Karlskrona
behöver en ny
färdriktning

Val 2022

Du kan styra
färdriktningen

Vill du bo i en
trygg kommun?

Har Karlskrona råd med ytterligare fyra år av ett svagt socialdemokratiskt minoritetsstyre? Nej, säger vi moderater. Men vi
vill också att du tar ställning.
Helt enkelt genom att jämföra din åsikt med vår. Och förhoppningsvis ge oss ditt stöd för en ny politik.

Vi vill göra Karlskrona till en riktigt trygg kommun. Vi anser nämligen att
en trygg vardag är grundläggande för en god livskvalitet.
Ingen ska behöva vara rädd för att bli överfallen

VI vill också utöka det förebyggande arbetet

För Karlskrona har ju fantastiska möjligheter! Vi kan erbjuda

på kvällspromenaden eller utsättas för inbrott

mot droger och ungdomsbrottslighet.

attraktiva miljöer, oavsett om man befinner sig på landsbygden,

i sin bostad. Barn ska inte heller bli rånade på

i skärgården eller i våra tätorter. Vi har framgångsrika lokala och

väg hem från skolan.

globala företag och en världsledande högskola.
Men Karlskrona har också utmaningar som kräver en ny
politisk färdriktning.
Vi moderater kommer alltid att ha otryggheten som vår största

Vi moderater har drivit igenom ett omfattande

Sverige ska ha ett starkt försvar med förmåga
att freda våra gränser mot angripare. Sverige
ska vara fullvärdig medlem i Nato. Men grunden

trygghetspaket med trygghetsvärdar, en utökad

i vår försvarsförmåga måste vara svensk, inte

fältgrupp och mötesplatser för ungdomar.

minst för att vi ska kunna bidra till säkerheten

Men det finns mycket mer att göra och därför

i vårt närområde. Det är dags att rusta upp civil-

och värsta fiende. Därför kommer vi fortsätta arbeta för ett tryggt

vill vi fortsätta stärka tryggheten med fler trygg-

försvaret och säkerställa att det finns skydds-

och säkert Karlskrona.

hetsvärdar och trygghetskameror på utsatta

rum och nödvändiga förnödenheter.

Alla barn och unga som växer upp i Karlskrona ska få de allra

platser i kommunen.

bästa förutsättningarna. Därför ska vi ha Sveriges bästa skolor.
Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag.
När fler är med och bidrar blir det mer pengar till vår gemensamma välfärd.
Karlskrona ska vara en trygg kommun, sjuda av liv, ha de allra
bästa skolorna och erbjuda den bästa servicen till våra kommuninvånare. Det behövs ett bättre företagsklimat, fler företag och
nya attraktiva bostäder.
Kort sagt: Karlskrona behöver en ny färdriktning och med vår
moderata politik kan det bli verklighet.
Håller du med? Vad är viktigt för dig? På följande sidor ställer
vi frågorna som kan hjälpa när du ska ta ställning.
Vi moderater vill ha ditt förtroende att styra Karlskrona kommun.

För att stärka tryggheten
i Karlskrona vill vi:
• Att alla brott i kommunens verksamheter ska
polisanmälas och att det ska råda nolltolerans mot
alla former av våld och förtryck.
• Att trygghetsperspektivet ska vara en del av den
fysiska planeringen.
• Införa nolltolerans mot klotter, nedskräpning
och skadegörelse.
Håller du med? Då ska du rösta på Moderaterna
den 11 september.

Fler trygghetskameror på
utsatta platser

Camilla Brunsberg,
Kommunalrådskandidat

Ingen ska behöva vara rädd för
att bli överfallen eller utsättas
för inbrott i sin bostad
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Läs mer om vår politik och våra kandidater på

karlskronamoderaterna.se

Moderaterna Karlskrona
Från vänster: Lotta Hauffman, Johan Åkesson, Emma Johannesson, Michael Thurbin, Pia
Walther, Camilla Hansson, Morgan Kullberg, Sören Lund, Annelie Jonasson, Patrik Hauffman,
Julia Melander, Thomas Nilsson, Hanna Ekblad, Lars-Göran Forss, Katarina Nordin, Gustaf
Nilsson, Gustav Nilsson, Bengt Fröberg, Anders Ovander, Camilla Brunsberg, Carl-Göran

Vi Moderater vill ha ditt
förtroende att styra
Karlskrona kommun 2023

Svensson, Peter Glimvall, Velia Ekström, Anders Jonasson, Gabriella Mathisson, Sigrid
Johansson, Jan Lennartsson, Agnetha Fraser, Per-Erik Karlsson, Emma Swahn Nilsson,
Christian Svensson, Jan-Åke Nordin, Anders Chronvall, Ola Palmgren.
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Vill du att eleverna ska lyckas i skolan?

Vill du se en utveckling av vår fina kommun?

Vi vill att Karlskrona ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner, med
behöriga lärare och moderna och välutrustade skolor.

Karlskrona är en fantastisk kommun med sitt geografiska läge, en väl
utvecklad högskola och många framgångsrika företag.

Vi vill också ha en utbyggd elevhälsa med

För att varje elev ska ges möjlighet att

Men vi vet att kommunen kan utvecklas ännu

Vi vill göra Karlskrona mer attraktivt genom att:

skolsköterska, skolläkare och psykolog. För

lyckas vill vi:

mer och locka fler människor att flytta hit.

• Tillföra resurser för att hålla ordning och reda
i klassrummen

Med vår moderata politik kan vi erbjuda en

• Utveckla landsbygden med fler bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice.

• Att alla elever ska erbjudas läxhjälp och lovskola.

Eftersom vi vill att hela Karlskrona ska sjuda

• Tydliggöra lärarens roll så att de kan fokusera
på undervisning.

livsmiljöer. Med rådande omvärldsläge anser

oss är det viktigt med små barngrupper i förskolorna vilket leder till ökad trygghet för
barnen. Och med vår kommuns havsnära läge
är det en självklarhet att alla barn ska ha
simundervisning på schemat. Det svenska
utbildningssystemet ska präglas av mångfald
och valfrihet och alla elever ska kunna välja

Håller du med? Då ska du rösta på Moderaterna

vilken skola de vill gå i.

den 11 september.

av liv vill vi öka bostadsbyggandet i attraktiva
vi att det är nödvändigt att bygga ut Försvarsmakten i Karlskrona.

• Säkerställa bra kommunikationer till och från Karlskrona, både inom Sverige och till resten av världen.
• Utveckla Karlskrona som skärgårdskommun med
fler båtplatser, bryggor och välskötta badplatser.
Håller du med? Då ska du rösta på Moderaterna
den 11 september.

Tycker du att arbete är viktigare än bidrag?

Tycker du att el och drivmedel ska bli billigare?

Vi tycker att alla som kan ska arbeta och bidra efter sin förmåga.

I år har hushållen drabbats av höjda kostnader för både drivmedel och el.
Det är inte rimligt att så stor del av priset ska gå till skatter.

De som kan jobba ska inte förlora på att ta ett

För att bidrag ska bytas till jobb vill vi:

jobb och därför vill vi moderater införa bidragstak.

• Införa bidragstak och nolltolerans mot
bidragsfusk.

Här har politiken ett stort ansvar och för oss

Vi vill bidra till en bättre miljö genom att:

är målet att sänka skatten på både drivmedel

• Arbeta för ett klimatneutralt energisystem.

• Införa krav på deltagande i anpassad SFIundervisning, även för föräldralediga.

och el. Elen ska inte vara dyrare i Karlskrona

• Införa fler lärlingsplatser så att fler snabbt
kommer ut på arbetsmarknaden.

när du behöver den. Vi moderater anser också

Vi vet att det finns brister i bidragssystemet och
att det förekommer både felaktiga utbetalningar
och bidragsfusk. Med vår politik kan vi ändra på
det. Vi anser också att de som kommer till Karlskrona och Sverige ska lära sig svenska språket
för att snabbt komma i egen försörjning. Normer
och värderingar måste ha sin grund i svensk lag-

Håller du med? Då ska du rösta på Moderaterna

stiftning som alltid ska respekteras fullt ut.

den 11 september.

Alla som kan ska
arbeta och bidra
efter sin förmåga
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trygg välfärd, och ett positivt företagsklimat.
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än i Norrland och den ska vara ren och finnas
att naturen ska brukas varsamt och skyddas

• Ta krafttag mot nerskräpning och miljöförstöring.
• Öka den lokala produktionen av såväl energi som
livsmedel.

genom en stark äganderätt. De som smutsar

Håller du med? Då ska du rösta på Moderaterna

ner ska betala för det och därför ska det löna

den 11 september.

sig att göra rätt.

Det är en självklarhet
att alla barn ska ha
simundervisning
på schemat
Målet är att sänka
skatten på både
drivmedel och el

Hela Karlskrona
ska sjuda av liv
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Rösta på Moderaterna
– för säkerhets skull
moderaterna.se

Om du vill att…
… Karlskrona ska bli en av landets tryggaste kommuner
... vi ska vara en av landets bästa skolkommuner
… arbete alltid ska går före bidrag
… Karlskrona ska vara den attraktiva kommunen att bo i
… el och drivmedel ska bli billigare

Då ska du rösta på Moderaterna
i valet den 11 september
Läs mer på:
karlskronamoderaterna.se • moderaterna.se
Facebook: Moderaterna i Karlskrona

Om du vill bli medlem swisha 100 kronor till 123 336 00 70.
Uppge namn och personnummer. Eller via www.moderaterna.se/
bli-medlem.
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