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

 • Ökad frihet att göra egna val
 • Respekt
 • Inkludering

 • Öppenhet 
 • Enkelhet
 • Lyhördhet 
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VI FORTSÄTTER KARLSKOGAS 
FÖRBÄTTRINGSRESA
Våra långsiktiga prioriteringar om att sätta välfärden först, en offensiv 
arbetslinje och en hög och hållbar tillväxt står fast. Vår högsta prioritet 
är att styra kommunen så att medarbetare och invånare känner att det 
är ordning och reda i kommunen.

Alliansen i Karlskoga med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna går till val gemensamt. 
Vi har styrt tillsammans i Karlskoga under den senaste mandatperioden och har hela tiden stått enade och starka i 
det politiska arbetet, vilket borgar för ett fortsatt stabilt politiskt ledarskap.

För Alliansen innebär ett attraktivt Karlskoga att de som bor i kommunen har möjlighet att göra egna val. Vi 
arbetar ständigt med att pressa tillbaka utanförskapet genom att utveckla arbetslinjen.

Karlskoga ska präglas av nyfikenhet och attraktivitet, där det är tryggt att växa upp och att åldras. Skolan 
ska vara en trygg plats som fokuserar på kunskap och undervisning. Våra äldre ska känna ökad trygghet och 
frihet att själva få välja innehållet i sin vardag.

I Karlskoga ska det alltid löna sig att jobba och göra rätt för sig. Det handlar också om att skapa förutsättningar 
för näringslivet som gör det enkelt att driva verksamheter i Karlskoga. Näringslivsklimatet blir bättre och bättre, 
vilket innebär att både företagen och jobben blir fler. Vi är bekymrade över den pågående centralisering som 
sker i sjukvården, vilket får konsekvenser för vårt lasarett såväl som för kommunen som helhet. Vi står eniga i 
att arbeta för att Karlskoga lasarett ska vara ett akutsjukhus med verksamhet öppen dygnet runt.

Vi bygger Karlskoga starkt! De senaste årens goda ekonomi för kommunkoncernen, tydliga prioriteringar och 
fokus på hållbar tillväxt gör oss väl förberedda och rustade för framtiden. 

Mycket har hänt under den senaste mandatperioden, vi vill fortsätta arbeta för att Karlskoga ska bli ännu 
bättre att bo och verka i. Det arbetet gör vi tillsammans. Tillsammans med våra medarbetare, näringslivet och 
inte minst tillsammans med våra invånare!

Vi prioriterar:
 • Fortsatt ordning och reda i ekonomin

 • Fortsatt klättra på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimatet.

 • Fokus på ökad trygghet och krisberedskapsförmåga i hela kommunen

 • Tydligare prioriteringar riktade mot landsbygden och möjligheterna att bo, leva och verka i hela kommunen

 • Att fortsätta gå före och ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet.

 • En fortsatt tydlig arbetslinje som ökar integrationen, så fler kan försörja sig själva.

 • Att sätta välfärden först genom tydliga prioriteringar riktade mot skola och omsorg, före krånglig 
byråkrati och onödig administration.

 • Fortsatt utveckling av kultur, idrotts- och föreningsliv för att öka attraktionskraften av Karlskoga ytterligare.



EN TRYGG OCH SÄKER STAD
Vi vill
 • Gå från att lappa och laga kommunens fastighetsbestånd till långsiktigt hållbart förvaltande, på 

marknadsmässiga grunder.

 • Skapa bostäder för alla i hela kommunen. Det ska byggas nya bostäder i blandade upplåtelseformer.

 • Arbeta aktivt inom stadsplaneringen för att motverka segregation och utanförskap.

 • Öka takten avseende underhåll på gatunätet samt förbättra samverkan och dialogen med trafikverket.

 • Säkra otrygga trafikmiljöer, speciellt med barn i fokus.

 • Ta fram en belysningsstrategi för ökad trygghet i hela kommunen.

 • Öka användningen av kameraövervakning och annan modern teknik, där behov finns för att öka 
tryggheten.

 • Öka dialogen och samverkan med frivilliga krafter i samhället. 

 • Bidra till boendedialoger med syfte att öka tryggheten i bostadsområdena. 

 • Arbeta för att, vid behov, tillsätta ordningsvakter och/eller trygghetsvärdar.

ETT BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV
Vi vill
 • Bjuda in Karlskoga företagare till ett årligt rådslag

 • Utveckla dialogen mellan kommunen och företagarna.

 • Underlätta för mindre, lokala företag att delta i kommunens upphandlingar

 • Förtäta företagsområden för att rymma expanderande företag, nya företag och fler arbetsplatser

 • Ställa krav på sysselsättning. Heltidsaktivering är ett krav på motprestation för bidrag. Den som saknar 
gymnasieutbildning och söker bidrag ska utbilda sig för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. 

 • Att det ska vara enkelt att anställa. Personligt stöd till företag som vill anställa och nära samarbete 
med bemanningsbranschen. Vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning.

 • Ha Sveriges bästa företagsservice. Näringslivsklimatet i Karlskoga har avsevärt förbättrats senaste 
mandatperioden, men ska fortsatt bli bättre. Kommunen ska minska krångel och ge högklassig 
service till företag som söker tillstånd eller behöver råd och stöd. 

 • Förbättra/förstärka den kommunala företagslotsen.

 • Möjliggöra för företagare att följa sitt ärende online.

 • Ge tydlig information när ett ärende inleds om hur lång tid handläggningstiden förväntas ta. 

 • Stärka dialogen mellan näringslivsavdelningen och övriga kontor inom kommun för att öka 
förståelsen för företagens villkor.



EN FÖRSKOLA OCH SKOLA SOM LYFTER 
ALLA BARN OCH ELEVER
Vi vill
 • Prioritera förskola och skola eftersom kunskap är den viktigaste förutsättningen för att alla ska få samma 

livschanser.  Alla som växer upp i Karlskoga ska få gå i förskolor och skolor som håller hög kvalitet. 
Dessa ska möta alla barns behov och tidigt upptäcka behov av och ge särskilt stöd eller extra stimulans. 

 • Säkerställa att läromedel i alla skolor håller god kvalitet. Eleverna ska ha egna läroböcker.

 • Säkerställa att barnen tidigt får en god läs- och språkutveckling och grunderna i matematik. 

 • Att särskilt stöd ges till barn och elever, oavsett om det handlar om pedagogiska utmaningar, särskild 
begåvning, problematiska hemförhållanden, funktionsvariationer etc. Detta kan ges både genom 
anpassningar i klassen och i särskilda grupper, bland annat med flexenheter i högstadieskolorna.

 • Att särskilt begåvade barn ges de utmaningar i skolan de behöver för att utvecklas. 
Förutsättningarna för att införa så kallad spetsklass i en av högstadieskolorna ska utredas.

 • Se till att förstärkt stöd ges för samverkan hem-skola genom:

 • Fortsatt utveckling av elevhälsan.

 • Familjestödjare i förskolor och skolor som i samarbete med elevhälsan, lärarna och socialtjänsten 
arbetar relationsskapande, stödjer familjerna och ingriper vid exempelvis problematisk skolfrånvaro. 

 • Föräldraskapsstödprogram med inriktning mot olika målgrupper, exempelvis tonårsföräldrar, 
nyanlända eller barn med utagerande beteende.

 • Säkerställa studiero och trygghet. Det är viktigt att skolornas ordningsregler skapar lugn och 
trygghet och att dessa efterlevs. Skolorna ska vara rena och snygga, inomhus och utomhus. 
Arbetet för att motverka kränkningar och mobbning ska förstärkas.

ALLA MEDBORGARE SKA KUNNA ÅLDRAS 
MED VÄRDIGHET OCH KÄNNA TRYGGHET
Alliansen vill:
 • Öka valfriheten inom vård och omsorg.

 • Genomföra en satsning för att minska antalet delade turer. 

 • Arbeta för att privata aktörer ska driva mellanboende i Karlskoga. Ett mellanboende ska vara en bostad 
mellan exempelvis hus och vårdboende. Där seniorer har en egen lägenhet, men där det finns tillgång 
till gemensamhetslokaler.  

 • Utveckla användandet av välfärdsteknologi i syfte att öka trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet och 
självbestämmande. Välfärdsteknologi är olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som innehåller digital 
teknik. Det kan användas av personen själv, närstående eller av personal. Exempel på välfärdsteknologi 
kan vara trygghetslarm, nattillsyn via kamera, läkemedelspåminnare, kamera med pulsmätning 

 • Arbeta för att antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare inte ska vara fler än att den enskilde kan 
lära känna alla. 

 • Fortsätta erbjuda finska vårdavdelningar utifrån behov.

 • Erbjuda personer som fyllt 65 år trygghetslarm utan biståndsbedömning om man anser sig vara i 
behov av detta. 

 • Fortsätta utveckla aktiviteter för en aktiv och attraktiv vardag för äldre.  



MILJÖ 
Karlskoga ska utvecklas utan att äventyra kommande generationers möjlighet att leva i en god miljö.

Alliansen vill:
 • Fortsätta utvecklingen av biogas och bioenergi.

 • Grön energi – sol, vind och vatten. Öka möjligheten av tillgång för fossilfria/förnyelsebara drivmedel.

 • Karlskoga kommuns verksamheter ska vara fossilfria till 2030.

 • Öka och strukturera etableringen av el-laddstolpar.

 • Tillsammans med vårt kommunala bolag samverka för en cirkulär ekonomi.

 • Stimulera till minskad mängd avfall, ökad återvinning och återanvändning.

 • Ha schyst mat som är ansvarsfullt producerad. Vi ska ha en aktiv landsbygd.

 • Göra hållbara miljöval vid byggnationer av lokaler och val av material.

 • Utveckla och säkra gång- och cykelstråk inom och utanför tätort.

 • Att upphandlingar ska vara miljömässigt hållbara. 

 • Att Karlskoga ska vara en ren och städad stad.

 • Att gamla miljösynder hanteras och tas på allvar.

 • Öka självförsörjningsgraden inom livsmedelsproduktion.

 • Öka kunskapen om den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden uppstår tex via 
betande djur och genom att bruka skogen generation efter generation. 

KULTUR
Föreningslivet är en av de viktigaste resurserna för en aktiv och levande kommun.

Alliansen vill:
 • Etablera ett idrottscentrum i Nobelområdet.

 • Utveckla och bevara natur- och turistvärdena i Lunnedet.

 • Utveckla Rävåskullen. Den ska vara tillgänglig för alla invånare. 

 • Stödja styrelsearbete för föreningar.

 • Ha jämlikt föreningsliv där kommunen ger samma service till alla.

 • Skapa integrationsprojekt via föreningar.

 • Förvalta och utveckla kulturarvet Björkborns Herrgård.

 • Lyfta föreningslivets positiva påverkan på det psykiska välmående.

 • Att hänsyn tas till stadsplanering avseende fritids- och kulturverksamheter.

 • Ta bort köerna till kulturskolan.



ETT SAMHÄLLE SOM HÅLLER IHOP
Vi vill
 • Motverka ett uppdelat Karlskoga. Språk, arbete och skola är de viktigaste vägarna in i det svenska 

samhället för nyanlända och det är av avgörande betydelse att alla får del av detta, kvinnor som män. 

 • Fortsätta erbjuda både arbetsträning, praktik och till anställningar som inte kräver mycket lång utbildning. 

 • Stärka insatserna både i skolorna och i vuxenutbildningarna och  ge nyanlända förutsättningar att 
utnyttja etableringstiden mer effektivt genom att kombinera SFI, vuxenutbildning, praktik och arbete.

 • Säkerställa en god omsorg när allt fler personal har utländsk bakgrund, exempelvis genom att 
personalen erbjuds vidareutbildning och språkträning.

 • Förhindra diskriminering och motverka uppkomsten av utanförskapskulturer som stänger inne 
och ute flickor och kvinnor. Särskilt viktigt är flickors och kvinnors möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden och värnet av deras frihet att själva välja hur de vill leva sitt liv. Det är inte 
acceptabelt att flickors fritidsaktiviteter ska begränsas eller att boende får besök av åsiktspoliser.

 • Fortsätta satsa på barnens språk- och läsutveckling förskolorna och i skolorna med särskild tonvikt 
på de första åren. 

 • Fortsätta uppmuntra kommunens föreningar och enskilda personer att bidra till att hjälpa nyanlända 
till rätta i det nya samhället.

 • Bryta bostadssegregeringen i kommunens och Karlskogahems planering av nybyggnation. 

KARLSKOGA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE
Kommunens anställda ska känna sig trygga, ha tillit till varandra och bekväma i sina arbetsuppgifter. 
Vi ska ha chefer som lyssnar och har en öppenhet mot de anställda, är öppna för nya förslag och 
som vågar förändra. En ledning som ser dåliga nyheter och kriser som något att lära sig utav. Målen 
ska vara tydliga rörande vad som är den politiska viljan. 



Vi finns på 
Kyrkotorpsgatan 5, 691 31 Karlskoga
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Ann-Catrin Örtquist, 073 4461904, anncatrin.ortkvist@karlskoga.se
wp.kristdemokraterna.se/karlskoga

  Kristdemokraterna i Karlskoga

Anneli Lyckeborn, 076-8264090, anneli.lyckeborn@liberalerna.se

www.liberalerna.se 

  Liberalerna i Karlskoga

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

www.centerpartiet.se/lokal/orebro-lan/karlskoga/startsida

 Centerpartiet Karlskoga

Tony Ring, 0708 90 99 99, tony.ring@moderaterna.se
Anneli Bramvehl, 0707 89 10 60, anneli.bramvehl@moderaterna.se

www.moderaternakarlskoga.se

  Moderaterna Karlskoga


