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Ny ledning & nya styrformer
Vi är beredda att leda Karlskoga efter valet 2018!
Karlskoga har i allt för många år haft en kommunledning med en dold agenda som på 
 olika sätt skadar kommunen och förtroendet för politiker. Det vill vi förändra! Karlskoga 
har möjlighet att utvecklas och nu måste vi bygga upp förtroendet från grunden.

Alliansen i Karlskoga sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga en 
 kommun som tar tillvara på varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa 
och skapa och där vi gemensamt strävar efter trygghet och sammanhållning. En kommun 
där alla tar ansvar. Det kräver ett politiskt ledarskap som syns och som vill och kan 
kommunicera med medborgarna. 

Vi ser att ribban för vad som kan uppnås kan höjas. Det måste finnas ledarskap som 
 driver utveckling och involverar medarbetarna.  Vi tror på ett ledarskap med förmågan att 
kommunicera mål och som visar intresse för hur medarbetarna kan bidra till utveckling 
och måluppfyllelse. Utmaningen är att hitta balans mellan kraven att tillgodose uppställda 
mål och tilldelade resurser samt verka för en lärande organisation som växer och 
utvecklas tillsammans med medarbetarna. Vara chef och ledare i Karlskoga kommun ska 
innebära ett aktivt val och bygga på en vilja till utveckling.

För Alliansen innebär ett attraktivt Karlskoga att människor som bor i kommunen har 
möjlighet att göra egna val. Det handlar också om de förutsättningar som kommunen 
skapar för näringslivet, med en miljö som utvecklar som gör det enkelt och okomplicerat 
att driva verksamheter i Karlskoga. 

Karlskoga kan mer och för att åstadkomma en förändring krävs ett utvecklingsinriktat 
ledarskap i såväl den politiska som förvaltningsmässiga ledningen. En utveckling som är 
helt nödvändig för förnyelsen av Karlskoga!

 

Kristina Borén
Partiföreträdare

Kristdemokraterna

Tony Ring
Partiföreträdare
Moderaterna

Inga-Lill Andersson
Partiföreträdare
Centerpartiet



Vi förenklar, förtydligar och förbättrar styrningen
Vi skapar ordning och reda! 
 
Ska Karlskoga vara attraktivt behövs en ledning med förmågan att göra kloka prioriteringar. En politik 
som tar ansvar för att verksamheten finansieras via skatter och avgifter, men också att kommunens 
lånebörda behöver begränsas. Näringslivet kan här spela en viktig roll i såväl etablering av  bostäder 
som andra kommunala inrättningar och driften av dem. Vi tar vårt ansvar! Det är ett politiskt  ansvar 
att göra ekonomiska prioriteringar och vi tar det gärna.

Vi ser behov av en modell som förenklar målstyrningen. Vi vill ha mer fokus på vad som ska  uppnås 
med uppsatta mål och på vad som avvikelserna beror på.

Vi förtydligar de ekonomiska spelreglerna som gäller med en resursfördelningsmodell. 
En modell ska utvecklas där det tydligt framgår hur verksamheter ska tilldelas resurser utifrån 
 förändringar i efterfrågan för olika verksamheter. Vi ser att där en köp-säljmodell tillämpas behöver 
modellen renodlas och inte innehålla anslag.

Vi förbättrar styrningen och har mod att prioritera. Det politiska ledarskapet måste se till helheten och 
klara att göra nödvändiga prioriteringar.  Helheten innebär också att se till olika gruppers behov och 
efterfrågan måste förtydligas. En ny kommun ledning innebär politiker med en förmåga att säga nej till 
satsningar som inte kan finansieras inom ramen för god ekonomisk hushållning. Karlskoga behöver 
fler privata aktörer som är beredda att driva verksamheter i kommunen men också medverka till ett 
variationsrikt bostadsbyggande. Vi anser att den kommunala andelen av allmännyttan bör minska. 
Karlskoga behöver förbättra ekonomistyrningen med en finansieringsplan när detaljplaner fastställs. 
Investeringar ska bygga på en tioårig planeringshorisont. 

Vi prioriterar:

 • Fler privata aktörer ska få möjligheten att leda och utveckla kommunal verksamhet. 
 • Politiker och chefer genomgår en ledarutbildning i utvecklingsinriktat ledarskap.
 • Utvecklingsdimensionen i målstyrningen ska stå i fokus. 
 • Vid beslut om etablering av nya områden och detaljplaner ska en finansieringsplan fastställas. 
 • I treårsbudgeten ska det finnas med en tioårig investeringsplan för styrelsen och nämnderna.
 • Utreda förutsättningarna att sälja av delar av allmännyttan. 
 • Införa en tydlig resursfördelningsmodell. 
 • Modeller för köp-sälj ska vara fria från anslag.

Alliansens värdegrund
Alliansens gemensamma grundvärdering bygger på en politik med 
 gemensamma värderingar över partigränserna;

 • Människor ska få göra egna val
 • Respekt
 • Öppenhet 

 • Enkelhet
 • Lika för alla



Ett tryggt samhälle där alla tar ansvar
Karlskoga ska vara känt som möjligheternas stad där det finns en stark vi-anda. Här ska varje individ, 
oavsett bakgrund eller kön känna att man kan göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med 
andra. Det ska vara självklart att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser. Alliansens politik 
lyfter och stärker individernas möjligheter att nå målsättningarna i visionen. 

Barn ska ha möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. Den tilltagande ökningen av barn som 
far illa behöver snarast hanteras. Det finns brister mellan regionen och  kommunen när det gäller ung-
domars sociala hälsa. Ansvarsgränser mellan kommunen och Regionen  Örebros barnpsykatriska in-
satser måste förtydligas. Om vi ska lyckas med folkhälsoarbetet är ett  förebyggande arbete en fram-
gångsfaktor som alla förvaltningar måste medverka i. Den ökade psykiska  ohälsan är en av de största 
folkhälsoproblem vi står inför, och måste ses i ett större perspektiv. 

Vi prioriterar: 

 • Kommunstyrelsen fortlöpande samråder med Region Örebro för att ställa krav på  
ansvarstagande.

 • Arbetet mot psykisk ohälsa ska prioriteras inom alla förvaltningar.
 • Fortsatt Purple flag-tänk i hela kommunen och på så sätt skapa tryggare och väl belysta  

gator och promenadvägar. 
 • Avsätta medel för utveckling av trygga närmiljöer kring boenden och parker. 

Integration
Karlskoga skall vara en kommun av hopp och möjligheter inte hopplöshet och utanförskap.  
Bristen på försörjning bidrar till trångboddhet och barnfattigdom.

En bra integration är en investering för framtiden.

Viktigt är därför att våra nyanlända kan känna en tillhörighet i vår kommun. Karlskoga ska därför ge 
möjligheter för alla nyanlända att integreras i samhället.  
Med dessa möjligheter följer ett tydligt ansvar för att lära sig språket, arbeta och försörja sig själv.

Vi prioriterar:

 • Kommunen som arbetsgivare är en föregångare när det gäller att genomföra bra praktikplatser
 • Kommunen tar ansvar för att mobilisera näringslivet i integration av nyanlända
 • Projekt ska utvecklas med alternativa finansieringsformer för grupper som riskerar 

utanförskap.
 • Kommunen skall aktivt delta i planeringen av individuella etableringsplaner.
 • Ökad stimulans till arbete för personer i försörjningsstöd.
 • Möjligheter att studera t.ex. matematik på sitt modersmål under tiden man lär sig svenska.
 • Möjlighet att kombinera studier och praktik.
 • Nyanlända skall erbjudas att fritt pröva på olika föreningsaktiviteter.



En skolmiljö för lärande 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för Karlskoga är att kunna erbjuda utbildningsmöjligheter av 
hög klass. Det gäller allt från förskola till eftergymnasial utbildning. Våra elever är vår framtida arbets-
kraft. 

Skola och näringsliv har ett gemensamt ansvar för att utveckla samverkan kring ett framtida 
konkurrens kraftigt näringsliv i Karlskoga. Ökade kunskaper om utbildningssystem, arbetsmarknaden, 
framtidsyrken, och branschernas efterfrågan blir allt mer viktiga för ungdomarna. Elever behöver få 
praktik platser, praodagar, göra studiebesök och på andra sätt få möjlighet att ta del av vad närings-
livet har att erbjuda t.ex. genom att få möjlighet att komma i kontakt med personer i näringslivet som 
kan bli positiva förebilder för dem. 

Skolmiljön i Karlskoga skall vara sådan att den låter tala om sig i Sverige och som lockar de  bästa 
 lärarna med utvecklingsmöjligheter. Med karriärtjänster, premierande av goda resultat och med 
 mindre pappersarbete stärker vi lärare som stärker vi läraren som ledare i klassrummet och gör 
yrket attraktivt igen. Ytterligare två faktorer som påverkar är tillgången på funktionella lokaler och 
 ekonomiska resurser till lärohjälpmedel. Vi vill skapa en lugn och trygg skolmiljö som fokuserar på 
lärandet för att nå goda skolresultat. En mycket viktig del i en trygg miljö är att bedriva ett effektivt 
arbete för att motverka mobbing och kränkningar.

Vi prioriterar:

 • Att alla elever i åk 9 minst når kunskapsmålen för vidare utbildning på gymnasienivå.
 • Skapa förutsättningar för fler privata aktörer att såväl bygga nya förskolor och skolor, som att 

 bedriva skolverksamhet.
 • Genomföra ett kompetenslyft för att förebygga hot, våld och kränkande behandling i skolan.
 • Öka antalet kringpersonal i skolan inom flera olika områden.
 • Skapa positiv attityd till utbildning i Karlskoga.
 • Genom benchmarking öka vår kunskap om hur en framgångsrik verksamhet utvecklas
 • Att inga barn i våra skolor upplever sig utsatta för mobbning, trakasserier eller kränkande 

 behandling.
 • Miljö-fixar service.
 • Stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
 • Skapa möjligheter för bättre samverkan mellan skola och hem.



Karlskoga ska utvecklas med  
ett starkt näringsliv
Ett välmående näringsliv som växer, där miljö och tillväxt går hand i hand, skapar fler arbetstillfällen. 

Det är företagen som ger oss förutsättningar att bygga välfärden och det är vi i politiken som skapar 
förutsättningar för välmående företag. Alliansen vill skapa förutsättningar för ett välmående näringsliv, 
som gör det enkelt och utvecklande att vara företagsam i Karlskoga. 

Fler företag och arbetstillfällen ökar kommunens skatteintäkter och stärker vår attraktivitet,  
vilket ger oss möjlighet att utveckla Karlskoga till en plats som allt fler människor vill bo, leva och 
 arbeta i. 

Framtidens arbetsmarknad förändras där nuvarande arbeten försvinner och nya kommer till. De nya 
jobben etableras inom nyföretagandet., i enmans- eller mindre företag. Alliansen ser därför behov av 
ökade resurser till nyföretagandet. För att företagsamheten ska utvecklas i hela Karlskoga behövs 
bredband/fiber på lika villkor, såväl på landbygden som i innerstaden. 

Ett välmående näringsliv ställer krav på förändrade attityder och en kundfokuserad service och hand-
läggning men också på tillgänglighet, öppenhet och enkelhet i mötet med kommunanställda och 
 politiker. Vi behöver stärka relationerna till det lokala näringslivet. 

Som en utvecklande kommunen har vi mod att tillvarata goda idéer, förverkligar dem och låter 
 idéerna bli till innovativa möjligheter. Då finns det förutsättning för att fler människor blir kreativa och 
företag samma. Om fler människor är företagsamma kan det skapa fler företag i alla dess former 
och fler personer kan få arbete. En förbättrad service berör inte bara näringslivet utan givetvis alla 
 medborgare. 

Vi prioriterar: 

 • Genomföra en utbildning kring attityder och företagande riktad till politiker och berörda tjänstemän. 
 • Utveckla en kundfokuserad service- och handläggning i kommunen. 
 • Öka andelen entreprenader inom kommunens ansvarsområde. 
 • Uppmuntra till fler intraprenader inom kommunens ansvarsområde.
 • Stödja nyföretagandet. 
 • Skapa goda relationer och en positiv attityd till företagare och företagen i Karlskoga. 
 • Attrahera arbetspendlare till attraktiva boendemiljöer.



Samverkan för en bättre miljö 
Karlskoga ska vara en grön stad med en levande landsbygd. Tillsammans med kommunens  bolag 
samverkar vi för en utveckling av den cirkulära ekonomin. Vi ser att miljösatsningar ger både miljö-
vinster och hållbar ekonomisk tillväxt. Karlskoga behöver utveckla miljöarbetet i  riktning mot nya 
förnyelse bara energikällor. Öka återvinningen av olika material för att minska  förbrukningen utav rå-
material. Miljöarbetet berör många olika områden som vi alla kan bidra till att förbättra och därmed 
minska de skadliga utsläppen.  

Vår mat är en viktig del i den cirkulära ekonomin. Vi ska därför ha säker mat genom att vi eftersträvar 
närproducerade livsmedel. Därför vill vi ha lokalproducerade livsmedel framför långväga ekologiskt 
producerade livsmedel. 

Vi vill också verka för en friskare, renare kommun genom att göra det enklare att cykla in till staden. 
Fullt utveckla E-tjänster för ökad service och en enklare vardag. Kommun ska skapa förutsättningar 
för fullt utbyggd fiber i hela kommunen och i alla verksamheter.

Vi prioriterar:

 • Öka andelen lokalt producerade livsmedel och säker mat fri från antibiotika. 
 • Cykelsäkra alla vägar för en miljömedveten valmöjlighet. 
 • Främja omställning av kretslopp till alternativ gröna energislag.
 • Öka tillgången till elektronisk service.
 • Öka användning utav webb konferenser. 
 • Samverka kring utbyggnad av fiber i hela kommunen.
 • Miljösmarta transporter. 
 • Öka etableringen av ladd-stolpar.
 • Kvalitetscertifiera soprum.
 • Energiplanering integrerat i planarbetet.

Äldre
Våra äldre blir allt friskare, lever längre och är mer medvetna.  Det kommer att ställas högre krav 
på att vi tar hand om våra äldre framöver. Bristen på äldreboende är allvarlig. Att åldras skall inte 
 innebära att göra avkall på sitt sätt att leva. Karlskoga skall vara en kommun där det är tryggt att bli 
gammal.

De äldre måste själva få vara med och bestämma hur man vill ha sin omsorg. När man blir gammal 
ska man själv få välja hur man vill bo och vilken vård man vill ha. Man måste kunna lita på välfärden.  
Vi behöver en värdighetsgaranti som är ett löfte på någonting utöver vad den enskilde har rätt till. 
 Garantin skall ge ett konkret mervärde och man skall veta vad man kan förvänta sig.

Vi prioriterar:

 • Införa valmöjlighet i vård och omsorg.
 • Att våra äldre skall erbjudas olika boendeformer som är belägna i attraktiva områden.
 • Boendena skall kännetecknas av gemenskap och erbjuda en meningsfull vardag med upplevelser 

och aktiviteter allomfattande så kallad ”All Including”.
 • Att en värdighetsgaranti ska införas.

 



Tony Ring, 0708 90 99 99, tony.ring@moderaterna.se
Pia Renman, 0705 70 37 15, renman.pia@gmail.com

Besöksadress: Kyrkotorpsgatan 5, 691 31 Karlskoga
www.moderaternakarlskoga.se

  Nya Moderaterna Karlskoga

Inga-Lill Andersson, 0586-616 75, inga-lill.andersson@centerpartiet.se

Besöksadress: Kyrkotorpsgatan 5, 691 31 Karlskoga
www.centerpartiet.se/lokal/orebro-lan/karlskoga/startsida

 Centerpartiet Karlskoga

Kristina Borén, 070 550 20 07, kristina.boren@telia.com

Besöksadress: Kyrkotorpsgatan 5, 691 31 Karlskoga
wp.kristdemokraterna.se/karlskoga

  Kristdemokraterna i Karlskoga

LA
YO

U
T 

O
C

H
 P

RO
D

U
K

TI
O

N
: I

N
D

U
ST

RI
TR

YC
KE

RI
ET

 I 
K

A
RL

SK
O

G
A

 A
B,

 R
ED

A
K

TÖ
RE

R:
 P

IA
 R

EN
M

A
N

 O
C

H
 A

N
N

EL
I B

RA
M

VE
H

L


