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Angående slöseriet med skattepengar 

Den senaste tiden har media uppmärksammat, att stora summor från den 

kommunala kassan används till kostnader, som för oss moderater är både 

omotiverade och oansvariga. 

Åtskilliga miljoner kronor har gått till långa hyresavtal, trots att de ursprungliga 

verksamheterna inte längre existerar. 

Ett exempel är fastigheten Wattrang i centrala Karlskrona. Redan 2015 hyrde 

kommunen fastigheten, för att skapa hvb-hem för ensamkommande 

flyktingbarn. 

Avtalet med Migrationsverket skrevs på tre år och löpte således ut 2018. I dag 

finns inte längre ett behov av dessa hvb-bostäder. 

Men trots att avtalet med Migrationsverket skrevs på en begränsad tid av tre 

år, skrev Karlskrona kommun ett tio-årigt avtal med fastighetsägaren, det vill 

säga till år 2025. 

Karlskrona kommun har nu betalat den resterande hyran för de kommande sju 

åren. Det betyder att förinlösta hyror till en kostnad av 8,3 miljoner kronor har 

försvunnit från en redan ansträngd budget. 

Att det för närvarande byggs studentlägenheter i de aktuella lokalerna, är för 

oss Moderater inte en rimlig anledning till det långa avtalet. Dessa planer har 

tillkommit i och med att lokalerna stod tomma. 

Ett annat exempel på slöseri, är Blekinge Health Arena. Den tidigare 

hyresgästen Blekinge Idrottsförbund sade upp sitt avtal med kommunen. Detta 

avtal löpte ut den 31 augusti i år. 



Hyresavtalet med fastighetsägaren glömdes bort och sades inte upp i tid. 

Därför står kommunen nu med hyreskostnader på över fem miljoner kronor, 

fram till och med 2021. 

Sammanlagt har över 14 miljoner av skattebetalarnas pengar gått till onödiga 

kostnader. Pengar som hade gjort stor skillnad i både skola och inom omsorg.  

 

Mina frågor till dig är: 

- Varför har du inte sett till att hyresavtal, som är kopplade till varandra, 

har varit utformade och kontrollerade för att förhindra ovan nämnda 

situationer? 

 

- Hur vill du förklara för Karlskronas invånare, att över 14 miljoner kronor 

av deras skattepengar har slösats bort på onödiga hyreskostnader? 

 

- Vilka åtgärder kommer du att vidta, för att ovan nämnda situationer inte 

ska uppstå igen? 
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