delta i integrationsplan 

innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser, får sitt försörjningsstöd 

och andra insatser från kommunen indraget. 

● 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 såsom 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 

funktionsvariation, eller de som helt eller delvis saknar arbetsförmåga. 

● Att de personer som är friska och har arbetsförmåga, genom utbildning och 

Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd, aktivt själva ska söka jobb.  

● Att vuxenutbildningen ska möta framtida rekryteringsbehov och ge möjlighet till 

karriärväxling. 

 

 

 

Vi vill också… 
 

… 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. 
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EN TRYGG SOCIAL VÄLFÄRD 

 
Vi moderater vill: 
● Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningar gällande utsatta barn 

genomförs inom de fyra månader lagen föreskriver. 
● Satsa på Fältgruppens förebyggande och uppsökande arbete för att ge stöd till 

ungdomar och föräldrar. 

● 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 att ge kvinnor skyddat boende, samt säkrar att kvinnornas 

identiteter är skyddade. 

● Att det ska råda nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck i vår kommun. 

Värderingar som gäller utifrån svensk lag ska upprätthållas och värnas, utan 

kompromisser. 

● Att det ska råda nolltolerans mot barnäktenskap i vår kommun. Det måste vara en 

självklar utgångspunkt för allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige, alla 

barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. 

● Införa bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och utveckla det förebyggandet arbetet 

● Införa en jämställd missbruksvård med hög kvalitet där kvinnor och män får samma 

förutsättningar för behandling av sitt missbruk med hemmabaserade vårdlösningar. 
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ATT KUNNA LEVA UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
Vi moderater vill: 
● Säkerställa att resurser används optimalt för att ge ökad livskvalitet för personer med 

funktionsvariation. 

● Ha en vård och omsorg med hög kvalitet, som garanterar en trygg och säker vardag för 

personer med funktionsvariation. 

● Säkerställa att personer med funktionsvariation har samma förutsättningar att leva som 

andra. 

● Utveckla valfrihet och individinflytande för personer med funktionsvariation. 

● Införa fritidsstödjare som jobbar med fritidsaktiviteter för personer med 

funktionsvariation, samt utveckla så kallat, “Individual Placement and Support” (IPS). 

● Att fler personer med funktionsvariation ska erbjudas anställning i större utsträckning. 
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EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS I 
 
Vi moderater vill: 
● Öka tryggheten bland våra vårdtagare. 
● Fortsätta utveckla valfriheten via eget val av utförare inom äldreomsorgen. 

● Utveckla möjligheten att påverka det egna valet inom äldreomsorg och hemtjänst. 

● Öka omsorgstagares delaktighet och inflytande över sin vardag. 

● Att det ska vara möjligt att välja innehåll i hemtjänsten. 

● Öka kontinuiteten för bemanningen. 

● Att våra omvårdnadsboenden ska ha olika profilinriktningar. 

● Att fler träffpunkter ska utvecklas. 

● satsa på tekniska lösningar efter den enskildes behov. 

● Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice. 

 

 

 

Vi vill också… 
…ha en hälsofrämjande vård- och omsorgsverksamhet med goda levnadsvanor. 

…ha lokala lösningar och småskalighet som ger individen möjlighet till personliga önskemål, 

som till exempel att kunna påverka val av matleverantör. 

 

…ha bättre samverkan mellan kommun och region och därmed leva upp till innebörden i 

lagen.  

…bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre.  

… att kommunens träffpunkter ska utvecklas och vi vill återinföra ”Teater för äldre”, 

tillsammans med Region Blekinge. 

… att biståndsbedömningen ska bli enklare. 

… kvaliteten inom äldreomsorgen stärks genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav. 

…att det skapas bra boenden för äldre, till exempel trygghetsbostäder i hela kommunen. 
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TRYGGHET ATT LITA PÅ 
 
Vi moderater vill: 
● Att kommunen jobbar för fler närvarande poliser i Karlskrona. 
● Att kommunen tydliggör samverkansavtalet med polisen, med tydliga krav, förväntningar 

och uppföljning. 

● Öppna en kommunal trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om exempelvis 

otrygga platser. 

● Att det sätts upp trygghetskameror vid otrygga platser. 

● Trygghetssäkra gång- och cykelvägar, så 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 kontaktar föräldrar till ungdomar i riskzonen, så att de får 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 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 

flickor och kvinnor ska komma in i det lokala föreningslivet. 

● Att Karlskrona kommun aldrig accepterar religiösa skäl som grund för skilda klassrum 

mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. 

● Att Karlskrona kommun aldrig accepterar religiösa skäl som grund för separata badtider 

för allmänheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. 
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HÅLLBAR LIVSMILJÖ 
 
Vi moderater vill: 
● Minska spridningen av mikroplaster. 

● 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 och elbilar byggs under 2020. 

● Att Karlskrona ska vara en fossilbränslefri kommun 2025. 

● Ha lägre tillsynsavgifter för företag med miljöprofil. 

● Införa ett nytt relevant taxesystem för miljötillsynen. 

● Att kommunen aktivt jobbar för att bli koldioxidneutral. 
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EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
 
Vi moderater vill: 
● Att Karlskrona kommun ska ha nöjda medarbetare. 

● Att Karlskrona kommun erbjuder och möjliggör heltidsanställning för alla medarbetare. 

● Öka personalens delaktighet att påverka sin arbetssituation. 

● Avskaffa oönskade delade turer. 

● Att kommunen inför strukturerade arbetssätt för att minska sjukskrivningarna. 

● Satsa på hälsofrämjande aktiviteter för våra medarbetare. 

● Att våra medarbetare har goda möjligheter för att göra karriär. 

● Arbeta bort osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

● Det ska finnas möjlighet för chefer att bevilja tillsvidareanställning även för de som är 

äldre än 67 år. 
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EN EFFEKTIV KOMMUN MED EN BUDGET I BALANS 
 
Vi moderater vill: 
● Ge uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på ett 

omställningspaket för den samlade verksamheten utan att välfärdens verksamheter 

påverkats negativt, samt presentera omställningspaketet för budgetberedningen under 

2020. 

● Ge uppdrag till samtliga avgiftsfinansierade verksamheter att ta fram 

kostnadsreducerande förslag om fem procent av sin omsättning, och presentera 

förslagen för budgetberedningen under 2020. 

● Ge uppdrag till de verksamheter som hanteras inom ramen för interndebitering att ta 

fram kostnadsreducerande förslag om fem procent av sin omsättning, och presentera 

förslagen för budgetberedningen under 2020. 

● Ge uppdrag till kommunledningsförvaltningen att kartlägga alla verksamheter av 

administrativ karaktär, och ta fram kostnadsreducerande förslag om fem procent för de 

verksamheter som är administrativa, samt presentera förslagen för budgetberedningen 

under 2020. 
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VI VILL SE EN FÖRÄNDRING 
 

Verkligheten ute i flera av våra kärnverksamheter är ansträngd med växande underskott 

och en budget i obalans, och med stora behov av resurstillskott. I vissa av verksamheterna 

är underfinansieringen så stor, att man inte klarar att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter 

vad gäller skola, vård och omsorg. Exempelvis ser vi med oro hur Socialförvaltningen, trots 

ett gigantiskt underskott, brister i sitt uppdrag att utreda orosanmälningar inom den 

lagstadgade tidsramen på fyra månader. Varje månad är det ett hundratal barn som missas. 

 

För oss moderater är det en självklarhet att alla våra kommuninvånare ska få en god service 

och omsorg. Det förutsätter att vi hanterar vår ekonomi ansvarsfullt och med stor 

noggrannhet. Samtidigt ser vi att det behövs ett stort omställningstryck på våra 

verksamheter för att vi ska kunna finansiera en hög kvalitet i vår gemensamma välfärd. 

Moderaterna i Karlskrona anser att det är viktigt att vi sätter upp tydliga 

effektiviseringskrav, och att effektiviseringsarbetet ständigt ska pågå som en naturlig del i 

det vardagliga arbetet i våra kommunala verksamheter.  

 

Vi moderater ser hur ekonomin missköts av det svaga minoritetsstyret. Vi ser hur nödvändiga 

investeringar uteblir och vi ser hur kostnaderna skenar iväg inom vissa verksamheter. 

En budget i obalans, skapar oro i en kommun eftersom skattebetalarna är medvetna om att 

det är deras skattepengar som används på ett felaktigt sätt. 

 

Vi moderater, anser att grunden i en attraktiv och växande kommun är en stark budget i 

balans. 

 


