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INTERPELLATION 

Till: Sandra Bizzozero (S). 

 

 

Oroväckande med sjunkande antal av Karlskronas invånare 

 

Vid årsskiftet presenterade Statistiska Centralbyrån SCB, de 

senaste befolkningssiffrorna. Det vi ser är siffror som är 

bekymmersamma och oroväckande. 

Den 31 december 2020, hade Karlskrona 66 515 invånare. Det 

är en minskning med 107 personer sedan året innan. Och de 

senaste två åren är det totala invånarbortfallet 160 personer. 

Vi moderater vet att det krävs ansvar och hårt arbete för att 

vända den här negativa trenden. Därför anser vi att det är 

dags för det politiska styret att vända den trend som gör att vi 

tappar invånare år efter år. 

Vi moderater vet hur viktigt det är med nybyggande av 

attraktiva bostäder i form av villor, bostadsrätter, 

studentbostäder och bra bostäder för äldre.  

 



Men det vi har sett är ett misslyckande hos det kommunala 
bostadsbolaget Karlskronahem. Bolaget har inte lyckats bygga 
det antal bostäder som det finns ett fullmäktigebeslut om. Vi 
ser också ett slöseri i form av bidragspengar och vi kan 
konstatera att näringslivsklimatet måste förbättras. 
 
Karlskronas styre vill få hit statliga myndigheter. Vi moderater 
ser vikten av att satsa på ett förbättrat näringslivsklimat. Det 
gör att företag av olika slag vill etablera sig på en ort vilket 
även ökar intresset för inflyttning.  
 
Människor lockas till en kommun om det finns skolor med 
hög kvalitet och inte minst om Internationella Engelska 
Skolan är etablerad. 
 
Det är mycket som en kommun måste arbeta med för att 

locka till inflyttning. Därför anser vi att det är hög tid att agera 

för en ökad inflyttning och en minskad utflyttning. 

 

Mina frågor till dig Sandra Bizzozero. 

Varför har du inte agerat för att öka inflyttningen? 

Vilka problem anser du följer den minskande 

befolkningsmängden? 

Hur kommer du att förändra er politiska styrning så att 

befolkningen ökar istället för minskar. 

 

Camilla Brunsberg (M) 

Gruppledare och oppositionsråd. 


