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VI ÄR STOLTA KARLSKOGINGAR!
Moderaterna borgar för fortsatt positiv utveckling i Karlskoga.
Mycket är bra i Karlskoga men det finns fortfarande en hel del som kan bli ännu 
bättre. Den Moderatledda Alliansen har under de senaste tre åren förändrat den 
kommunala styrningen i grunden och vi är i dag en kommun i stark utveckling 
med ordning och reda samt god ekonomi. Det bor idag fler i vår kommun än när 
vi fick förtroendet att styra, näringslivet ger höga betyg i Svenskt Näringslivs 
kommunranking, handelsindex har stärkts och vi har blivit utsedda till Sveriges 
föreningsvänligaste kommun – politik gör skillnad. 

Vår politik syftar till att utveckla kommunen så att fler hittar hit och vill leva, bo och 
verka tillsammans med oss. Vi vill vara en kommun som tar vara på varje människas 
unika förmåga och ger alla möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar och 
önskemål. En demokratisk kommun där alla som vill kan vara med och ta ansvar.  
Vi är starkare tillsammans.

Vi söker ditt förtroende för att kunna fortsätta utveckla Karlskoga. Din röst är viktig 
den 11 september 2022!
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BYGGLOV, TILLSYN & TILLSTÅND
I vårt Karlskoga ska det vara attraktivt och enkelt att bo och verka. Karlskoga 
är kommunen som är känd för sin effektiva och professionella service och 
myndighetsutövning. Det ska vara lätt att få råd och stöd av kommunen för såväl 
näringsliv som medborgare. Tillsammans hjälper vi varandra att lyckas.

Vi välkomnar nyproduktion av fastigheter samtidigt som vi säkerställer att kommunens eget 
fastighetsbestånd håller god kvalitet. Vi finns till för alla som behöver oss och vi har en god service. 
Vi anser att företagande och byggande har positiva effekter för Karlskogas attraktionskraft, 
möjligheten att bo, driva företag och skapa arbetstillfällen. Regelverken kring bygglov, miljötillsyn, 
alkoholtillstånd, livsmedelstillsyn kan vara svåra att förstå, därför ska tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
vara tillmötesgående, rådgivande och tillgänglig. Det ska vara lätt att göra rätt.

LOKALA SATSNINGAR
 • Utveckla Näringslivslotsen för att hjälpa till vid företagsetablering och 

kommunalmyndighetsutövning. 
 • Erbjuda god service med hög tillgänglighet till handläggare.
 • Väsentligt korta handläggningstiderna för bygglov. 
 • God tillgång till begriplig och lättläst information, exempelvis på kommunens 

hemsida.
 • Förbättra kommunikationen med de som söker råd och stöd kring tillsyn och 

tillstånd, exempelvis gällande alkohol, tobak, livsmedel och miljö.
 • Reducera bygglovsplikten.
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BOSTÄDER I KARLSKOGA
I vårt Karlskoga har vi en positiv befolkningsutveckling där det är trevligt, tryggt 
och säkert att bo. Det är enkelt att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt 
som det finns ett varierat utbud av olika upplåtelseformer, storlekar, aktörer & 
bostadsmiljöer. Karlskoga är en stad som är enkel att bo, leva och utvecklas i. 
För att kunna utöka antalet bostäder fortsätter utvecklingen med samverkan 
mellan kommunen, privata aktörer och Karlskogahem. Karlskoga arbetar aktivt 
med att förbättra hela bostadsområden för att stimulera ett allsidigt byggande 
med god tillgång och närhet till service.

LOKALA SATSNINGAR
 • Karlskogahem ska i samverkan med kommunen och privata aktörer ta ett 

omfattande socialt ansvar. 
 • Karlskogahem ska ha nyproducerat minst 50 lägenheter senast år 2025.
 • Karlskogahem bör ha ett varierat utbud av lägenheter sett till storlek och hyresnivå,  

utan att tumma på vare sig underhåll eller kvalitet.
 • Hållbarhetsarbetet ska prioriteras och följa intentionerna i ”Agenda 2030”. 
 • Försäljning av fastigheter ska vara ett verktyg för att bolaget och/eller kommunen ska 

ha möjlighet att föryngra, underhålla och utveckla bostadsmarknaden i Karlskoga 
 • Det totala bostadsutbudet ska öka med minst 700 bostäder senast till år 2025. 
 • Kommunen ska varje år kontrollera att Karlskogahem följer ägardirektiv och lever 

upp till de utmaningar på bostadsmarknaden bolaget förväntas hantera. 
 • Vid nyproduktion där kommunen har rådighet, ska produktionen och fastigheten 

leva upp till kraven ”Miljöbyggnad silver” som ställs enligt certifieringsmodellen 
som tagits fram av medlemsorganisationen ”Sweden Green Building Council”.
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FOLKHÄLSA
I vårt Karlskoga stärker vi folkhälsan och genom samverkan skapar vi ett aktivt 
förebyggande och främjande arbete. Invånarnas delaktighet och inflytande 
ökar och Karlskoga ska bli en stad där trygghet, jämlikhet och jämställdhet 
råder. Folkhälsan ökar när invånarna kan påverka, känner sig delaktiga och blir 
lyssnade på. Att kunna påverka både sin vardag och beslut som fattas, ökar 
känslan av delaktighet och inflytande samt skapar en ”vi-känsla”.

Karlskoga ska fortsatt vara känt för att vara en stad där alkoholdebuten sker sent i livet. Vi 
fortsätter arbetet med att skapa drogfria miljöer och arrangemang. Vi fortsätter se positiva 
trender med att ungdomar både röker och snusar mindre än förut. Något som oroar, är den 
mer liberala syn som ungdomarna har vad gäller narkotika. Vi har också problem med tungt 
missbruk, vilket ofta leder till omhändertagande av barn. 

Mat är något vi förknippar med hälsa och välmående för varje människa. För att barn ska kunna 
prestera i skolan är det viktigt att mat inte bara erbjuds, utan att barnen faktiskt går till matsalen 
och äter. För att få detta att ske, ska maten vara god och hälsosam samt lokalerna trevliga att 
vistas i. En stor del av matens påverkan på klimatet kommer från råvarorna. Det är möjligt att 
påverka vårt klimatavtryck i en positiv riktning genom medveten upphandling av livsmedel och 
transporter, samt kunskapsbaserad menyplanering med säsongsanpassade råvaror. Arbetet 
för att minska matsvinn samt rätt hantering och förvaring av mat, är också en viktig faktor.
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LOKALA SATSNINGAR

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
 • Öka invånarnas delaktighet och inflytande för att utveckla kvaliteten i tjänster och 

service, bland annat genom fler medborgardialoger.
 • Öka de anställdas möjlighet att påverka sin egen vardag på arbetsplatsen, uppleva 

en tillitsfull arbetsmiljö och ge dem mer inflytande i verksamheten.
 • Barn och unga ska ges ökad möjlighet att påverka kommunens beslut som rör 

dem. Till exempel genom att ungdomsfullmäktige och/eller elevråd kan vara 
remissinstanser.

FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE
 • Stödja och stärka barn och unga som växer upp i familjer med drogproblematik 

och/eller psykisk ohälsa.
 • Utveckla arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
 • Utveckla arbetet med ESI (Effektiv Samordning för Integration).
 • Bekämpa droganvändning. Barn och unga ska växa upp drogfria.
 • Kommunen ska aktivt hjälpa personer som hamnat i tungt missbruk. Det är viktig 

både för den enskilde och för att minska antalet omhändertaganden i kommunen. 

KOST
 • Karlskoga ska vara en kommun som är känd för god och nyttig mat för barn, 

elever och äldre. 
 • Schemalagd lunch ska finns på alla skolor.
 • Kommunen ska föra en dialog med jordbrukare i närområdet, för att möjliggöra 

inköp av närproducerade råvaror. 
 • Rätten till specialkost och anpassad kost ska grundas på läkarintyg.
 • Lokalerna som medborgarna äter i, ska vara trevliga och utformade på ett sätt 

som tilltalar respektive gäst.

STÄD
 • Karlskoga kommun ska ha som mål att lokalerna ska vara både funktionella och 

lättstädade.
 • Städverksamheten ska arbeta med hållbarhet i fokus.
 • Rena lokaler är grundstommen för en bra inomhus- och arbetsmiljö. En bra miljö 

bidrar till en god, jämlik och jämställd hälsa. Välvårdade ytor håller längre mot 
slitage och ger därmed lägre kostnader. 



8  POLITISKT PROGRAM 2022-2026

KARLSKOGA ENERGI & MILJÖ
I vårt Karlskoga medverkar vi aktivt till en effektiv energianvändning och till att 
minska utsläpp och negativ miljöpåverkan. Vi utvecklar samt använder oss av 
elektroniska tjänster för att minska resandet. Genom ett långsiktigt ägande av 
Karlskoga Energi & Miljö AB (KEMAB) bidrar vi till bolagets vision att bli Sveriges 
mest hållbara företag. Med hållbarhet avses miljömässig-, social- och ekonomisk 
hållbarhet.

LOKALA SATSNINGAR
 • KEMAB ska vara motorn i Karlskogas energi- och miljöarbete. 
 • Som långsiktig ägare av KEMAB ska dialogen mellan kommunen och bolaget 

utvecklas. 
 • KEMAB ges ett tydligt uppdrag att samverka inom sina verksamhetsområden i 

regionen, exempelvis inom energi, miljö och bredband.
 • Att tillsammans med kommunen ta fram en långsiktig strategi gällande fossilfria 

bränslen i kommunkoncernen, exempelvis vätgas.
 • Förbättra samverkan mellan kommunen och KEMAB i samband med 

företagsetableringar.
 • Utveckla det delägda ”Biogasbolaget i Mellansverige AB”.
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FUNKTIONSVARIATIONER OCH LSS
I vårt Karlskoga skapar vi förutsättningar för personer med funktionsvariationer 
att fungera så självständigt som möjligt. Karlskoga ska vara en kommun för alla.

Individen måste ha rådighet över sin egen vardag och därmed inflytande över vem 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. Stöd och hjälp får inte vara kravlöst och varje 
persons förmåga ska tas tillvara. 

Den fysiska miljön behöver långsiktigt förbättras för att underlätta boende och framkomlighet. Vi 
ser att många tvingas flytta för att bostaden man bor i, inte är individanpassad. Det behövs fler 
anpassade boenden som kännetecknas av ett antal speciella praktiska lösningar. Närmiljön är 
extra viktig som plats för rekreation, aktivitet, samvaro och vila. 

LOKALA SATSNINGAR
 • Personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet att själva välja utförare av 

service och omvårdnadsinsatser.
 • Personer med funktionsvariationer ska ha inflytande i det dagliga livet.
 • Kommunens information kring funktionsvariationer ska vara begriplig och lättläst.
 • Det behöver finnas möjlighet för funktionsvarierade att erhålla ett individuellt 

anpassat arbete eller sysselsättning.
 • Kommunen ska matcha antalet anpassade boenden efter behov. 
 • Höja kunskapsnivån om tillgänglighet och delaktighet i kommunen.
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JOBB OCH INTEGRATION

Jobb 
I vårt Karlskoga växer företagen och skapar fler jobb. Arbete och egen försörjning 
för alla som kan arbeta är viktigt. Bidragsberoendet i vissa grupper måste brytas. 
Vi vill få in fler i arbete och egen försörjning. Vi vill utveckla effektiva arbetssätt i 
projektform vars metoder regelbundet utvärderas. Projekten ska riktas till grupper 
där vi ser risker för utanförskap. 

En nyckel i arbetet för att få fler i arbete, är självklart näringslivet och de olika frivillig-
organisationerna. Kommunen behöver arbeta för att stödja och hjälpa dessa organisationer 
så att de kan arbeta effektivt. 

LOKALA SATSNINGAR
 • Kommunen som arbetsgivare, ska vara en föregångare när det gäller att erbjuda 

praktikplatser som stärker möjligheterna till arbete.
 • Sommarjobb till alla ungdomar som ”klarar skolan”, de övriga ska erbjudas lovskola.
 • Kommunen och Arbetsförmedlingen ska samarbeta aktivt för att få fler i arbete. 
 • Förbättra studievägledningen inom gymnasieskolan samt knyta vägledningen 

tydligare till arbetslivet.
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Integration 
I vårt Karlskoga sker integration snabbt och bra. Vi ställer tuffa krav på de som 
kommer hit och vi ger dem stöd för att snabbt komma in i det svenska samhället. 
Nyckeln till framgång är svenska språket, utbildning och att skaffa jobb samt egen 
försörjning.  

För att förebygga kriminalitet behövs ett antal olika åtgärder. En av de viktigaste åtgärderna är 
att komma till rätta med utanförskap. Lyckas Karlskoga kommun få människor att integreras 
och komma i arbete, kan vi lösa stora knutar för att bryta utanförskap och därmed motverka 
kriminalitet. Att ha ett arbete att gå till, är något av det mest brottsförebyggande som finns. 
Därför är Moderaternas jobblinje så oerhört viktig. 

Kommunens arbete med ESI (Effektiv Samordning för Integration) har visat bra effekt och är ett 
väldigt bra sätt att samverka mellan olika organisationer. 

LOKALA SATSNINGAR
 • Som arbetsgivare ska Karlskoga kommun vara föregångare och erbjuda 

kvalificerade praktikplatser med en mångfald av olika inriktningar. 
 • Kommunen tar hjälp av näringslivet i integration av nyanlända. 
 • Kommunen ska ställa tuffa krav på att delta i språkundervisning och/eller annan 

undervisning eller praktik. 
 • Kommunen ska erbjuda föräldrautbildning med betoning på föräldraansvar. 
 • Utveckla arbetet med ESI (Effektiv Samordning för Integration).
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KULTUR, IDROTT OCH TURISM
I vårt Karlskoga har alla, oavsett ålder och bakgrund, tillgång till ett levande 
kulturliv samt ett brett utbud av förenings- och fritidsaktiviteter. Vi satsar aktivt 
på kultur- och föreningslivet med övertygelsen om att det bidrar till personlig 
utveckling, skapar engagemang och gemenskap vilket stärker demokratin.  Vi 
har en stolt tradition av att komplettera den högteknologiska industristaden 
med ett rikt utvecklat kultur- och föreningsliv. 

Karlskoga kommun har en lång industrihistoria (350 år). Kulturen och föreningslivet har varit 
och ska fortsatt vara, det kitt som bidrar till Karlskogas övergripande mål för ett gott liv. Vi 
är kända för vårt rika och härliga natur- och friluftsliv. Detta är något som ska bevaras och 
utvecklas.

Turism ger ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd och stärker det lokala 
näringslivet. Det är naturligt att utveckla Karlskogas redan populära och kända turistmål. Vi 
är dock inte nöjda där, utan försöker ständigt öka antalet turistmål som vi kan vara stolta 
över. Turism skapar innovation och ger en drivkraft att skapa nya varor och tjänster som 
besökare kan köpa och nyttja. Den utvecklingen driver våra lokala företag att växa och 
skapa fler arbetstillfällen. Många unga får sitt första jobb inom turistnäringen.
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LOKALA SATSNINGAR

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
 • Kulturskolan erbjuder alla barn och unga möjligheter att hitta och utveckla talanger 

inom olika kulturområden. 
 • Kulturskolan är en viktig kraft i integrationsarbetet, särskilt för barn och unga som 

befinner sig i en social riskmiljö.
 • Varje elev inom grundskolan ska få minst 1 kulturupplevelse av hög kvalitet per läsår.
 • Biblioteket erbjuder besökare bland annat goda och utvecklande läsupplevelser, 

samt samlar och gör Karlskogas kulturhistoria lättillgänglig.
 • Den konstnärliga utsmyckningen av Karlskogas utemiljö ska fortsatt bevaras och 

utvecklas. 

IDROTT
 • Karlskogas alla idrottsföreningar oavsett verksamhet, ska känna stöd från 

kommunen.
 • Karlskoga ger tjejidrotten extra uppmärksamhet och stöd.
 • Karlskogas föreningar ska spela en allt viktigare roll i arbetet för att främja 

integration och motverka utanförskap.
 • Vi vill fortsätta utvecklingen av ett idrottscentrum på Nobelområdet. 

FRITID
 • Karlskoga har välskötta och stimulerande promenad- och motionsleder samt 

grönområden.  
 • Karlskoga har välfungerande anläggningar för lek, spontanidrott och motion.
 • Karlskoga har attraktiva och välbesökta friluftsområden som Lunedet och 

Rävåskullen.
 • Karlskoga ska fortsatt ha bra tillgång till friluftsbad, isbanor, fiskesjöar och annat 

som förgyller fritiden. 

TURISM
 • Arbeta för att fler ska upptäcka våra besöksmål i kommunen.
 • Fortsatt utveckla våra infarter till staden så att den känns välkomnande. 
 • Främja camping och hotellverksamhet. 
 • Se över behov och möjlighet till fler ställplatser för husbilar.
 • Uppmuntra och stimulera entreprenörer inom turistbranschen, gärna unga och 

utrikesfödda. 
 • Medverka till fortsatt utveckling av evenemangsverksamheten.
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LIVSLÅNGT LÄRANDE
I vårt Karlskoga är en av de viktigaste framgångsfaktorerna att kunna erbjuda 
utbildnings-möjligheter av hög kvalitet hela vägen från förskola till eftergymnasial 
utbildning. Vi vill skapa en förskola och skola där alla barn och elever känner sig 
sedda och ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Karlskogas 
förskolor och skolor ska präglas av nytänkande och undervisningen ska vara 
forskningsbaserad för att hålla god kvalitet och skapa de bästa förutsättningarna 
för att uppnå de statliga målen.

Förskolan ska stödja barnens utveckling och lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan 
ska ge god omsorg, lärande och trygghet vilket uppnås när gruppstorleken tillåts variera efter 
barnens behov. Små barn mår bäst av att möta ett fåtal vuxna och barn under sina första år i 
livet. Små barngrupper leder till tryggare barn. Förskolans pedagogiska ledarskap ska ha fokus 
på omvårdnad och barns lärande för att på bästa sätt bidra till barnens individuella utveckling.

Föräldrar ska ha möjlighet att välja förskola. Vi ser gärna att fler förskolor profilerar sig avseende 
pedagogisk inriktning. Det är viktigt att barnomsorg kan erbjudas under årets alla dagar och nätter.

Barn som av olika anledningar riskerar att hamna efter, ska fångas upp tidigt och få den hjälp 
och det stöd som behövs. 

Meritvärdet för eleverna i avgångsklasserna i grundskolan har under den senaste mandatperioden 
äntligen gått i positiv riktning. Det stärker oss i att vi är på rätt väg i förbättringsarbetet i grundskolan. 
Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla elever i årskurs 9 uppnår de nationella kunskapsmålen 
och har behörighet till gymnasiet. Vi kommer fortsätta satsa på kända framgångsfaktorer 
som forskningen har visat på leder till goda resultat.  Viktiga framgångsfaktorer är att ha höga 
förväntningar på eleverna, lyfta fram skickliga lärare, tidigt fånga upp elever i behov av hjälp och 
stöd, studiero i olika lärmiljöer, god närvaro i skolan samt att eleverna känner sig trygga i skolan.

Det är också viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö där varken mobbning eller kränkningar 
förekommer bland elever och/eller vuxna. Därför ska ett kontinuerligt arbete pågå gällande 
värdegrundsfrågor. Grov mobbning och kränkningar ska polisanmälas! 

Karlskoga ska vara en utbildningsort där det finns bra möjligheter till att som vuxen utbilda 
sig till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig. Målet ska vara att individen kan försörja sig själv 
och få möjligheter att utvecklas i arbetslivet samt att näringslivet ges bra möjligheter till 
kompetensförsörjning. Det är viktigt med utveckling och förnyelse av Vuxnas Lärande för 
att tillgodose framtidens behov på arbetsmarknaden.
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LOKALA SATSNINGAR

FÖRSKOLA
 • Säkerställa en lärande och utvecklande förskola genom att ge pedagoger 

schemalagd planering och kompetensutveckling.  
 • Säkerställa tillgången på pedagogiskt utbildad personal i verksamheten 
 • genom att även tillåta anställning av barnskötare.
 • Förskoleverksamhet alla dagar och nätter.
 • Andra huvudmän ska kunna starta och driva förskolor.
 • Gruppstorleken i förskolan styrs efter barnens förutsättningar och behov. 
 • Föräldrar ska kunna välja förskola.
 • Erbjuda pedagogisk omsorg (dagmamma). 
 • Arbeta för fler förskolor med olika pedagogiska profiler, t.ex. ur och skur, teknik etc. 
 • Införa ett aktivt val av förskola.

GRUNDSKOLA & GYMNASIESKOLAN
 • Tätare uppföljning av undervisningens kvalitét.
 • Lärare ska få vara lärare! Kringpersonal ska finnas för att lärarna ska kunna 

fokusera på lärandet.
 • Bättre möjligheter till kompetensutveckling för skolans medarbetare. 
 • Möjliggör för fler externa aktörer, som klarar höga krav, att bedriva skolverksamhet.
 • Det ska vara ordning och reda, trygghet och studiero i skolan.
 • Inför ett aktivt skolval. 
 • Kvaliteten i skolan ska vara god oavsett driftsform.
 • Möjlighet till spetsutbildning i vissa ämnen.

VUXENUTBILDNING & YRKESHÖGSKOLA
 • Utveckla vuxenutbildningen så att det är lätt att vidareutbilda sig i Karlskoga. 
 • Komplettera vuxenutbildningens gymnasiala verksamhet med kompetenser inom 

elevhälsan, genom tillgång till exempelvis socialpedagog och kurator. 
 • Utveckla samverkan med det lokala näringslivet för att kunna erbjuda fler riktade 

utbildningar som exempelvis CNC-tekniker/produktionstekniker, Industriell 
automationstekniker, Kock.
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SAMHÄLLSPLANERING
I vårt Karlskoga är det trevligt, tryggt och säkert.

Samhällsplanering handlar om utveckling av fysisk planering såsom bebyggelse, service och 
kommunikationer. Till samhällsplanering hör även ekonomisk och social planering ur ett jämställt 
perspektiv. Det vill säga, hur vi använder mark till byggnation och andra verksamheter samt hur 
yttre miljöer i vår stad utformas. En grundförutsättning för att människor ska lockas till Karlskoga 
är att det finns planlagda områden för olika ändamål som tar hänsyn till olikheten och möter 
människors, företags- och organisationers behov. 

Vi ska snabbt kunna lösa behovet av planlagd mark för nyetableringar inom näringsliv. Vi 
eftersträvar en blandad bebyggelse där människor själva ska kunna bestämma boendeform. 
Karlskogas många fina miljöer ska nyttjas på ett sådant sätt att vi lockar människor att 
bosätta sig här. När Karlskoga växer måste vi snabbt kunna lösa behovet av fler förskolor 
och skolor med barnens olika behov i fokus.

LOKALA SATSNINGAR
 • Karlskoga ska ha en god mark- och planberedskap samt erbjuda uppdaterade 

detaljplanerade områden för bebyggelse. 
 • Långsiktigt hållbart förvaltande av kommunens fastighetsbestånd på 

marknadsmässiga grunder.
 • Kommunen ska tillgodose förskolor och skolors behov av fastigheter som 

säkerställer pedagogiska lärmiljöer. 
 • Trygga trafikmiljöer ska säkras, speciellt med barnen i fokus. Gång och cykelstråk i 

närheten av förskolor och skolor ska ha hög prioritet. 
 • Verka för ändamålsenliga avgifter gällande vatten, avlopp och avfall. 
 • Högre standard på kommunens alla gator. Skötsel- och underhållsplaner ska vara 

uppdaterade och verkställas. 
 • Arbeta fram en uppdaterad översiktsplan där hållbar utveckling står i fokus.
 • Framtagande av en belysningsstrategi med fokus på trygghet och säkerhet. 
 • Tillhandahålla byggklar mark för bostäder, såväl klämtomter som nya 

bostadsområden.
 • Utveckla och förbättra hela bostadsområden i flera delar av Karlskoga för att 

stimulera ett allsidigt byggande med god tillgång och närhet till service.
 • Samhällsplanering ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv.



17 POLITISKT PROGRAM 2022-2026

SOCIALTJÄNST – BARN OCH UNGA
I vårt Karlskoga ska barn och unga växa upp i en trygg och utvecklande miljö. 
Vi förbättrar det förebyggande arbetet för barn och unga och vi ger stöd till dem 
som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygga familjer utan mobbning, 
hat, våld, sexuella trakasserier eller droger.

Skolresultaten är viktiga för en god uppväxt. Socialtjänst och skola bör samverka för att tidigt 
fånga upp och upptäcka missförhållanden som riskerar att försämra barn och ungas framtida 
möjligheter. Ett sådant arbete har inletts under år 2022 och det är viktigt att arbetet fortsätter 
att utvecklas. 

LOKALA SATSNINGAR
 • Samarbeta över förvaltningsgränser och myndigheter för att tidigt upptäcka och 

åtgärda risker för utanförskap. 
 • Utveckla sociala investeringsprojekt för att förebygga socialt utanförskap.
 • Stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar som riskerar att komma i 

kontakt med droger eller våldsamma, kriminella eller extremistiska miljöer.
 • Arbeta för att föräldrar snabbt kommer i arbete och egen försörjning, vilket gör 

dem till bättre förebilder och stärker familjen.
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TRYGGHET
I vårt Karlskoga ska det vara tryggt att bo och vistas. När det gäller det 
trygghetsskapande arbetet finns det två viktiga delar, dels det direkta arbetet 
med att minska kriminalitet, dels det förebyggande arbetet. Ingen i Karlskoga 
ska behöva vara rädd när man vistas i staden. 

Under mandatperioden har kommunen initierat en arbetsgrupp EST (Effektiv Samverkan 
för Trygghet). Gruppen består av Karlskoga Kommun och dess bolag, samt polis och 
räddningstjänst. Gruppen skapades för att arbeta med trygghetsskapande insatser på 
både kort och lång sikt. Det är självklart så att direkt kriminalitet är en sak för polisen, men 
vi vet också att kommunen har stor möjlighet att hjälpa polisen på olika sätt, tex genom 
ordningsvakter, kameraövervakning samt rapportering av misstänkta saker som vi ser. Det är 
därför samverkan är viktigt.

LOKALA SATSNINGAR
 • Arbeta för att motverka segregation och utanförskap. 
 • Utveckla jobblinjen för att få fler i arbete. 
 • Installera kameraövervakning där behov finns. 
 • Söka bättre dialog och samverkan med frivilliga krafter i samhället, t ex 

Nattvandrarna.
 • Verka för trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag.
 • Fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena. 
 • Arbeta för att vid behov, tillsätta ordningsvakter och/eller trygghetsvärdar.
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TRYGGT ATT BLI GAMMAL I KARLSKOGA
I vårt Karlskoga ska man kunna leva och bo hela livet. Äldre med behov av stöd 
ska ha möjlighet att göra egna val samt uppleva trygghet, säkerhet och värdighet 
i de insatser som ges. Allt fler lever längre, är mer aktiva och håller sig friska 
längre. Kommunen ska erbjuda möjligheter för äldre till ett aktivt liv. Ett aktivt liv 
förebygger och minskar risken för isolering, otrygghet och ensamhet.  

Med allt fler äldre ställs det stora krav både på boende och äldreomsorg. Fler äldreboenden 
som erbjuder kvalificerad vård och omsorg måste byggas. Ny teknik ska införas för att 
utveckla äldreomsorgen och ge de äldre ett bättre liv. Det ska finnas ett bra utbud av 
attraktiva boenden med närhet till service och aktiviteter. De boenden kommunen erbjuder 
ska vara anpassade efter den äldres efterfrågan och behov.

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 vård, service och boenden utifrån individuella behov. 
Självbestämmande, integritet och värdighet är ledord för verksamheten.

LOKALA SATSNINGAR
 • Fler särskilda äldreboenden behöver byggas för att svara upp mot det ökande behovet.
 • Samarbetet mellan sjukvård och äldreomsorg måste utvecklas.
 • Äldre har rätt till insatser utifrån det individuella behovet.
 • Äldre i särskilt boende ska ges möjlighet till upplevelser och att delta i meningsfulla 

aktiviteter i vardagen.
 • Öka trygghet och kvalitét genom användande av ny teknik.
 • Samverkan med frivilliga organisationer utvecklas för att äldre i eget boende ska 

erbjudas meningsfulla aktiviteter i vardagen.
 • Äldre ska ha möjlighet att kunna välja vem som ger dem vård- och serviceinsatser.
 • Kvalitét i vård och omsorg ska utvecklas.
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Besöksadress:
Kyrkotorpsgatan 5
691 31 Karlskoga

moderaterna@karlskoga.se
moderaternakarlskoga.se


