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Ny kurs för Karlskrona 
 
Nu presenterar vi moderater och kristdemokrater vår första gemensamma budget. Vi har 
fokuserat på tydliga satsningar inom den politik som vi tillsammans ska gå till val på för 
att med kraft leda Karlskrona. 

Det behövs en ny politik i Karlskrona. Trots att väljarna redan denna mandatperiod har 
röstat för ett borgerligt styre har vi ett svagt minoritetsstyre som har visat ett svagt 
ledarskap. Därför känns det extra bra att vi redan nu, i god tid inför valet, har satt en ny kurs 
med en ny politik för Karlskrona. Moderaternas och Kristdemokraternas budget innehåller 
reformer med nödvändiga och framtidsinriktade satsningar på trygghet, välfärd med hög 
kvalité och minskad segregation. Vår budget bygger också på rätten till valmöjligheter för att 
forma sitt eget liv. 

Vi lever i en tid med en pandemi som har skakat både omvärlden och Karlskrona. Nu mer än 
någonsin behövs det tydliga politiska beslut och ett handlingskraftigt ledarskap. Vi är stolta 
och tacksamma över alla de insatser som har gjorts och fortfarande görs av alla kommunens 
medarbetare. Vi är lika tacksamma för det enorma ansvar våra kommuninvånare har tagit 
för att minska smittspridningen. Vi moderater och kristdemokrater har drivit fram, ställt 
krav och fått igenom stora åtgärdspaket för vårt lokala näringsliv och för kommunens 
ekonomi. Vi har också ställt krav på satsningar för att stärka tryggheten, utan att ha fått 
gehör från den styrande minoriteten. Därför kommer vi att fortsätta ställa krav och vi gör nu 
den största trygghetssatsningen någonsin. Tryggheten ska vara en självklarhet för alla, 
oavsett var man befinner sig eller bor. Det är förutsättningen för att skapa en attraktiv 
kommun. 

Flyktingmottagandet, i kombination med en icke fungerande jobbpolitik, har under flera år 
skapat ett stort utanförskap i Karlskrona. Vi har i dag bostadsområden där mer än hälften av 
invånarna lever på bidrag. Detta kan vi inte acceptera och därför har vi i vår budget konkreta 
satsningar för att minska bidragsberoendet. Det måste alltid löna sig att arbeta, endast då 
har vi råd att finansiera vår gemensamma välfärd. Vi vill också att företagsklimat och 
näringsliv ska utvecklas i kommunen och vi vill skapa nya bostäder för nya invånare. Vi vill 
med andra ord skapa en riktigt attraktiv kommun. 

Vår budget fokuserar på fem områden; trygghet, skola, integration, attraktiva bostäder och 
en stark välfärd. Vår gemensamma politik är en garanti för våra kommuninvånares välfärd. 
Vår budget visar att våra satsningar erbjuder våra invånare vad de behöver och förtjänar. 

 
Camilla Brunsberg 
Gruppledare för Moderaterna i Karlskrona 
 
Billy Åkerström 
Gruppledare för Kristdemokraterna 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 människor vill bo. 
Det behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför utgår vi från Vision 
Karlskrona 2030 i vår budget. 
 
 
Övergripande mål: 
 
1. Karlskrona ska vara en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågor i fokus. 
2. Det ska byggas många bostäder i Karlskrona. 
3. Karlskrona ska ha bra kommunikationer med en väl utbyggd infrastruktur. 
4. Karlskrona ska ha trygga skolor med arbetsro, och höga kunskapsmål.  
5. Barn och unga ska ha möjligheter till ett rikt fritidsliv. 
6. Företag ska välja att starta, etablera sig och expandera i Karlskrona. 
7. Det ska vara lätt att vara företagare i Karlskrona. 
8. Invånare i Karlskrona ska ha egen försörjning. 
9. Karlskrona ska vara en trygg kommun. 
10. Karlskrona ska vara en drogfri kommun 
11. Kommuninvånare i Karlskrona ska få god service och omsorg. 
12. Valfrihet ska finnas i livets alla skeden. 
13. Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
14. Karlskrona kommun ska ha en budget i balans. 
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I Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten  

 
Alla invånare ska känna sig trygga, oavsett ålder, kön och var de befinner sig. 
Men tyvärr förekommer hot, stölder, våld och andra brott vilket inskränker människors liv. 
Så ska det inte vara i vår kommun och därför är just tryggheten en av våra 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.  
 
För att stärka tryggheten i centrum vill vi se utökad 
närvaro av polis och väktare. Hoglands park med 
intilliggande busstationer är ett av de områden som 
bör kameraövervakas. Men det finns också andra 
områden i Karlskrona, där droghandel, rån och 
misshandel riskerar att ske. Där behöver Polisen och 
kommunen samverka för att öka tryggheten och 
minska brottsligheten. Brottsoffren måste tas om 
hand på ett ännu bättre sätt än i dag och de 
kriminella ska lagföras.  
 
Socialtjänsten ska alltid finnas tillgänglig till barn, 
unga och vuxna som är i behov av rådgivning och 
stöd, ingen ska tvingas vänta på hjälp i en socialt utsatt situation. Det är oacceptabelt om 
kommunen låter bli att polisanmäla brott som begås i våra verksamheter. Därför behövs 
beslut och tydliga riktlinjer vilket saknas i dag. 
 
Skolan ska vara väl fungerande för alla. Grundläggande ska vara att skola, socialtjänst och 
polis samarbetar vid uppkomna situationer. 
Vi måste också arbeta ännu mer i förebyggande syfte. 
De brottsförebyggande insatserna måste fungera fullt ut i vår kommun och 
trygghetsinsatser ska aldrig kompromissas bort. 
Karlskrona vill vi: 
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För att öka tryggheten vill vi: 
 

• Prioritera trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i skolor, i hemmet, 
på gator och torg och i andra offentliga miljöer. 

 

• Att det ska vara rent, snyggt och välskött, samt fritt från klotter och nedskräpning. I 
områden där människor rör sig ska det vara upplyst med väl beskurna buskage. 

 

• Införa trygghetskameror och trygghetsvärdar på utsatta och otrygga platser.  
 

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

• Stärka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis för att utveckla det 
förebyggande arbetet bland barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och 
psykisk ohälsa. 

 

• Att socialförvaltningen omedelbart säkerställer att utredningar gällande utsatta barn 
genomförs inom de fyra månader som lagen föreskriver. 

 

• Prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och införa 
bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. Samarbetet ska stärkas med ideella 
organisationer. 

 

• Utöka trygghets- och nattvandringar så att både tätort och landsbygd omfattas. 
Ersättning till nattvandrare ska utgå i alla områden, inte bara på Trossö. 

 

• Att alla brott i kommunens verksamheter ska polisanmälas. 
 

• Att Karlskrona inför nolltolerans mot våldsbejakande extremism, hedersvåld och 
förtryck. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ska skärpas och alla bidrag 
till antidemokratiska föreningar ska stoppas. 

 

• Att Karlskrona kommun inför nolltolerans mot hedersvåld och förtryck och 
prioriterar det arbetet. 
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Integrationsplikt  
Att ställa krav handlar om att bry sig 
 
Många människor har det bra i Karlskrona, 
samtidigt som stora grupper står långt borta 
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 500 
hushåll i Karlskrona, som lever på 
försörjningsstöd. Samtidigt saknas arbetskraft 
med rätt kompetens på företagen, i 
kommunen och inom sjukvården. Då kan vi 
inte acceptera att människor fortfarande lever 
i utanförskap, utan att ha ett jobb att gå till, 
där de känner tillhörighet. 
 
Svenska samhällets välfärdssystem och sociala skyddsnät bygger på 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 ska inte vara en symbol för 
kravlös gemenskap och 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 människor som 
kommit till Karlskrona och Sverige. Det gäller framför allt att lära sig det svenska språket och 
därefter komma ut i arbetslivet. Normer och värderingar måste ha sin grund i svensk 
lagstiftning och ska alltid respekteras fullt ut.  
Samarbetet med polisen och ideella krafter, socialtjänst och skola måste utökas i utsatta 
områden där det behövs extra åtgärder för att bryta segregationen.  
 
God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten till att vara en del 
av det svenska samhället. Vårt samhälle bygger på demokrati och jämställdhet. Det är 
grundläggande värderingar som måste upprätthållas. Karlskrona behöver dessutom en paus 
i mottagandet av nyanlända fram tills dess att integrationen fungerar. 
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För att integrationen ska fungera vill vi: 

 

• Införa integrationsplikt för nyanlända. 
 

• Pausa mottagandet av nyanlända till dess att integrationen fungerar.  
 

• Att bidragstak ska införas så att det inte är mer lönsamt att leva på bidrag än att 
arbeta. 
 

• Att fler hembesök ska göras. Enligt Socialstyrelsen är 18 procent av alla utbetalningar 
av försörjningsstöd felaktiga. Det bör bli möjligt och tillåtet för kommuner att, vid 
misstanke om felaktigt erhållande av försörjningsstöd, göra hembesök.  

 

• Införa relevant språkkrav inom kommunens verksamheter. 
 

• Att alla som har behov av svenska för invandrare (SFI) ska delta i erbjuden 
undervisning. Vid uteblivet deltagande ska försörjningsstöd dras in. 

 

• 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 SFI, samhällsorientering och 
etableringsinsatser, får sitt försörjningsstöd indraget.  

 

• Att alla som kan arbeta, och som har haft försörjningsstöd i mer än tre månader, ska 
delta i samhällsnyttiga insatser i kommunen under minst 20 timmar i veckan. Detta 
ska kombineras med andra aktiviteter såsom studier, praktik och att söka jobb.  
 

• Att restriktivitet ska bli norm i biståndsbedömningen för att stärka drivkraften för att arbeta. 
 

 

• Att aktivitetskraven skärps och breddas, istället för att (som i dag) enbart omfatta de som 
söker försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. 
 

• Att personer med kompletterande bistånd till föräldrapenning ska delta i insatser, som till 
exempel språkutbildning.   
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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 med arbetsro, 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, vilket 
leder till minskad trygghet samtidigt som den pedagogiska verksamheten försvåras. 
 
Skolan behöver ett tydligt ledarskap och i klassrummet måste det bli extra tydligt för att få 
arbetsro och trygghet. Vi vill 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 har också som mål att införa pedagogiska måltider. 
 
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. 
 
Alla barn och ungdomar i Karlskrona ska ha rätten att gå i en skola som ger dem möjlighet 
att utifrån sina egna förutsättningar kunna förverkliga mål och drömmar. Alla elever ska 
känna sig trygga i sin skola oavsett vart man går. Att vi kräver nolltolerans mot mobbing är 
självklart. 
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För att varje elev ska ges möjlighet att lyckas vill vi: 
 

• Att det ska råda nolltolerans mot otrygghet i skolan, därför ska det 
trygghetsskapande arbetet på skolorna kraftfullt förbättras. 

 

• Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga ekonomiska resurser så att fler elever går ut 
skolan med godkända betyg. 

 

• Öka antalet pedagoger per barn i förskolan och grundskolan. Lärarlösa lektioner 
måste upphöra och inställda lektioner ska inte förekomma. 

 

• Att alla skolor ska erbjuda läxhjälp samt lovskola för de elever som behöver detta. 
 

• Införa seniorer i skolan och ge dem fria luncher samt busskort. 
 

• Stärka och bygga ut elevhälsan och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa 
bland barn och unga. Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla 
elevers behov av särskilt stöd.  

 

• Alla gymnasieelever ska erbjudas en valbar kurs i entreprenörskap och företagande 
och säkerställa att alla elever får tillgång till modern teknik. 
 

• Erbjuda lovskola i årskurserna 6 till 9 för elever som har behov av detta. 
 
 

• Planera för en ny grundsärskola i Karlskrona för elever med särskilda behov. 
 

• Satsa på lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar 
och yrkesintroduktionsanställningar. 

 

• Att alla barn genom skolan, ska lära sig simma. 

  

• Öka karriärmöjligheterna för de anställda inom skolan, göra lönen konkurrenskraft 
samt ge möjlighet för kontinuerlig fortbildning på arbetstid till speciallärare.  

  

• Rusta upp de befintliga skolorna eller bygga nya, istället för tillfälliga 
byggnadslösningar. 
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Vi vill se välfärd före bidrag 
Vår gemensamma välfärd grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. När fler 
människor arbetar och fler företag startas, kan fler vara med och bidra och känna sig 
behövda. I Karlskrona har ett nytt utanförskap vuxit fram under de senaste åren och alldeles 
för många människor lever på bidrag. Fler jobb och fler människor i arbete är 
förutsättningen 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.  

Under förra mandatperioden höjde den styrande ledningen skatterna. Samtidigt gjorde de 
stora besparingar inom välfärden. Det är något som vi moderater och kristdemokrater 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. 
 
Våra viktiga medarbetare 
För att vi ska kunna erbjuda en bra välfärd, måste våra medarbetare må bra. Det betyder att 
vi ska vara en arbetsgivare som tar hand om våra anställda. Då blir Karlskrona kommun en 
attraktiv arbetsplats. Det ska också finnas goda möjligheter till att göra karriär, vi ska 
erbjuda hälsofrämjande insatser vid behov och vi ska sätta våra medarbetare i centrum. För 
våra anställda ska det också ges möjlighet till kontinuerliga och kompetenshöjande interna 
utbildningar. Det ska inte heller förekomma osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

 
 
 

 
 

För att välfärden ska hålla en hög kvalitet vill vi: 
 

● Prioritera kärnverksamhet, säkerställa att skattemedlen används mer effektivt och att 
det finns tydliga rutiner för att förebygga missbruk av skattemedel. 
 

● Anställa fler sjuksköterskor inom omsorgen samt införa fler omvårdnadsboenden med 
demensinriktning. 

 
● Skapa fler LSS-platser och ge unga vuxna med funktionshinder en egen bostad. 

 
● Välkomna fristående aktörer och utveckla valfriheten inom kommunens verksamheter. 
 
● Att varje kommuninvånare ska kunna välja utförare inom skola och omsorg utifrån sina 

egna önskemål och behov. 
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● Att Karlskronas välfärdsverksamheter ska tillhöra de bästa i landet. 
Alla ska erbjudas stöd utifrån behov och personlig önskan. 

 
● Att det ska vara möjligt att välja innehåll i hemtjänsten. 
 
● Att vårdtagarna i största möjliga mån får träffa samma medarbetare. 
 
● Säkerställa att personer med funktionsvariation har samma förutsättningar att leva som 

andra. 
 
● Ha en värdig vård i livets slutskede med tillgång till hospice. 
 
● Bryta den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten för äldre.  
 
● Att fler träffpunkter ska utvecklas samt återinföra ”Teater för äldre”. 
 
● Att all omsorgspersonal har fullgoda språkkunskaper. 
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Bo och leva i attraktiva Karlskrona 

Vi moderater och kristdemokrater vill att hela kommunen ska sjuda av liv, både på 
landsbygden, i tätorterna, i skärgården och i staden. Vi vill därför öka bostadsbyggandet. Vi 
vill ha nya villaområden, bostadsrätter, studentbostäder och bra boende för äldre, så att alla 
kan hitta sitt drömboende. Vi vill också se en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, 
bredbandsfiber, goda kommunikationer och bra samhällsservice. 
 
Vi har en fantastisk skärgård. Därför ska vi ha Sveriges bästa stadsmarina, fler båtplatser, 
attraktiva hamnar och välskötta badplatser med god service i hela skärgården.  
 
Karlskrona har en unik näringslivsstruktur med många framgångsrika företag och en 
ledande högskola. Genom nya och fler arbetstillfällen, blir vi attraktiva och 
konkurrenskraftiga. I en kommun som växer och expanderar med flera företag, jobb och 
människor skapas det möjligheter.  
 
Campus Gräsvik ska utvecklas och bli ett område med pulserande studentanda. Vi vill även 
ha en Innovationsarena tillsammans med Blue Science Park, där högskola och näringsliv ska 
mötas och ges förutsättningar för samarbete. Vårt framstående arbete inom marinteknik 
ska fortsätta profileras och forskningen ska utvecklas tillsammans med våra företag. 
Vi ska också införa en bostadsgaranti för våra studenter för att göra Karlskrona till en ännu 
mer attraktiv studentstad. 
 
Utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning behöver öka, både i 
kommunal regi och i samarbete med privata aktörer.  
Vi tycker också att det ska byggas fler lekplatser som passar funktionshindrade, med till 
exempel gungor för rullstolar. 
 
Vi vill se satsningar på friluftsliv i form av upplysta och iordningställda vandringsleder med 
anslutande utegym.  
 
Vi vill också tidigarelägga attraktiva investeringar för att öka utvecklingstakten av vår 
kommun. Det handlar om investeringar på trygghet, badplatser, hamnar, bryggor, 
lekplatser, spontanaktivitetsytor. Tidigareläggning gäller även för de förskolor som ska 
byggas och de grundskolor som ska byggas ut. 

Våra större tätorter och orter på landsbygden ska göras mer attraktiva. Service och 
attraktionskraft ska vara en självklarhet i hela vår kommun. Till exempel ska Hallarumsvikens 
och Bredaviks bryggor rustas upp under 2022. 
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För att Karlskrona ska bli mer attraktivt vill vi: 
 

• Att kommunen aktivt jobbar för att bli ledande inom hållbarhet med fokus på miljön. 
 

• Att Karlskronahem bygger studentbostäder samt bra boende för våra äldre invånare. 
Till exempel trygghetsboende i våra serviceorter. 

 

• Utveckla ett bra företagsklimat i kommunen med snabb service. 
 

• Arbeta för en etablering av Internationella Engelska Skolan, IES.  
 

• Att barn och unga i samtliga kommundelar ska ges möjligheter till kultur, idrotts- och 
fritidsaktiviteter. 
 

• Att Karlskrona kommun erbjuder alla barn som vill, en plats på Kulturskolan. 
 

• Fortsätta att satsa på sommarjobb för unga.  
 

• Utöka skärgårdstrafiken.  
 

• Utveckla Wämöparken till en stadsnära historisk och anrik park. 
 

• Att samtliga hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s). 
 

• Att kommunen får i uppdrag att förhandla med Trafikverket och Regionen för att 
bygga cykelvägar mellan Trummenäs och Tjurkö, Rödeby och Fridlevstad, samt 
mellan Skillingenäs och Nättraby Centrum. 

 

• Öka underhållet av kommunens fastigheter, liksom underhållet av bryggor, hamnar 
och pirer. 
 

• Anlägga en konstisbana i centrum. 
 

 

• Skapa en mötesplats för motorburen ungdom. 
 

• Säkerställa att badplatser, hamnar och lekplatser i Karlskrona kommun är välskötta och 
håller en hög kvalitet. 
 

• Bygga en ny infartsled och färdigställa vår nya stadsdel Pottholmen. Dessutom påbörja 
utvecklingen av Hattholmen och Muddret. 
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Nya tider kräver förändring 
 
Verkligheten ute i flera av våra kärnverksamheter är ansträngd och vissa verksamheter har 
en budget i obalans med underskott som en av följderna. I vissa av verksamheterna är 
underfinansieringen så stor, att man inte klarar att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter 
vad gäller skola, vård och omsorg.  
 
För oss moderater och kristdemokrater 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. 
Vi 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 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. 
 
För oss har en attraktiv och växande kommun en stark budget i balans. 
 
Camilla Brunsberg, gruppledare Moderaterna. 

Billy Åkerström, gruppledare Kristdemokraterna. 


