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VI TAR ANSVAR FÖR KARLSKOGA!
Det finns mycket som är bra i Karlskoga, men det finns också en hel del som inte
fungerar som det ska.
För att kunna förändra är det viktigt att på djupet förstå vad som är riktigt bra i
Karlskoga idag. Vad som byggts upp av generationer som vi är stolta över och som
måste bevaras. Men vi måste också våga se de problem vi har inom förskola, s kola,
med vägunderhåll, lågt förtroende hos näringslivet och hotet mot vårt Lasarett.
För att hitta lösningar på problemen m
 åste det till ett starkt ledarskap med en tydlig
idé om vad som behöver göras. Ett ledarskap som främjar k
 ommunikation, öppenhet
och goda resultat.
Vår politik syftar till att bygga en k
 ommun som tar tillvara på v arje människas
förmåga och ger dem m
 öjlighet att växa. En demokratisk kommun där alla vill och
tar ansvar.
Karlskogas politiska ledning måste förändras i grunden och vi kommer att ta ansvar
för den förändringen – det är dags nu!
Vi söker Ditt förtroende, Din röst är viktig den 9 september 2018!

Följ oss på facebook!

Nya Moderaterna

Karlskoga
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Bostäder
I vårt Karlskoga har vi en positiv befolkningstillväxt där det är trevligt,
tryggt och säkert att bo. Genom fler privata aktörer skapas ett varierat
utbud av bostäder.
För ett växande Karlskoga krävs ett ökat bostadsbyggande. Vi vill inte att någon ska
tacka nej till jobb eller studier på grund av svårigheter att hitta ett lämpligt boende i kom
munen. Fler privata aktörer ska involveras i byggandet av bostäder. Vi vill se ett tak på
allmännyttan med max 2000 lägenheter exklusive vårdboenden. Fler privata aktörer inne
bär ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer och en ökad valfrihet.
Bostadsplaneringen behöver beakta äldres behov av olika boendeformer och service
nivåer. Det kan handla om seniorboende, serviceboenden, trygghetsboenden och
vårdboenden med ett varierat innehåll av service, stöd och aktiviteter. Placeringen av
bostäder behöver i ökad omfattning ta hänsyn till äldres möjlighet att utnyttja utemiljöer.
Vi ser ett behov av en funktion som äldreguide/boendeguide som informerar äldre om
möjliga boendeformer på äldre dagar.
Den yttre miljön kring bostäder är betydelsefull för boendetrivsel och trygghet. För trev
nadens skull vill vi satsa på parker med möjlighet till sittplatser. Närmiljön och bostads
gården är extra viktig som plats för rekreation, aktivitet, samvaro och vila för äldre med
nedsatt funktionsförmåga. Miljön ska vara, tillgänglig och orienterbar så den upplevs som
trygg och säker. Vi vill att nyproducerade ska vara funktionssäkrade i grunden. Det ökar
tillgängligheten och sänker kostnaderna över tid.

Lokala satsningar
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Maxtak för allmännyttan i Karlskoga med 2000 lägenheter exklusive vårdboenden.
Nybyggnation av minst 150 lägenheter fram till 2021.
Samverkan utvecklas med privata aktörer för att stimulera ökad produktion av bostäder.
Nya boenden planeras i fler delar av Karlskoga för att stimulera ett allsidigt byggande med närhet
till service Ex. Sandviken, Bohult och i sjönära och centrala delar.
Servicefunktion med äldreguide/boendeguide inrättas.
Bygga funktionssäkra boenden.
Plan för byggnation av äldrebostäder och gruppbostäder uppgraderas årligen.
Systematiska trygghetskontroller för att upptäcka och åtgärda miljöer som upplevs som otrygga
boendemiljöer.
Utveckla miljöarbetet i fastigheterna gällande ventilation, sophantering, yttre miljöer m.m.

"Fler privata aktörer
på bostadsmarknaden
skapar varierat utbud av
bostäder."
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Nationell politik - Bostäder
Bostadsbyggandet i Sverige kan inte vänta. Fler
måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Sverige behöver inte
regeringens ineffektiva subventioner utan kraftfulla
reformer och insatser här och nu. Moderaterna
arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att
det inte går att hitta boende.
Bostadskrisen hindrar människor från att flytta till sin första
bostad och företag från att anställa och växa, den hämmar
tillväxt och bromsar utveckling. Moderaterna vill se en
blocköverskridande och därmed långsiktigt hållbar överens
kommelse om bostadsmarknadens funktionssätt, som möjlig
gör en bättre tillgång till bostäder för fler. Det hyrda boendet
är viktigt för att människor ska kunna flytta till jobb och studier
och för att företag ska kunna rekrytera. Dock orsakar hyres
regleringens utformning problem med decennielånga kötider
och små möjligheter för dem som behöver bostad mest akut
att få det. För att det hyrda boendet även i framtiden ska fylla
sin centrala roll behövs ansvarsfulla reformer.
Kommunerna måste få bättre förutsättningar för att klara
dagens krävande situation vad gäller bostäder till nyanlända
och integration. Därtill behöver fler studentbostäder komma
på plats. Det befintliga bostadsbeståndet måste utnyttjas
bättre, bland annat genom mer tillåtande regler för bland
annat andrahandsuthyrning. För att öka rörligheten på
bostadsmarknaden vill vi ändra bostadsbeskattningen.

Moderaterna ska verka för:
•• Generösare regler för andrahandsuthyrning, bland annat
med ökat schablonavdrag.
•• Kommunerna kompletterar marknaden genom tydliga
ägardirektiv till kommunägda bostadsföretag om att
bygga trygghetsboenden.
•• Slopat uppskovstak för reavinstskatten och beskattning
först när man lämnar det ägda boendet.

Med h
Karljsärtat i
koga
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Bygglov
I vårt Karlskoga är kommunen känd för sin effektiva och professionella
service och hantering av bygglov. Det ska vara attraktivt och enkelt att
bygga i Karlskoga.
Vi är positiva till allt som avser nyproduktion av bostäder, lokaler, anläggningar,
hotell, handel, företag etc. Vi anser att byggandet har positiva effekter för K
 arlskogas
attraktionskraft, för möjligheten att bo, för skapandet av arbetstillfällen och för
möjligheten att driva företag.
Vi vet att det kan vara svårt för enskilda att ha kunskap om regelverket kring bygglov. Där
för anser vi att en serviceinriktad rådgivning är betydelsefull för alla som söker bygglov.
Det ska vara enkelt att bygga i Karlskoga och vi ser tillgången till alla våra s jösystem som
attraktiva, men också att våra industriområden ska vara attraktiva för företagen. Därför är
det viktigt att det finns tillgång till planlagda markområden där det går att bygga för enskil
da och för organisationer. Av tradition är processerna kring bygglov omgivna med omfat
tande dialoger med olika aktörer som är berörda av byggandet.

Lokala satsningar
•• Öka möjligheten till bygglov i sjönära områden.
•• Stödja och stimulera en etablering av hotell i Karlskoga.
•• Erbjuda bygglovssökande en god service med hög tillgänglighet genom att säkerställa tillgången till
resurser av professionella handläggare.
•• Korta handläggningstider från idag 12 veckor till 4 veckor.
•• Alltid tillgänglig information och e-blanketter på kommuns hemsida.
•• Minskad bygglovsplikt, vilket innebär att det inte behövs bygganmälan för åtgärder som kräver det
i vanliga fall som t.ex. plank, murar eller växthus.

"Invånarna får en
god service vid
bygglovshandläggning."
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Nationell politik - Bygglov
Moderaterna ska verka för:
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••

Begränsad tidsåtgång för överklaganden av plan- och byggärenden.
Höjda gränsvärden för buller och att alla typer av buller jämställs.
Boverket får det samlade ansvaret för regelverken kring buller.
Det ska vara kommunerna som fattar beslut om strandskydd.
Generellt strandskydd avskaffas och att strandskydd om 50 meter
respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för
av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag.
Ett generellt undantag från strandskydd inrättas för små sjöar och
vattendrag.
Öka flexibilitet i strandskyddet genom fler dispensskäl och större
möjlighet till intresseavvägning i dispensbedömningen.
Länsstyrelsens rätt att ompröva kommuners beslut om dispens
tas bort.
Genomföra en större översyn av miljöbalken för att främja ökat
byggande.
Den tillåtna ytan för så kallade Attefallshus ökas från 25
kvadratmeter till 32 kvadratmeter.
Utreda vilka av de bygglovsbefriade åtgärder, såsom Attefallshusen,
som kan undantas från kravet på bygganmälan på samma sätt som
friggeboden.

Med h
Karljsärtat i
koga
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Energi & Miljö
I vårt Karlskoga medverkar vi aktivt till en effektiv energianvändning och
till att minska utsläppen av klimatgaser. Vi utvecklar elektroniska tjänster
för att minska resandet.
Energipolitiken styrs till stor del genom beslut i EU och nationellt. Trots detta finns det
möjlighet för oss att bidra till en bättre energianvändning. Vi vill styra kommunens verk
samheter till en mer miljöanpassad inriktning. För att detta ska vara möjligt krävs en
helhetssyn i beslutsfattandet och en god samverkan med andra kommuner och företag.
Beslut som stöder den cirkulära ekonomin prioriteras. Vår ambition är att effektivisera
energianvändningen genom förnybar energi. Karlskoga Energi & Miljö ska inte säljas,
bolaget ska vara motorn i energi och miljöutvecklingen.
Användningen av energi berör alla invånare, företag och organisationer varför en god
service och tillgänglighet är nödvändig. Vi har också ett stort ansvar för att sprida
kunskap och föra en dialog med invånare, näringsidkare och organisationer för att bli en
långsiktigt hållbar kommun. Vi behöver minimera användningen av skadliga k
 emikalier
i verksamheterna. Även här ser vi ett behov av en ökad kunskapsspridning i den
kommunala organisationen.
Transporter har en stor miljöpåverkan. Därför vill vi driva på utvecklingen av en
24-timmarsmyndighet och elektroniska tjänster för att minimera resandet. Ytterligare
initiativ är utbyggnaden av cykelvägar.

Lokala satsningar
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Karlskoga Energi & Miljö ska vara motorn i utvecklingen av energi och miljöfrågor.
Övergå till fossilfria energikällor vid produktion av energi.
Samverka med fler kommuner för en effektivare energiproduktion.
Integrera energiplaneringen tydligare i planarbetet.
Väl utbyggda kommunikationer med bussar.
Vi kör våra kommunala bilar och regionala stadsbussar på Biogas.
Etablera fler laddstationer och stolpar för elbilar med grön el.
Anställda ska ha möjlighet till miljöbilar som personalbil.
Sprida kunskap om miljöfrågor till medborgarna, företagare etc.
Fler kommuner som samverkar kring miljöeffektivisering.
En väl fungerande elektronisk 24-timmars service med utbud av tjänster.

"Karlskoga Energi &
Miljö ska vara en motor i
utvecklingen av energi och
miljöfrågor."
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Nationell politik - Energi
Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är
beroende av att vi har en energipolitik som lever
upp till behoven i en omvärld i ständig förändring.
Såväl företag som hushåll måste kunna räkna med
en trygg tillgång till energi. Historiskt har Sverige
hanterat den uppgiften väl. Det måste vi klara även
i framtiden.
Moderaterna var pådrivande i den fempartiöverenskommelse
som slöts 2016. Utan oss hade det inte blivit någon express
avveckling av effektskatten på kärnkraft eller kraftigt sänkt
fastighetsskatt för vattenkraften. Det samlade resultatet är
en energiuppgörelse som långsiktigt säkrar förutsättningarna
för att kärnkraften fortsatt ska kunna vara en viktig del av
Sveriges energiförsörjning under en lång tid framöver.
Det finns ingen motsättning mellan att bevara kärnkraften och
vattenkraften samt bygga ut ytterligare förnybar elproduktion.
Redan i dag är Sverige det land i EU som har högst andel
förnybar energi och den andelen ska öka.

Moderaterna ska verka för:
•• Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges
energiförsörjning under lång tid.
•• Förbättrade villkor för svensk vattenkraft.
•• Fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

Med h
Karljsärtat i
koga
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Folkhälsa
I vårt Karlskoga stärker vi folkhälsan genom ett aktivt förebyggande
arbete. Medborgarnas delaktighet och inflytande ökar och Karlskoga ska
vara en stad där trygghet och jämlikhet råder.
Folkhälsa berör många delar i en människas liv och ingår i de flesta verksamheter
som offentlig sektor ansvarar för. Vi vill bidra till en bättre folkhälsa genom att öka
medborgarnas inflytande i politiska beslut. Vi vet att personer som har ett jobb att gå till
upplever en ökad trygghet och kan därmed bidra positivt till samhället. Arbetet med att
förebygga ohälsa handlar om att öka kunskaperna om och påverka de faktorer som kan
innebära negativa konsekvenser för hälsan. Det handlar om att få människor att undvika
missbruk av droger eller spel. Karlskoga ska vara en stad där alkoholdebuten sker sent
och där annat missbruk är sällsynt.
Mat är något vi förknippar med folkhälsa och välmående. I Sverige kan barn äta i s kolan
och de äldre har möjlighet att äta på äldreboenden. För att barn ska kunna prestera i
skolan är det viktigt att mat inte bara erbjuds, utan även att de faktiskt går till matsalen
och äter. Trivseln i skolan och äldreomsorgen påverkas även av hur lokalerna sköts.

Lokala satsningar
Delaktighet och inflytande:
•• Öka medborgarnas inflytande i frågor bl.a. genom dialoger för att utveckla kvalitet i tjänster och
service.
•• Öka medborgarnas möjlighet att göra egna val.
•• Anställda i kommunen ska ha möjlighet till inflytande i verksamheten.
•• Verksamheter i kommunen ska kunna drivas i intraprenadform.
•• Eleverna har möjlighet att påverka beslutsprocesser som berör skolan och skolans miljö.

Jämlikhet:
•• Utveckla system för att identifiera grupper som behandlas ojämlikt.
•• Utveckla resursfördelningsmodeller som beaktar ojämlika villkor.
•• Riktade insatser till grupper som behandlas ojämlikt i vår kommun och i samhället.

Förebyggande arbete:
••
••
••
••

Nära samarbete mellan polis, skola och vård för att tidigt förebygga droger.
Öka kunskapen om droger och missbruk.
Uppmuntra till fysisk aktivitet i vardagen.
Stödja barn och unga som växer upp i familjer med drogproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Kost:
•• Karlskoga är en kommun som är känd för god och nyttig mat i skola och i äldrevården.
•• Schemalagd lunch i skolan för att eleverna ska slippa stressa i sig maten.
•• Rätten till specialkost och anpassad kost ska grundas på
läkarintyg.
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"Öka medborgarnas
inflytande i utvecklingen
av tjänster och service."

Nationell politik - Folkhälsa
Demokrati
Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.
Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de
mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet
meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga
integritet är grundläggande värden i en demokrati.
Tolerans, öppenhet och respekt för människors olika livsstil
förverkligas bäst i det samhälle som värnar frihet, rättvisa och
de demokratiska processerna. Vi arbetar för att de mänskliga
rättigheterna ska respekteras på alla nivåer i samhället, både i
Sverige och internationellt.

Idrott
Moderaterna står för en politik som skapar ökade
möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. Vi värnar
särskilt ett idrottsliv där resurser riktas mot barn och unga
från miljöer där idrottsaktiviteter inte är ett självklart val.
Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för
många människor. Den skapar samtidigt förutsättningar för att
fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är
det oroande att barn och unga i större utsträckning än tidigare
slutar eller aldrig börjar idrotta. Moderaterna vill att alla barn
och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott. Målet är
att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten.

Moderaterna ska verka för:
•• Stärk idrottens roll på fritidshemmen.
•• Fler idrottstimmar i skolan.
•• Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och
ungdomars idrottande.
•• En nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den
psykiska ohälsan upprättas.
•• Stärka elevhälsans arbete med psykisk hälsa.
•• Elever får rätt stöd i tid.
•• Stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP, elevhälsa
och föräldrar.
•• Stärka skolans kompetens om tryggheten i skolan.

Med h
Karljsärtat i
koga
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Funktionsnedsättning och LSS
I vårt Karlskoga skapar vi förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att fungera så självständigt som möjligt. Karlskoga kommun ska
vara en kommun för alla.
Ett funktionshinder handlar om det hinder som funktionsnedsättning utgör i förhållande
till omgivningen. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha uppkommit genom
olycka eller sjukdom. Beroende av funktionsnedsättningen behöver stöd och service an
passas för att undanröja svårigheterna i vardagen. Det som är bra för funktionshindrade
är oftast bra för alla. Den fysiska omgivningen är viktig för personer med funktionshinder.
För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att inkluderas behöver kun
skapsnivån ökas. Individen måste ha inflytande över sin egen vardag och därmed kunna
ha inflytande över vem som ska utföra service, omvårdnad eller stödinsatser. Vi vill att
alla ska kunna göra egna val i vardagen, ha en stimulerande sysselsättning eller arbete
att gå till.
Den fysiska miljön behöver långsiktigt förbättras för att underlätta boende och framkom
lighet. Vi ser att många människor tvingas flytta för att bostaden man bor i inte är anpas
sad efter de behov som individen har. Vi vill att nyproduktion av bostäder ska vara funk
tionssäkra när de byggs. Funktionssäkra boenden kännetecknas av ett antal praktiska
lösningar. Närmiljön och bostadsgården är extra viktig som plats för rekreation, aktivitet,
samvaro och vila för personer med nedsatt funktionsförmåga. Miljön ska vara trygg och
säker, tillgänglig och orienterbar.

Lokala satsningar
••
••
••
••
••
••
••
••

Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att välja utförare av service- och omvårdnadsinsatser.
Funktionsnedsatta ska ha inflytande i det dagliga livet.
Information ska utformas så den är begriplig och lättläst för alla.
Utveckla ett varierat och individuellt anpassat arbete eller sysselsättning.
Vid nyproduktion ska funktionssäkra boenden byggas.
Fortlöpande trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser.
Fortlöpande genomföra funktionella promenader som identifierar hinder i kommunens fysiska miljö.
Höja kunskapsnivån om tillgänglighet och delaktighet oavsett funktionsförmåga.

I Karlskoga ska alla
ha möjlighet att delta i
samhället utifrån sina
förutsättningar.
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Nationell politik - Funktionsnedsättning och LSS
I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället
utifrån sina förutsättningar. Den som har en
funktionsnedsättning ska kunna vara en del av
samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete
och sysselsättning anpassat efter sin egen
förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer
och hjälpmedel som möter varje individs behov.
En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna
för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga.
Och för de som på grund av funktionsnedsättning inte
har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi
öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning
utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.
LSS ska garantera att personer med omfattande och
varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja
svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor
med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som
möjligt leva friare och mer självständiga liv.
LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och
bättre livskvalitet för många personer med svåra funktions
nedsättningar. Ytterst handlar det om att tillförsäkra
personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser
som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt
och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.
Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet
att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-,
rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av
dessa insatser.
Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten
att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få
större inflytande över sin situation.

Med h
Karljsärtat i
koga
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Företagande
I vårt Karlskoga skapar vi förutsättningar för ett välmående näringsliv som
gör det enkelt och utvecklande att vara företagsam i Karlskoga.
Ett välmående näringsliv som växer skapar fler arbetstillfällen, ökar kommunens
skatteintäkter och stärker vår attraktivitet, vilket i sin tur ger oss möjlighet att utveckla
Karlskoga till en kommun som allt fler människor vill bo, leva och arbeta i. Ett v älmående
näringsliv ställer krav på en kundfokuserad service och handläggning men också på till
gänglighet, öppenhet och enkelhet i mötet med kommunanställda och politiker. Vi har
modet att tillvarata goda idéer, förverkliga dem och låta idéerna bli till innovativa möjlig
heter. Vi skapar förutsättningar för att fler människor ska ges möjligheten att vara kreativa
och företagsamma. Med fler företagare skapas fler företag och i förlängningen kan fler
personer komma i arbete. Företagandet ger oss förutsättningar att bygga välfärd.

Lokala satsningar
•• Skapa goda relationer till företagare och god kännedom om företagen i Karlskoga genom
flitigt besökande.
•• Verka för en positiv attityd till företagande, företagare och företag genom återkommande
positiva omdömen medialt.
•• Utveckla en kundfokuserad service- och handläggning till företag och företagare genom
enkelhet och tillgänglighet.
•• Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv exempelvis med en koordinatorfunktion.
•• Uppmuntra till fler intraprenader inom kommunens ansvarsområde.
•• Stärka samarbete mellan olika aktörer, institutioner och nätverk genom aktiva initiativ.
•• Ökat stöd till nyföretagande och utveckla former för att stärka människors företagsamhet.
•• Ge Alfred Nobel Science Park förutsättningar att fortsätta utvecklas till ett internationellt
högteknologiskt innovations- och utvecklingscenter.
•• Satsa på fortsatt utveckling till ett internationellt högteknologiskt kluster.
•• Öka kvaliteten i service gentemot företagare.

"Det ska vara enkelt
att driva företag
i Karlskoga."
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Nationell politik - Företagande
Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår
mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den
lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet.
Sverige riskerar att tappa mark internationellt.
Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem
jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap
ska ha goda villkor.

Moderaterna ska verka för:
•• Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva
företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EUnivå.
•• Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland
annat förenkla 3:12-reglerna.
•• Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna
locka till sig och behålla kompetent personal.
•• Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en
och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
•• Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
•• Sänk gränsen för aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor.
•• Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.

Med h
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Förskola
I Karlskoga ska alla barn ha tillgång till en bra förskola där barnet känner
sig tryggt och där gruppens storlek styrs efter barnens förutsättningar och
behov. Förskolan ska stödja barnen i att utveckla sin fulla potential och
lägga grunden för lärande som fortsätter resten av livet.
Förskolan ska vara rolig och lärorik och ge alla barn möjlighet att lära och utvecklas
genom att leka, skapa och utforska- på egen hand, i grupp och tillsammans med v uxna.
Förskolan ska ge god omsorg och trygghet, som uppnås när gruppens storlek tillåts
variera. Små barn mår bäst av att möta ett fåtal vuxna och barn under sina första år i
livet. Stora barngrupper leder till att barn tvingas ha relationer till för många barn och
vuxna vilket påverkar tryggheten.
Lokalerna måste vara ändamålsenliga med en utrustning som bidrar till utveckling och
lärande. Det innebär behov av både nya och ombyggda lokaler. Fler förskolor behöver
startas och fler huvudmän än idag ska få starta och driva förskolor i Karlskoga. Det ska
alltid finnas möjlighet till barnomsorg oavsett när vårdnadshavaren arbetar. Föräldrar
ska erbjudas omsorg under årets alla dagar och nätter även då förskolan normalt har
stängt. En bra förskola har ett pedagogiskt ledarskap och som har fokus på att öka sina
kunskaper om barns lärande och hur de bäst kan bidra till att barnen kan utveckla sin
fulla potential. Vårdnadshavare ska kunna välja förskola efter pedagogisk inriktning.

Lokala satsningar
•• Säkerställa en lärande och rolig förskola genom att ge pedagoger tid för planering och
kompetensutveckling. Förskolelyft.
•• Säkerställa att det finns minst en förskollärare per avdelning.
•• Tillgängligheten till förskoleverksamhet alla dagar och nätter.
•• Skapa trygga stimulerande lärmiljöer i förskolan.
•• Nya huvudmän ska kunna starta och driva förskolor.
•• Gruppstorleken i förskolan styrs efter barnens förutsättningar och behov.

"Vi välkomnar privata
aktörer att driva
förskola."
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Nationell politik - Förskola
Svensk förskola är ett internationellt föregångs
exempel. Förskolan lägger grunden för barns
möjligheter att lyckas i grundskolan och är viktig
för att Sverige ska hålla ihop. Förskolan ska ha ett
tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från
början ska ges en stark grund att stå på.
Moderaterna ska verka för:
•• Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.
•• Överlämningen mellan förskola och nästa skolform ska
kvalitetssäkras.
•• Barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden ska få mer tid
i förskolan. Alla barn, vars föräldrar har fått försörjningsstöd mer
än sex månader året innan, ska ha rätt till 30 timmar per vecka på
förskolan.
•• Fler platser på förskollärarutbildningen.
•• Obligatorisk språkskola för barn till nyanlända.
•• Skolinspektionen ska ansvara för tillsyn av alla förskolor, både
kommunala och fristående.

Med h
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Försvarspolitik
I vårt Karlskoga tillvaratas kompetensen och det stolta arvet från Bofors
vårdas. Vi arbetar för att stärka den nationella militärteknologiska infrastrukturen i kommunen.
Vi lever i en orolig omvärld och ironiskt nog spelar detta en betydelsefull roll i fl
 era
av de stora Karlskogaföretagens positiva resultat de senaste åren. BAE Systems,
SAAB Dynamics och flera lokala underleverantörer har märkt en väsentlig ökning på
ordersidan. Även Bofors Test Center, den civila delen av Villingsbergs skjutfält, märker av
behovet av provskjutningar från många europeiska aktörer. Hemvärnsgruppen för Örebro
och Värmland har sedan 2016 flyttat alla verksamhet från Örebro till Villingsberg.
Den kompetens som finns i Karlskoga är på flera sätt unik och vi anser att det är v iktigt
att ta tillvara på den för att undvika dubbelarbete och höga kostnader. Vår u
 ppfattning
är att kompetensen är av vital betydelse i en samlad militär kapacitet i Sverige. K
 onkret
kan detta betyda en strukturering och koncentration av försvarets provnings- och
utvecklingsresurser till Karlskoga. Den samverkan som kan uppnås med befintliga
resurser i Karlskoga bör på sikt ge både ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. En
följdeffekt bör dessutom bli att den svenska försvarsindustrins position stärks i framtida
internationells samarbeten.
Vi vill skapa ett Nationellt försvarsteknologiskt centrum i Karlskoga.

Lokala satsningar
•• Flytta över den provningsverksamhet som bedrivs av försvarsmakten i Karlsborg till, eller i
anslutning till, Bofors Test Center i Karlskoga. Här finns resurser och kompetens samlad som
på ett kostnadseffektivt sätt kan utföra försvarets behov vad gäller provning av bl.a. vapen och
ammunition.
•• Flytta över de delar av FOI:s verksamhet som bedriver forskning och utveckling av explosivämnen
och vapensystem, i huvudsak verksamheten på Grindsjön. På detta sätt skapas en total
utvecklingsmiljö med extraordinära resurser som kan attrahera kompetenta forskare och
utvecklingsingenjörer.
•• Vissa delar av den materielkunskap som finns inom FMV kan med fördel utlokaliseras till Karlskoga.
•• Ett annat initiativ är möjligheten att genom ”motköpskrav”, när försvaret tecknar avtal om
import av försvarsmaterial skapa förutsättningar för internationella utvecklingsprojekt inom
försvarsmaterielområdet. Vi ser det som en möjlig väg att skapa finansiering för både utveckling,
produktion och export av försvarsmateriel inom ”våra” specialområden.

"Vi vill skapa
ett nationellt
försvarsteknologiskt
centrum i Karlskoga."
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Nationell politik - Försvar
Försvarsmakten har varnat för att om inte mer
resurser tillförs så kommer myndigheten att få
göra neddragningar i verksamheten redan från och
med nästa år. Det skulle påverka Sveriges försvars
förmåga negativt på både kort och lång sikt. Ytterst
skulle det innebära att den säkerhetspolitiska r isken
för Sverige skulle öka.
Säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen och andra större
kriser under de senaste åren har dessutom visat att den
nationella krisledningen måste stärkas. Det behövs en central
krisledningsorganisation som är en knutpunkt för frågor som
rör rikets säkerhet i bred bemärkelse.

Moderaterna ska verka för:
•• Sverige bör fullt ut gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda
försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
•• Försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att
uppnå målet inom tio år.
•• I närtid vill Moderaterna skjuta till 18 miljarder kronor mer är
regeringen fram till 2021. Resurserna ska användas till att
färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt
med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas.
•• Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd med placering i
Statsrådsberedningen.
•• Samla kunskapen och förmågan för att skydda Sverige mot digitala
hot i ett särskilt operativt center.

Med h
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Gymnasiet
I vårt Karlskoga inspirerar och stimulerar gymnasieskolan eleverna till
fortsatta studier. Utbildningarna fångar alla elevernas intresse och ska
möta samhällets behov av kompetens. En god arbetsmiljö för elever och
lärare är en självklarhet för oss.
För att ge studenterna möjlighet att inspireras och lyckas med sina studier ska
gymnasieskolan vara öppen för att kontinuerligt utveckla programutbudet. Vi vill upp
muntra samverkan mellan gymnasiet, näringslivet och universiteten. Varje student ska
ges möjlighet att påverka sin arbetssituation t.ex. genom studierum, handledning inom
sitt intresseområde vilket förutsätter en god dialog med lärare och övrig personal. Vi vill
ge lärarna möjlighet till kompetensutveckling genom fortlöpande kunskapspåfyllnad på
universiteten och genom erfarenhetsutbyte med andra. Lärare bör ges grundkompetens
i svenska som andra språk för att de ska kunna ta tillvara på nysvenska ungdomars
erfarenheter och bygga vidare på deras kunskap.

Lokala satsningar
•• Vårdcollage ska ges möjlighet att introduceras i Artificial Intelligence, och andra nya hjälpmedel
som är på väg att förändra vården.
•• Utveckla nya utbildningar tillsammans med privata företagare.
•• Teknikcollage ska introduceras i "den nya tekniken", både digital teknik och additiv tillverkning,
samt om den forskning som pågår i Karlskoga.
•• Ge studenterna ett ökat inflytande i och över lärandet.
•• Skapa mötesplatser för skola - näringsliv- akademi.
•• Tillgodose behovet av ändamålsenliga skollokaler.
•• Stödja och stimulerar arbetet med unga entreprenörer genom t.ex. Ung företagsamhet.
•• Eleverna ska ha möjlighet att ta del av praktikplatser, praoplatser och studiebesök på
praktikplatsen.se.
•• En aktiv uppföljning av frånvaro på individnivå med vidhängande strategi och rutiner.
•• En kompetensförsörjningsplan utarbetas för gymnasiet.
•• Personal ska fortlöpande få kunskapspåfyllnad.

"Gymnasieskolan
stimulerar elever till
fortsatta studier."
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Nationell politik - Gymnasiet
Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier
eller arbete. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara
sina gymnasiestudier.
Moderaterna ska verka för:
•• Varje elev ska vara garanterad minst den undervisningstid som
gäller i läroplanen
•• Gymnasiets lärlingsutbildningar ska hålla hög kvalitet
•• Samtliga gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet
•• Gymnasiets introduktionsprogram ska ersättas med en ny
Yrkesskola som leder till jobb.

Vuxenutbildning och folkhögskolan
Svensk vuxenutbildning ska skapa förutsättningar att ställa
om under sitt yrkesliv. I takt med att samhället förändras ställs
nya krav och då behövs nya kunskaper.

Moderaterna ska verka för:
•• Fortsätta att bygga ut Yrkesvux.
•• Rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet
till högskolestudier på den kommunala vuxenutbildningen ska bli
en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan
utbildning.
•• Kurser som ges på Folkhögskolan ska kvalitetssäkras.

Med h
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Infrastruktur
I vårt Karlskoga har vi skapat möjligheter till att enkelt förflytta oss på
ett miljövänligt sätt. Vi stödjer kollektivt resande till att vi enkelt kan 
förflytta oss.
Samhällsplanering handlar också om infrastruktur och hur vi på ett enkelt sätt ska kunna
förflytta oss inom och utanför kommunens gränser. Vi ser behoven av att vi på ett enkelt
sätt ska kunna förflytta oss i de centrala delarna men även inom hela kommunen och
mellan orter utanför vår kommun. Kollektivt resande är ett bra sätt att bidra till minskade
miljöpåverkande utsläpp. Kollektivt resande gör att vi behöver förbättra knutpunkter för
såväl närtrafik som fjärrtrafik. Vi anser att transporter behöver vara snabba och pålitliga
och ha en bra logistik för att fler ska välja kollektivtrafiken. Vi anser att snabbtåg med
stopp i Karlskoga har stor betydelse för Karlskoga som en attraktiv ort. För pensionärer
förespråkar vi subventionerade bussresor för att förebygga isolering.
Kollektivtrafiken måste bidra till mer miljövänliga som minskar utsläppen av koldioxid och
tekniska lösningar, exempelvis möjligheten till WiFi-uppkoppling på länsbussarna. Vi vill
att hela kommunen ska ha tillgång till bredband och vi vill ge dem stöd och samordna för
att göra det möjligt.
Vi vill också att cykelvägar i centrala delarna och runt Möckeln ska etableras för att göra
Karlskoga till cykelstaden ”Karlskoga By Bike”.

Lokala satsningar
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Aktivt påverka etableringen av snabbtåg genom Karlskoga.
Stödja utökningen av busslinjer mellan fler närliggande orter.
Kontinuerligt påtala brister i avgångstider vid strategiska knutpunkter som t ex. tåg.
Genomföra trygghetsvandringar för att upptäcka och åtgärda miljöer som upplevs otrygga i
trafiken i Karlskoga.
Väl belysta gator och promenadvägar.
Göra Karlskoga till cykelstaden ”Karlskoga By Bike”.
Våra kommunala fordon och bussar ska köras på biogas.
Subventionerade bussresor för pensionärer dagtid.
Stödja och skapa förutsättningar för bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

"Vi gör Karlskoga
till cykelstaden
'Karlskoga By Bike'! "
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Nationell politik - Infrastruktur
och trafik
Familjer och företag ska kunna lita på att vi har
bra och säkra vägar och att tågen kommer och
går i tid, oavsett var i landet man bor. Alla trafikslag behövs i ett Sverige som ska fungera. Vi har
inte råd att ställa olika trafikslag mot varandra med
olika straffskatter på avstånd.
Trafikverket har varnat för att vi riskerar att bygga upp en
underhållsskuld på vägsidan. Det vore mycket allvarligt då
vägnätet utgör själva grundstommen i vårt transportsystem.
Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig
till jobbet och företag kan få sina varor levererade - i hela
Sverige. Nu ser vi att våra vägar blir sämre och att pengarna
inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets bilfientliga politik har
nått nya höjder med ett dieselförbud som kan komma att för
bjuda 1,3 miljoner dieselbilar i våra städer. Bara häromåret
uppmuntrade politiken människor att köpa dieselbil för miljöns
skull. Människor måste kunna lita på att politiken står fast vid
satta spelregler.
I dag står transportsektorn för en tredjedel av våra samlade
klimatutsläpp. Vi har ett ansvar för att säkerställa att vi
minskar utsläppen från samtliga trafikslag på ett kostnads
effektivt sätt. Då krävs en långsiktig politik.

Moderaterna ska verka för:
•• Vi satsar på att bygga ut svensk järnväg och ökar anslagen till
järnvägsunderhåll med nästan 50 procent. Moderaterna matchar
därmed varenda krona regeringen lägger på järnvägen fram till
2029.
•• Moderaterna satsar 500 miljoner kronor mer än regeringen per
år på bättre och säkrare vägar.
•• Investera i laddinfrastruktur, till exempel för elbilar och
vätgasbilar, längs med Sveriges vägar för att minska utsläppen.
För detta satsar Moderaterna 100 miljoner kronor.
•• Fortsätt utbyggnaden av bredband.

Med h
Karljsärtat i
koga
23

Integration
I vårt Karlskoga är integration en investering för framtiden. Ett öppet och
inkluderande Karlskoga gör oss starkare och tryggare. Nyckeln till framgång är språket, utbildning och att ha ett jobb att gå till.
Integration är den process som sker där människor med olika erfarenhet möts och lär
känna varandra. Det handlar om att alla som bor i ett samhälle också känner sig, som en
del av det samhället, oavsett ursprung, religion eller kultur. ”Integration är en förening av
skilda delar till en helhet!” ”Integration är att något förenas med något annat!”
När personer kommer hit från andra länder, så har de många nya saker att lära sig för att
komma in i det svenska samhället. För att lyckas med integrationen, behöver även de
som redan ingår i det svenska samhället, vara öppna för de som kommer hit. Att känna
tillhörighet är viktig för oss alla, både för vår identitet som människa och för vår hälsa.
Öppna och inkluderande samhällen gör oss starkare och tryggare.
Integration är en investering för framtiden! Det ska vara lika för alla.

Lokala satsningar
•• Som arbetsgivare ska Karlskoga kommun vara föregångare och erbjuda kvalificerade praktikplatser
med en mångfald av olika yrken.
•• Kommunen ansvarar för att mobilisera näringslivet i integration av nyanlända.
•• Projekt ska utvecklas med alternativa finansieringsformer, för grupper som riskerar utanförskap.
•• Kommunen ska aktivt medverka i planeringen av individuella etableringsplaner.
•• Kommunen ska öka incitamenten till arbete för personer i försörjningsstöd.
•• Kommunen ska ge nyanlända möjlighet att kombinera studier med arbete.
•• Möjliggöra att studera, t.ex. matematik på sitt modersmål och under tiden man lär sig svenska
språket, ska man kombinera detta med praktik.
•• Kommunen ska medverka till att nyanlända erbjuds att fritt pröva några föreningsaktiviteter.
•• Arbetslinjen ska genomsyra integrationen.

"Vi motverkar
utanförskap."
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Nationell politik - Integration
Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla
nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan
svenskfödda och utrikes födda har vidgats.
Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för
en person född utanför Europa som för en person
född i Sverige. Integrationsproblemen är vår
tids ödesfråga. Sverige behöver en fungerande
integration. Det handlar om jobb, språk och att
ställa krav.
Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst.
Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att
gå från bidrag till arbete.
I Sverige talar man svenska. Språket är nyckeln till det
svenska samhället – till jobb och egen försörjning. Det ger
också bättre möjligheter för varje person att utöva sina
demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga
debatten. Därför behöver grundläggande kunskaper i svenska
vara ett krav för såväl uppehållstillstånd som medborgarskap.
Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en
krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård.
Därför behövs fler vägar till jobb, jämte krav på kvalificering till
den svenska välfärden.

Moderaterna ska verka för:
•• Bidragstak – så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
•• Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd och
medborgarskap.
•• Utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning.
•• Inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och
svenska.
•• Inför inträdesjobb, en lärlingsanställning för unga upp till 23 år
utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna
att anställa.
•• Tredubbla RUT-avdraget så att fler enklare jobb att växa fram.
•• Snabbare möjlighet till medborgarskap vid arbete och egen
försörjning.
•• Full tillgång till svenska bidragssystem ska ske genom arbete,
eller permanent och laglig bosättning i Sverige.
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Jobben
I vårt Karlskoga skapar vi förutsättning för näringslivet att växa och skapa
fler jobb. Fler människor ska inkluderas i arbetslivet och nyanlända ska bli
en resurs i kompetensförsörjningen.
Vi vill göra mer för att fler jobb och fler som jobbar. Att ha ett jobb innebär möjlighet till
självförsörjning och betyder mycket för att skapa jämlikhet i samhället och en god folk
hälsa. Ett välmående näringsliv som växer skapar fler arbetstillfällen. Inställningen till
företagare, företagande och företag måste förbättras i Karlskoga. I vår företagarpolitik har
vi utvecklat strategier för ett välmående näringsliv där fler kan jobba. Våra insatser för att
fler som kan jobba får jobba behöver utvecklas.
Vi ska verka för att inkludera människor i arbetslivet och utveckla effektiva arbetssätt i
projektform vars metoder regelbundet utvärderas. Projekten ska riktas till grupper där
vi ser riskerna för utanförskap. Vi ska aktivt söka alternativa finansieringsformer för
projekten. En viktig utmaning i Karlskoga är att skapa ett excellent samarbete kring
etableringsreformen och planeringen för hur våra nyanlända snabbare kan komma in
på arbetsmarknaden.

Lokala satsningar
•• Ungdomar som inte studerar eller arbetar aktiveras inom ramen för Finsam.
•• Projekt utvecklas med alternativa finansieringsformer för grupper som riskerar ett utanförskap.
•• Projekt utvecklas för att inrätta tidsbegränsade kommunala anställningar inom ramen för
försörjningsstöd.
•• Verka för att kommunen som arbetsgivare är en föregångare när det gäller att erbjuda adekvata
praktikplatser.
•• Mobilisera näringslivet i integration av nyanlända.
•• Kommunen tillämpar ett kvalitativt synsätt på praktikplatser som stärker enskildas möjlighet till
arbete.
•• Sommarjobb till alla ungdomar som vill ha sommarjobb.
•• Kommunen ska avkräva Arbetsförmedlingen att aktivt få delta i planeringen av individuella
etableringsplaner.
•• Förbättra studievägledning inom skola-gymnasiet samt i arbetslivet.

"Fler jobb och fler
som jobbar."
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Nationell politik - Jobb och
arbetsmarknad
Att så många som möjligt arbetar är
grundläggande för Sveriges välstånd. Men idag
lever en av sju i arbetsför ålder av bidrag i stället
för att jobba. Arbetslinjen behöver stärkas.
Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten
att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet
börjar med en egen inkomst. Men för många lönar det sig allt
för lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på.
Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att
gå från bidrag till arbete. Varje krona som går till bidrag till
den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis,
skola eller sjukvård.

Moderaterna ska verka för:
•• Sänkt skatt för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre
inkomster. Med vår politik skulle en vanlig barnfamilj få drygt 1000
kronor mer i plånboken varje månad.
•• Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Det förhöjda jobbskatteavdraget
ska ges till personer som fyllt 64 år, istället för dagens 65 år.
•• Inför inträdesjobb, en ny lärlingsanställning för unga upp till 23 år
utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att
anställa.
•• Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till
arbete.
•• Fler enkla jobb genom tredubblat RUT-avdrag.
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Kultur och föreningsliv
I vårt Karlskoga får alla, oavsett ålder och bakgrund, ett brett utbud av
fritidsaktiviteter och ett levande kulturliv. Kulturen ska spegla dagens
samhälle och samtidigt vårda och nyttja vårt kulturarv.
Kultur är ett mångfacetterat begrepp som används både i ett brett perspektiv och i ett
snävare perspektiv. Det bredare innebär de värdegrunder och de mänskliga oskrivna
regler ett samhälle fungerar på. Det snävare och mest vanliga definitionen avser konst,
scenkonst, musik, arkitektur, dans, idrott, bibliotek etc.
Det svenska sättet att organisera sig i föreningar bär upp mycket av samhällets
humanistiska, fostrande och hälsobidragande värden, både inom idrott och kultur, men
också i andra områden som företagande, skyddat boende, utbildningssamfund etc.
Vi anser det är ytterst viktigt att båda dessa områden utvecklas då de lägger grunden
för ett gott och hälsosamt liv, en bidragande faktor till ett bra och sammansvetsande
integrationsarbete samt en viktig del i det som gör Karlskoga attraktivt att bo, besöka
och verka i. Upplevelse- och besöksindustrin påverkas av kultur- och föreningslivet, då
varje evenemang, idrottsligt och kulturellt, ökar antalet besök i kommunen.

Lokala satsningar
••
••
••
••
••
••
••

Ökad kännedom om förenings- och kulturutbudet bland Karlskogas och regionens medborgare.
Alla barn och föräldrar i Karlskoga ska ha tillgång till El Sistema.
Dansa-Pausa integreras i verksamheterna.
Fortsätta utveckla biblioteket som en naturlig mötesplats för alla.
Biblioteket utnyttjas som resurs till människor som har behov av att öka sin läsförståelse.
Skapa incitament för ett mer jämställt deltagande i föreningsliv och kulturskola.
Etablera fler spontanidrottsplatser och spontanscener.

"Brett utbud av
fritidsaktiviteter och ett
levande kulturliv."
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Nationell politik - Kultur
Vi lever i en orolig tid och vi ser allt större
motsättningar, både här hemma och utomlands.
I detta läge behöver vi ett levande kulturliv och ett
starkt civilsamhälle mer än någonsin.
Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och
den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar
vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör
därför grunden för vårt demokratiska samhälle.
Ett starkt Sverige byggs av flera olika delar. Civilsamhället
och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att
bryta utanförskap, förbättra integrationen och för att bidra till
ett Sverige som håller ihop. Men det växande utanförskapet
präglar även kulturen och idrotten. När hushåll får mindre
marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och idrotts
upplevelser som först prioriteras ner.
Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Inom
besöksnäringen skapas flest nya jobb, och här får inte minst
många unga människor sitt allra första jobb. Kulturen och
idrottsrörelsen är motorn i hela denna växande näring.

Moderaterna ska verka för:
•• Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och
innehåll återupprättas.
•• Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin
verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och
social sammanhållning.
•• För att fler kulturskapare skall kunna leva på sin konst behöver
vi minska administrationen för egenföretagande och sänka
skatter. Vi vill också utbilda fler konstnärer och konststuderande i
entreprenörskap.
•• Bygg ut Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan.
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Samhällsplanering
I vårt Karlskoga vill människor leva och bo. Här är det trevliga, trygga och
säkra, miljöer för alla människor. Vi vill göra livet enkelt för människor som
vistas i Karlskoga.
Samhällsplanering handlar om hur vi använder mark till byggnationer och hur yttre
miljöer formas. En grundförutsättning för att människor ska attraheras av Karlskoga är
att det finns planlagda områden för olika ändamål som möter människors, företags- och
organisationers behov av lokaler. Vi ska snabbt kunna lösa behovet av planlagd mark för
nyetableringar inom näringslivet.
Vi vill ha en blandad bostadsbebyggelse och människor ska själva kunna b
 estämma
boendeform. Karlskogas många fina sjönära miljöer ska utnyttjas för att attrahera
människor att bosätta sig i Karlskoga.
När Karlskoga växer måste vi snabbt lösa behovet av fler förskolor och skolor med
funktionella miljöer inom- och utomhus. Exempelvis får inget barn skadas till följd av
brister i trafiksituationen runt skolor.
De trafikmiljöer vi själva kan påverka måste vara av god kvalitet och vi har nolltolerans
mot ”potthål”. Vi vill ha en god standard på de gator som kommunen ansvarar för.

Lokala satsningar
•• Karlskoga tillhandahåller en god mark- och planberedskap och detaljplanerade områden för
bebyggelse av bostäder, industri- och handelsetableringar.
•• Förskolor och skolor ska ha hög kvalitet, tillgodoser behovet av ändamålsenliga, miljövänliga
lokaler.
•• Förskolor och skolor ska välskötta och säkra skolgårdar med en pedagogisk inriktning.
•• Trafikmiljöer ska tryggas för barn till och från skolan.
•• Bullerdämpande och billigare asfalt skall prioriteras där så är lämpligt.
•• Kostnadseffektiva taxor och avgifter för vatten, avlopp.
•• Vi inför en standard med funktionssäkra boenden när nya bostäder produceras.
•• Nolltolerans mot ”potthål”.
•• Standarden på kommunens gator ska förbättras.

"Vi vill göra livet enkelt
för människor som vistas
i Karlskoga."
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Nationell politik - Samhälls
planering
Moderaterna vill att plan- och bygglovsprocessen
effektiviseras, främst genom stärkt översiktsplan
och begränsat krav på detaljplan. Byggreglerna ska
fortsatt förenklas. Mer byggklar mark i attraktiva
lägen för bostadsbebyggelse behöver tillgängliggöras genom att generella skydd minskas och görs
mer effektiva samt att bullerreglerna anpassas till
dagens byggteknik.
Moderaterna ska verka för:
•• Förstärka översiktsplanering och begränsa detaljplanekravet.
•• Privat initiativrätt införs för de fall detaljplaner fortsatt krävs.
•• Endast regeringen, eller myndighet som regeringen beslutar, ska
kunna inrätta naturreservat samt att det blir lättare för beslutande
instans att upphäva ett tidigare beslutat naturreservat.
•• Det ska vara kommunerna som fattar beslut om strandskydd.
•• Generellt strandskydd avskaffas och att strandskydd om 50 meter
respektive utvidgat strandskydd om 100 meter endast ska gälla för
av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag.
•• Länsstyrelsens rätt att ompröva kommuners beslut om dispens tas
bort.
•• Strandskyddslagstiftningen övergripande förenklas.
•• Bostadsbyggandet ges en tydligare prioritet i förhållande till
riksintressen.
•• Riksintressen omprövas av staten i samband med att en kommun
antar en ny översiktsplan och att riksintresset upphävs om området
inte aktivts pekas ut med aktuell motivering.
•• Byggande på jordbruksmark ses över med inriktningen att
begränsad bebyggelse ska vara tillåten.
•• Kommunerna ska stimulera tillkomsten av fler seniorboenden och
trygghetsboenden genom mark- och bostadspolitik.
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Skola
I Karlskoga erbjuder vi alla elever utbildningsmöjligheter av högsta klass
med en skola som ser alla elever och som ger alla samma möjligheter att
nå sin fulla potential.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för Karlskoga är att kunna erbjuda utbildnings
möjligheter av högsta klass hela vägen från förskola till eftergymnasial utbildning.
Skolmiljön ska vara sådan att den låter tala om sig i Sverige och som lockar de bästa
lärarna med utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa en trygg och lugn lärmiljö som bidrar till
lärandet för att nå goda skolresultat. En viktig del i en trygg arbetsmiljö för både elever
och personal är ett effektivt arbete för att motverka mobbing och kränkningar.
Varje elev ska ges möjlighet att utveckals utifrån sina förutsättningar och behov för att
nå sin fulla potential. För att förverkliga detta krävs ett gott ledarskap och tydliga rutiner.
Med karriärtjänster, premierande av goda resultat stärker vi lärarens som ledare i klass
rummet och gör yrket attraktivt igen. Vårdnadshavare ska kunna välja skola. Vi har noll
tolerans mot dåliga skolor.

Lokala satsningar
•• Kontinuerlig dialog kring kvalitet och kvalitetsredovisning.
•• Skapa möjligheter till kompetensutbildning.
•• Skapa förutsättningar för fler verksamheter genom att tillåta fler privata huvudmän att bedriva
skolverksamhet.
•• Lärare ska få vara lärare! Kringpersonal ska finnas.
•• Skapa förutsättningar för ett nytt elevpengsystem som tar hänsyn till varje elevs
förutsättningar och behov.
•• Genomföra kompetenslyft för att förebygga hot, våld och kränkande behandling i
skolan.
•• Skapa positiv attityd till skolan i Karlskoga.
•• Genom benchmarking öka vår kunskap om hur en framgångsrik verksamhet utvecklas.
•• Utarbeta en kompetensförsörjningsplan för skolan.

"Alla barn ska bli
sedda och ges möjlighet
att utveckla sin fulla
potential."
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Nationell politik - Skola
Antalet elever som lämnar grundskolan har ökat
under hela mandatperioden. Nästan var femte elev
(18 600 elever eller drygt 17,5 procent) lämnade
grundskolan utan gymnasiebehörighet våren 2017.
Lärarbristen tilltar. Enligt Skolverkets senaste
prognos kommer det saknas 80 000 lärare år 2031.
Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och
våld i skolan har nära dubblerats sedan 2014.
Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart
du är på väg. Moderaterna prioriterar välfärdens kärna. Vårt
arbete med att stärka skolan kommer fokusera på reformer
för att öka kunskaperna. Vi vill införa mer undervisningstid för
alla barn i grundskolan, och att mer tid ska läggas på viktiga
baskunskaper som matematik och svenska.

Moderaterna ska verka för:
•• Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet.
Utökningen bör koncentreras till svenska och matematik så att alla
lär sig läsa, skriva och räkna.
•• Inför obligatorisk läxhjälp, genom en skyldighet att erbjuda läxhjälp
från årskurs 4-9.
•• Lovskola i fyra veckor i årskurs 6-9 för elever som riskerar att inte
komma in på gymnasiet.
•• För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller
är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i
veckan.
•• Skärpt kvalitetskontroll med skräddarsydda åtgärdspaket till skolor
med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor som inte
fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala.
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Socialtjänst - Barn och Unga
I vårt Karlskoga ska barn och unga få växa upp och utvecklas i en trygg
och utvecklande miljö. Vi utvecklar det förebyggande arbetet till barn och
unga som av olika skäl riskerar sociala problem och vi ger stöd till dem
som behöver.
Vi vill att barn och ungdomar ska få växa upp utan mobbning, hat, våld, sexuella
trakasserier eller droger. Vi har och tar ett stort ansvar för att identifiera, förebygga och
hantera sociala risker som mobbing, droger och kriminalitet.
Vi vill skapa ett socialt hållbart samhälle där utanförskap kan undvikas. Då krävs ett gott
samarbeta med andra myndigheter och organisationer exempelvis ideella föreningar.
Skolresultaten blir allt viktigare för en god uppväxt. Det innebär att socialtjänst och skola
gemensamt tar ett ansvar för att tidigt upptäcka missförhållanden som riskerar påverka
barn och ungas möjlighet till att växa upp under trygga förhållanden och gemenskap.

Lokala satsningar
•• Utveckla sociala investeringsprojekt för förebyggande av socialt utanförskap.
•• Samarbeta över förvaltningsgränser för att tidigt upptäcka och åtgärda risker för utanförskap.
•• Stärka det förebyggande arbetet för ungdomar som riskerar att komma i kontakt med droger,
våldsamma och kriminella eller extremistiska miljöer.
•• Stärka samarbetet med polis och räddningstjänst för att stödja barn och unga samt föräldrar som
”stökat till det” för sig.
•• Säkerställa vuxenstöd ute i samhället exempelvis genom fältassistenter eller likande insatser.
•• Prioritera stödet mot arbete till föräldrar till barn i ekonomisk utsatthet.
•• Utveckla lokala metoder för stöd till barn och unga som i dag placeras på institution.
•• Utveckla kunskap för att identifiera grupper som behandlas ojämlikt.
•• Styra ekonomiska resurser till geografiska områden som har större fattigdom.
•• Initiera projekt riktade till grupper som behandlas ojämlikt i vår kommun och i samhället.

"Barn och unga
ska få växa upp och
utvecklas i en trygg och
utvecklande miljö."
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Nationell politik - Socialtjänst
Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett väl
fungerande välfärdssamhälle. Det är det yttersta
skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att före
bygga, förhindra och bryta utanförskap. Det
handlar både om att ge stöd till människor som
behöver det för att de ska kunna komma tillbaka,
men det handlar också om att ställa krav för att var
och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning.
Socialtjänstens uppdrag och ansvar är omfattande.
Bland de viktigaste uppdragen är att stödja och
hjälpa de mest utsatta barnen. Att de ska kunna
växa upp i trygghet och klara av skolan.
Moderaterna ska verka för:
•• Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer på kunskapskrav
för att få arbeta med särskilt svårt utsatta barn och unga.
•• Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplan och strategi
för hur socialtjänsten ska kunna stärka arbetet att hjälpa utsatta
familjer att kunna fokusera på barnens utbildning och studieresultat.
•• Förstärka tillsynen och tillståndsprövningen av alla familjehem.
•• Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig och hållbar
strategi för nationella adoptioner.
•• Biståndsbedömningen förenklas.
•• Inrätta en nationell ledarskapsutbildning avsedd för framtidens
ledare inom socialtjänsten.
•• Fler socialsekreterare arbetar i yttre tjänst.
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Turism
I vårt Karlskoga utvecklas evenemangs- och besöksnäringen utifrån stolta traditioner inom motorsport, idrott och kultur. Kommunen ska vara en
plats där man vill mötas, uppleva, och upptäcka.
Vi vill att Karlskoga ska vara väl värt att besöka som turist. Karlskoga har goda förutsätt
ningar att bli ett besöksmål att räkna med och vi vill stimulera den utvecklingen! Turism,
eller upplevelseindustrin, den bransch som vuxit snabbast de senaste åren. Branschen
omsätter närmare 300 miljarder samtidigt som vi ser en betydelsefull ökning av omsätt
ningen inom turismen.
Som turist eller besökare har man behov av att kunna övernatta och vi ser behov av fler
hotellsängar i Karlskoga. Trender visar att det är den unika upplevelsen, som inte kan
fås via media eller på annat sätt, som människor är beredda lägga mycket pengar på.
Karlskoga har flera unikiteter som vi kan marknadsföra offensivt. Bra exempel är A
 lfred
Nobels Björkborn och Karlskoga Motorsportvecka. Vi behöver även lyfta fram våra
naturliga miljöer som är unika exempelvis tillgången till ett stort antal badplatser runt
Möckeln, två stora golfbanor och besöksvärda butiker och matställen.

Lokala satsningar
•• Synliggöra turismens betydelse för Karlskogas tillväxt och utveckling.
•• Sprida kunskap om näringens betydelse och förstärka Karlskoga som attraktivt för besökande och
boende.
•• Stärka samarbete mellan olika aktörer, institutioner och nätverk genom aktiva initiativ.
•• Stödja marknadsföring och spridning av våra unika företeelser i ett större sammanhang.
•• Främja central camping och hotellverksamhet.
•• Fler offentliga toaletter.
•• Stödja projekt som hjälper till att utveckla upplevelsenäringen i Karlskoga.
•• Uppmuntra företagsamma unga och utrikesfödda inom turismområdet.
•• Satsa på attraktiva entréer till Karlskoga vid alla infarter med bättre skyltning.
•• Fortsatta satsningar på utveckling av motorsporten i Karlskoga.

"Bättre marknadsföring
av Karlskogas unika
besöksmål."
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Nationell politik - Turism och
upplevelseindustri
Turismen i Sverige har vuxit kraftigt under hela
2000-talet och har nu blivit en av våra basnäringar.
I dag arbetar nästan 168 000 personer inom
turismnäringen och på flera platser i landet är
turism- och besöksnäringen helt avgörande för
de lokala samhällena. Det viktigt att vi fortsätter
arbetet med att skapa goda förutsättningar för
besöksnäringen och företagandet, oavsett vart i
landet man befinner sig.
Sektorn är särskilt viktig för landets unga eftersom det är
många ungdomar som arbetar i branschen och som här
får sitt första jobb och därmed arbetslivserfarenhet och
referenser.

Moderaterna ska verka för:
•• För att skapa goda villkor för besöksnäringen och näringslivet
arbetar vi aktivt för att sänka arbetsgivaravgiften för unga, halvera
restaurangmomsen, införa flera jobbskatteavdrag samt sänka
bolagsskatten.

Motorsport
Moderaterna arbetar för att ditt motorintresse ska få
finnas kvar.

Moderaterna ska verka för:
•• Vi säger nej till kraftiga skattehöjningar och avgifter såsom höjd
bensin och dieselskatt.
•• Vi vill göra det lättare att ha kontakt med Skatteverket,
Transportstyrelsen och fordonsbesiktningen.
•• Det ska vara lättare att importera samlarfordon!
Vårt mål är att ta bort tullförfaranden och regelverk.
•• Vi vill behålla de förenklade besiktningsreglerna för
amatörbyggda och ombyggda fordon.
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Äldrefrågor
I vårt Karlskoga har vi skapat förutsättningar för äldre att leva livet
hela livet. Äldre med behov av stöd har möjlighet att göra egna val och
upplever trygghet, säkerhet och värdighet i de insatser som ges.
Allt fler människor blir äldre, är mer aktiva och håller sig friska längre. Ett aktivt liv
förebygger och minskar risken för isolering, otrygghet och ensamhet. Vi måste skapa
förutsättningar för äldre att kunna leva ett bra liv under hela livet, även när livssituationen
förändras eller när olika krämpor och sjukdomar uppträder. Om den fysiska och p
 sykiska
motståndskraften minskar ökar behovet av vård och omsorg. Då måste det finnas
effektivt stöd att tillgå inom kommunen och inom sjukvården.
Äldre ska kunna erbjudas attraktiva boenden med närhet till service och aktiviteter, liksom
boenden anpassade efter äldres efterfrågan och behov. Antalet personer kring vård
tagaren ska effektiviseras för att säkra trygghet och säkerhet i omvårdnaden.
För oss är det självklart att äldre får göra egna val när det gäller vem som ger stöd i
vardagsfrågor, dagliga aktiviteter och möjlighet till upplevelser. Det innebär att det ska
finnas alternativa utförare av boendeformer, vård och service utifrån individuella behov.
Självbestämmande, integritet och värdighet måste respekteras.

Lokala satsningar
•• Äldre har rätt till insatser utifrån individuella behov.
•• Äldre ska ges möjlighet till upplevelser och att få delta i meningsfulla och roande aktiviteter i
vardagen.
•• Öka trygghet och kvalitetet genom att använda sig av teknisk utveckling.
•• Samverka med ideella sektorn utvecklas för att äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter i
vardagen.
•• Minska antalet stödpersoner kring den äldre.
•• Utveckla rådgivning till äldre för att de ska kunna planera sitt boende.
•• Äldre ska ha möjlighet att kunna välja vem som ger dem vård-och service insatser.
•• Äldre ska ha möjlighet att göra egna val i vardagen.
•• Kvalitet i vård och omsorg ska utvecklas och kvalitetskontrakt införs.
•• Subventionerade bussresor för pensionärer dagtid.
•• Sänkt skatt för pensionärer med garantipension.
•• Värdighetsgarantier införs.

"I vårt Karlskoga ska
äldre ha möjlighet att
leva livet - hela livet."
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Nationell politik - Äldrefrågor
Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag
ungefär två miljoner människor som är över 65 år.
Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men
att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i
vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög
grad livskvaliteten.
Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är
unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till själv
bestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som
betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas
av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och
finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Moderaterna ska verka för:
•• Höjt bostadstillägg för pensionärer.
•• Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen.
•• Inrätta en ledarskapsutbildning avsedd för framtidens ledare inom
äldreomsorg.
•• Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre.
•• Mer mobil vård för de mest sjuka äldre.
•• Förenkla biståndsbedömningen.
•• Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga
kvalitetskrav.
•• Nationella kvalitetskrav för äldreomsorgen införs.
•• Kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen införs.
•• Sanktionerna mot bristande verksamheter i äldrevården inom
dagens lagstiftning skärps.
•• Införa och använda nya digitala tjänster och teknik inom
äldreomsorgen samtidigt som den personliga integriteten för äldre
som bor i äldreboende eller har hemtjänst värnas.

Med h
Karljsärtat i
koga
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moderaterna@karlskoga.se
moderaternakarlskoga.se
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