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BJÖRN OCH TOR HAR ORDET
Det har varit ett dystert år på många sätt, inte minst med coronasituationen. Men även för kommunen när 
det kommer till andra myndigheters agerande, exempelvis Region Blekinge som mer eller mindre har 
struntat i Karlshamn. I alla andra regioner i Sverige bidrar regionerna till det lokala Science Centret, i 
Blekinge bidrar regionen i princip inte alls. Ett annat exempel är den lokala sjukvården där 
neddragningarna på våra vårdcentraler har varit massiva samtidigt som man lovade en närakut till 
kommunen. Blev det en närakut? Nej, det blev en telefonlinje till Halland istället. 
Men det mest uppmärksammade exemplet är nog tåglinjen där Region Blekinge tog beslut om att man 
skulle vara med och samfinansiera en nedläggning av Mörrums linje mot Skåne. På regional nivå var det 
bara vi sverigedemokrater och Vänsterpartiet som motsatte sig detta, vi framförde de negativa 
konsekvenserna det skulle skapa för Karlshamn och det var glädjande och värdefullt för oss när även det 
lokala styret i Karlshamn motsatte sig regionens beslut.
 
Trots att regionen allt för ofta struntar i Karlshamn, så bibehåller Karlshamn sin grund. Vi har något många 
andra kommuner saknar, här finns en Karlshamnsanda och vi bryr oss om vår byggd och vill göra det bästa 
för hemtrakten. Detta visar sig inte minst i föreningslivet där vi har enormt många eldsjälar som bidrar på 
ett sätt som inte går och räkna i pengar, men skulle man försöka göra om det till siffror så skulle det helt 
klart utgöra en betydande del av budgeten. Vårt föreningsliv är kommunens största attraktionskraft, och 
skapar också så mycket glädje, liv och mening för våra medborgare. Våra eldsjälar hjälper ungdomar som 
riskerar att hamna i utanförskap, ungdomar som skulle bli en livslång belastning för samhället, ungdomar 
som annars skulle kunna förloras i ensamhet kantad av motgångar, att istället få växa upp och ta ansvar 
och bli en del av samhället och Karlshamn. Oavsett om det handlar om den lokala teaterföreningen, 
fotbollsklubben runt hörnet, Friluftsfrämjandet, Scouterna, båtklubben eller en folkdansförening, så bidrar 
dessa med den anda som finns i kommunen. Dessa föreningar ska stödjas och förutsättningarna för fortsatt 
utveckling ska stödjas av kommunen. Idag spelar det ingen roll vilken sida av ån i Mörrum man bor, vi 
håller ihop med vår Karlshamnsanda. 

Något som också är viktigt för hela samhället är arbetsmarknaden: Har vi en arbetsmarknad som lockar 
företag att investera, bygga ut och nyetablera så ökar också framtidstron tillsammans med att 
arbetslösheten minskas. Kommunen i sig kan inte tvinga någon att bygga ut eller att nyetablera men man 
kan skapa förutsättningarna för det. Senaste åren har kommunen köpt upp strategisk mark vilket är bra, 
men det måste finnas färdig mark när företagen vill etablera sig – inte om ett år. Vi hamnar snart i en 
lågkonjuktur där eventuella nyetableringar kommer att minimeras, därför är det viktigt att se till att 
tillgången finns när det efterfrågas.

Det har beslutats om att räddningstjänsten ska hyra sina lokaler i Karlshamn, vilket vi motsätter oss och det 
blir kanske inte så häller. Det är av högsta vikt att kommunen själv eller genom sina bolag äger 
samhällskritiska lokaler, detta för att vi inte ska hamna i en situation med kontrakt som går ut och man sen 
står med ockerhyra eftersom det inte finns något alternativ. Det gemensamma ägandet är viktigt ur flera 
perspektiv även när det kommer till andra faciliteter såsom småbåtshamnar. Däremot om något företag vill 
göra en nyetablering ska kommunen inte vara emot detta om det inte skadar den sociala eller biologiska 
miljön.

Björn & Tor   
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SAMMANFATTNING AV BUDGETEN
Karlshamn ska fortsätta att växa och utvecklas, genom ett utvecklat näringsliv, föreningsliv, trygghet och 
kultur. Vår kommun är möjligheternas kommun, med en tidigare byggnadstradition som präglades av 
snickar- och murarglädje som skapade en kultur. Vi har ett starkt föreningsliv som bidrar till en 
Karlshamnsanda. Skattesatsen är viktig för attraktionskraften att välja Karlshamn framför andra 
kommuner i vårt närområde, samtidigt som vi ska ha en bra omsorg för de som är i behov. Kommunen ska 
fokusera på kärnuppdraget samtidigt som vi vill att kommunen utvecklas till att bli en av Sveriges mest 
företagsvänliga kommuner. Skatten ska inte vara mer än det som krävs för att vi ska ha trygghet för våra 
medborgare. Denna budget normaliserar skattetrycket 2023 något så att skattehöjningen senast istället blir 
17 öre, med andra ord anpassar sig denna budget sig efter en skattesats på 21 kr och 93 öre år 2023 om 
möjligheten finns. En skattesänkning får aldrig ske om kommunen inte klarar uppdraget med vården, 
skolan eller våra sociala skyddsnät. Däremot är det inte bra om vi har en högre skattesats än våra 
grannkommuner. 

Utveckling Trygghet Mervärde  Effektiviseringar

Organisera verksamheten 
så att det lokala arbetslivets 
behov av utbildad personal  
tillgodoses i den mån det 
är möjligt

Upprätta 
kameraövervakning och 
andra tekniska lösningar 
vid utsatta och 
samhällskritiska platser

Skapa en förändrad och 
bättre kommunal 
upphandling, inga cirklar 
utan lika för alla och med 
möjlighet till mindre 
upphandlingar

Strategiskt arbeta med att 
minska sjuktalen i 
Karlshamns kommun, (titta 
på timbankstid och flyttid 
igen)

Garantera bygglovsbeslut 
inom en vecka när alla 
handlingar är inkomna och 
godkända, samt att 
detaljplan följs och det i 
övrigt inte finns några 
överklaganden eller 
anmärkningar.

Finna förutsättningar så att 
samtliga barn och 
ungdomar når 
kunskapskraven, men för 
det ska kunna ske måste vi 
jobba mer med tryggheten. 
Är man inte trygg kan man 
inte heller fokusera. 

Öka konkurrensutsättning 
av kommunal verksamhet, 
exempelvis ska VMAB få 
konkurrensutsättas på de 
områden som lagen tillåter 
det

Göra en översyn över 
befintliga regler som avser 
socialbidrag, där 
socialnämnden endast ska 
bevilja stöd för det lagen 
kräver. 

Verka för och införa fler 
mikroupphandlingar så att 
fler lokala företag kan 
deltaga

Informationskampanj om 
hälsa, samt vad man då 
kan göra för att uppnå en 
god hälsa.

Stoppa den olagliga 
soptippen utanför Mörrum

Skapa en mer slimmad 
organisation där vi 
exempelvis kan slå ihop 
teknik- och fritidsnämnden 
med kulturnämnden

Öppna upp för 
innovationsupphandlingar

Upphandla syrgasmaskiner 
till kommunens alla 
äldreboende

Verka för en mer flexibel 
skola med utökad 
fritidsverksamhet 

Anpassa antalet program 
på Väggaskolan utefter 
givna budgetramar 

Införa 
efterhandsfakturering av 
kontrollverksamhet

Se över dygnsparkeringen i 
kommunen så den inte 
gäller på helger

Öka attraktiviteten för 
Karlshamns 
gymnasieskolor för 
ungdomar boende utanför  
Karlshamns kommun

Organisera läxhjälp i 
gymnasiet i större 
utsträckning.  

Skapa förutsättningar för 
företagande och arbete 

Inte sälja ut 
kommunalägda 
verksamheter

Verka för att fler aktörer 
erbjuder SFI 

Göra IT-satsningar på e-
hälsa

4



Utveckla metoder för bättre 
medborgar- och 
företagsservice

Införa ett tiggeriförbud i 
kommunen genom den 
lokala ordningsstadgan

Införa anpassade 
arbetsmetoder för 
särbegåvade elever i 
grundskolan 

Överföra delar av drift av 
anläggningar till 
föreningslivets regi 

Införa lägre kommunala 
engångsavgifter för de 
företag som vill nyetablera 
sig eller bygga ut

Förbättra och intensifiera 
arbetet med elevhälsan och 
mot psykisk ohälsa 

Se till att skolmaten ska 
vara lokalproducerad när 
detta är möjligt, bortsett 
från fisk

Samarbeta med 
föreningslivet kring 
drogförebyggande 
verksamhet 

Införa nya gymnasielinjer 
baserat på företagen och 
industrin i Karlshamn

Utöka bevakning av 
högstadie- och 
gymnasieskolan för att 
skapa trygghet

Öka möjligheten inom LSS 
att välja och ha inflytande 
över sin livssituation 

Upphöra med sagostund 
på lätt arabiska och istället 
ha sagostund på lätt 
svenska 

Öka samverkan mellan 
företag och skola

Polisanmäla alla elever, 
oavsett ålder, som begår 
brott

Öppna för fler 
karriärmöjligheter inom 
vård och omsorg 

Införa mer inkluderande 
kultur

Uppdatera detaljplaner för 
att utöka byggrätter 

Utreda vad kommunen kan 
göra för att göra det lättare 
att stänga av/flytta på 
stökiga elever

Införa en ut- och gå-garanti 
samt en välja mat-garanti  

Erbjuda D-vitamin till alla 
som ingår i Sol och LSS 
verksamhet.

Anpassa den kommunala 
utbildningen efter 
företagens 
kompetensbehov, fler 
gymnasieplatser på de 
linjer som ger den 
kompetens som företagen 
efterfrågar

Ansöka om 
kameraövervakning för 
allmänna monument och 
konstverk

Verka för att utveckla våra 
småbåtshamnar.

Se över möjligheten att 
införa liknande system som 
Norrevångsskolan gällande 
läxor alternativt assisterad 
läxhjälp under skoltid.

Sätta upp ett mål om 
Sveriges kortaste 
handläggningstider för 
byggnadsnämnden

Förstärka arbetet mot våld 
i nära relationer  

Fokusera på kultur som är 
skapande för barn där de 
får använda alla sinnen och 
inte bara ögon och öron

Införskaffa mer mark så 
det alltid finns byggbara 
tomter att köpa för industri 
som för andra företagare 
samt privatpersoner.

Aktivt arbeta förebyggande 
för minskning av 
droganvändning i alla 
åldersgrupper med  
särskilt fokus på barn, 
ungdomar och unga vuxna

Verka för att olika 
kulturella evenemang 
också ska försiggå i orter 
utanför centralorten  

Öppna upp för PPP 
(Private Public 
Partnership). Till exempel 
av utomhusgym, elljusspår 
och lekplatser m.m. 

Införa ett tiggeriförbud i 
kommunen genom den 
lokala ordningsstadgan

Fokusera på kultur för 
äldre (Tonfrisk var en 
föredömlig satsning som 
regionen gjorde)

Införa P-skiva på torget
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KOMMUNSTYRELSEN

”Politiken har endast en uppgift – Att säkerställa välfärden för folket”

VÄLFÄRDEN I KOMMUNEN

Välfärden är det gemensamma levnadsförhållande vi byggt upp genom ekonomi, hälsa, utbildning och 
bostadsförhållanden, det vill säga graden av medborgarnas välmående. 
Ekonomin ingår främst som individens samlade ekonomiska resurser medan folkhälsan, kvaliteten på 
utbildning och vår bostadssituation tillhör det vi kallar för allmän välfärd. I den allmänna välfärden finns 
en grundläggande nivå som vi har ett gemensamt ansvar att leva upp till där skydd, säkerhet, mat, 
sjukvård och utbildning ingår. I samtliga av dessa delar har kommunen ett ansvar.

Följden av fler i arbete och en hållbar ekonomi bygger ett starkare Karlshamn och en tryggare välfärd
Genom att öka sysselsättningen av riktiga jobb och främja företagande skapar vi grunden för ett Karlshamn 
som håller ihop. I vår kommun ska företag vilja starta upp så väl som expandera.

För att få resurser till att säkerställa en grundläggande välfärd krävs skatteintäkter där nivån på 
skattesatsen har en direkt påverkan på välfärden. På sikt bidrar en för hög skattesats i en kommun till en 
sämre välfärd. Människor vill inte bosätta sig här och företag väljer att etablera sig någon annanstans. 
 Genom en för låg skattesats kan Karlshamn inte upprätthålla de skyddsnät och behålla den trygghet som 
våra kommuninvånare förtjänar. Fler i arbete, främja företagande och en bra skattesats är såvida den bästa 
garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Alla vill leva i trygghet och frihet 
Människors behov ser olika ut beroende på var man befinner sig i livet men den fundamentala grunden är 
densamma. Därför har vår budget sin utgångspunkt i Manfred Max Neefs behovsdefinition.

När välfärdsdiskussionen ställs i centrum fokuseras den i allmänhet på de människor som tenderar vara 
som mest utsatta och befinna sig i en beroendeställning. Det innefattar individens välfärd under barndom, 
sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, fattigdom och funktionsnedsättning. Det gemensamma för de här 
grupperna och alla andra i samhället är trygghet, något som uppstår när medborgarnas grundläggande 
fundamentala grunder är uppfyllda.

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller 
betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden oavsett storlek på plånboken och varje 
skattekrona ska användas omsorgsfullt. För att uppnå detta krävs det god insyn, tillsyn och tydliga krav. 
Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet hos Karlshamnsborna.

Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll möjliggör en mångfald av skolor, vårdcentraler och 
andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet 
genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, 
anhöriga och de anställda. Alternativ drift är dock inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en 
rad fördelar, inte bara valfrihetsmässiga utan även ekonomiska och kvalitetsmässiga. Genom alternativa 
konkurrerande driftsformer stimuleras utvecklingen för högre kvalitet och bättre service till 
Karlshamnsborna. Det frigör också i större utsträckning den kreativitet och nytänkande som finns hos 
kommunens medarbetare. Vi ska låta oss bli utmanade inom alla kommunala verksamheter som inte är av 
strategisk betydelse eller myndighetsutövning. Karlshamns kommun ska alltid stå som garant för 
kvaliteten.
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Det gemensamma ägandet 
I vissa andra kommuner har politikerna sålt ut mycket av de egna verksamheterna, ibland för det ser bättre 
ut ekonomiskt inom de närmast kommande åren och ibland för man inte tycker att det är ett område som 
kommunen ska hålla på med. Ibland kan detta vara rätt om det är av sådan natur att det inte ger något 
mervärde för medborgarna.

Med denna budget avser vi inte att det ska säljas ut några småbåtshamnar eller något annat som 
kommunen har byggt upp och som ger ett stort samhällsvärde. Småbåtshamnarna kan istället utvecklas i 
kommunal regi i samarbete med de föreningar som är med och driver dem. Säljer vi ut dem så riskerar vi 
att få en situation där börd och pengar får en allt större betydelse för var man har båten i kommunen. 
Skulle det däremot vara så att ett företag vill starta upp en ny verksamhet är vi givetvis positiva till detta 
men inte på bekostnad av att kommunen säljer ut sitt innehav.

En annan del där det gemensamma ägandet är av största vikt är när det kommer till samhällskritiska 
funktioner. Sverigedemokraterna ser därför mycket kritiskt på att kommunen har valt att den nya 
brandstationen ska vara i privat ägo. Det vore därför bättre om kommunen sålde fastigheter med privat 
verksamhet i för att kunna finansiera den nya stationen eller lånade från kommuninvest.  

En viktig del i det gemensamma ägandet är sådant som föreningslivet har nytta av. Det ger ofta en stor 
mervärdesvinst för samhället. Det kan handla om allt från idrottsplatser, motionsspår, fritidsgårdar till 
teaterscener. Är dessa använda så finns det ingen anledning till att sälja eller att lägga ned då det riskerar 
att flera olika aktörer inte kan använda lokalen. 

De kommunala bolagen är viktiga för kommunen och ger medborgarna ett stort mervärde, allt från 
allmännyttan till hamnen, dessa ska inte säljas ut.

Den trivsamma kommunen 
Gestaltningen av kommunen är viktig för trivsamheten och då innefattar det allt från 
utsmyckningen på byggnader, fasader, elskåp till hur upplysningen sker. Vi har en fantastisk 
historia i Karlshamn med allt från snickarglädje till murarglädje, vilket tyvärr allt mer har 
försvunnit de senaste 60 åren. Snickarglädje är även en typ utav konst och det krävs inte 
mycket för att ge ett helt annat intryck på en miljö.

Våra gatlyktor idag ser ”moderna” ut av galvaniserat stål, samtidigt har smidda vackra 
gatuarmaturer kasserats. Detta vill vi se ett stopp på och att armaturen på gatubelysningen 
istället ger en känsla, likt det vi hade för bara 40 år sedan i de centrala delarna och som 
ännu finns kvar i vissa delar av kulturkvarteren. Konstverk behöver inte vara något som 
man tittar på utan de kan även ge en funktion. 
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EKONOMI

Att ta tag i Karlshamn och stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner kommer kräva tydliga 
prioriteringar. En lång tid av osäkerhet och svag ekonomi har gett Karlshamn dåliga förutsättningar att 
klara de kärva tider som råder. Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska 
komma alla Karlshamnsbor till del.

Karlshamn kommun påverkas av omvärlden och budgetarbetet har därför flera inslag av osäkerhet. Vår 
ambition är att minimera antalet antaganden och budgetera på robust grund. Det behövs ett långsiktigt och 
tydligt ramverk för budgetprocessen i Karlshamn. Ett ramverk behöver reglera hur budgetprocessen, 
budgetfullmäktige och årsredovisning ska utformas. Arbetet med att ta fram ett fungerande 
budgetramverk ska också inkludera revidering av befintliga riktlinjer för internbudget och nämndernas 
ekonomiska styrning.

Varsamhet med skattepengar och fokus på kärnuppdraget 
Karlshamn kommun står dåligt rustad för framtiden. Det behövs en genomgripande översyn av hur 
Karlshamnsborna kan få mer välfärd för varje skattekrona. Alla prognoser pekar på att skatteunderlaget 
bedöms minska under kommande år vilket understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar 
Karlshamnsborna i deras vardag. En översyn behöver drivas centralt och omfatta hela koncernen, 
beprövad erfarenhet från andra kommuner eller internationella exempel behöver användas och 
förtjänsterna med ny teknik bättre tillvaratas. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bedömer att en rad 
lågt hängande automatiseringar och digitaliseringar kan frigöra miljarder i kommunsektorn vilket för 
Karlshamns del kan innebära flera miljoner. Digitaliseringen ska i första hand bidra till att trygga 
välfärdens finansiering genom en effektiv kommunkoncern.

Det kärva ekonomiska läget gör att utgångspunkten för kommunens alla verksamheter blir att 
ambitionshöjningar finansieras med egen omställning eller nya prioriteringar. Det utrymme som finns 
behöver dels täcka demografiförändringar och dels finansiera ett snävt urval av strategiska investeringar 
för att stärka Karlshamns förutsättningar över lång tid. Effektivitetsmålet ska följas upp för hela koncernen 
och för varje process.

Kärnuppdraget ska prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser till välfärdens 
kärna. Administrationen ska minska, externa samarbeten och internationell samverkan ska omprövas, 
kommunstyrelsen ska se över medlemskap i olika organisationer och avtal ska omförhandlas. 
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NÄRINGSLIVSKLIMAT

Karlshamn ska återigen axla rollen som Blekinges motor för företagande
Karlshamn ska återigen bli en attraktiv kommun att etablera och driva företag i. Karlshamns kommun som 
en gång var en ledande företagarkommun i Blekinge med flera stora aktörer så som Halda, Väveriet och 
Glassen kan återigen axla rollen som Blekinges motor i länet. Företag genererar tillväxt, som i sin tur skapar 
förutsättningar att bygga en attraktiv stad där människor vill bo. Företagen etablerar sig där det finns 
kompetens att tillgå och där kommunerna arbetar serviceinriktat. Det ska gå snabbt från att förändra 
detaljplan till ett färdigt bygglov. Vi bör utöka andelen anställda inom intäktsbasen vilket ger pengar och 
arbetstillfällen till Karlshamn. Detta gör vi via de verksamheter som producerar varor och tjänster till 
marknader utanför länet och utanför landet. De genererar intäkter till kommunen, intäkter som också 
skapar sysselsättning i kommersiell och offentlig service i Karlshamn och Blekinge. 
Vi vill att kommunen tar fram en strategi för att komma in på tio-i-topp-rankingen av företagsvänliga 
kommuner, bland annat genom:

• att anpassa den kommunala utbildningen efter företagens kompetensbehov
• att skapa fler gymnasieplatser på de linjer som ger den kompetens som företagen efterfrågar
• att införa nya gymnasielinjer baserat på företagen och industrin i Karlshamn 
• att öka samverkan mellan företag och skola.
 
År 2019 befann vi oss på plats 277 av alla Sveriges kommuner, d.v.s. bland de sämsta i hela landet. Läget 
förbättrades något under 2020, då vi hamnade på plats 225. Tyvärr har kommunen fallit ytterligare 2021 till 
plats 270, vilket är en plats som måste förändras.

Karlshamns kommun har ävenså ett lärosäte med ansenligt rykte långt utanför kommunens gränser, och  vi 
bör nyttja deras kompetens i högre grad än vad kommunen gör idag. På så vis kan vi stimulera högskolan 
ytterligare så att den fortsätter verka inom kommunen. Detta kommer generera en större win-win situation 
för studenter, kommun och företag tillsammans.
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Arbete, inte bidrag, ska få Karlshamn att växa
Att fler jobb skapas är avgörande för att Karlshamn ska fungera och kunna växa mot 50 000 invånare. Att 
uppnå 50 000 invånare genom en ökning av bidragen och få folk att flytta till kommunen av den 
anledningen ser vi inte som en tänkbar lösning, utan attraktiviteten måste grundas i att det finns jobb samt 
förutsättningar för att starta en verksamhet.  Vidare måste det löna sig att skapa jobb och driva företag, att 
vidareutbilda sig och att inneha ansvar på jobbet. Det behöver bli mer attraktivt att etablera sitt företag här, 
därför måste Karlshamn rustas för att vara konkurrenskraftigt. Just 50 000 är inte ett mål som vi stödjer, 
utan det är attraktiviteten av att bo i Karlshamns som är det viktiga.

Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med basindustrin. Internationell handel och 
teknikutveckling skapar fantastiska möjligheter i Karlshamn, men då måste ett fungerande 
näringslivsklimat komma alla till del. Det finns idag en oförståelse för vad företagande innebär, det är 
ytterst allvarligt då det resulterar i omständliga processer och regelkrångel. Därför är det viktigt att skapa 
en förståelse för vad företagande är och hur viktig företagsamhet är för utvecklingen. Det är i företagen 
jobben skapas och via jobben som vår välfärd byggs. Eftersom det är genom kommunens 
myndighetsutövning som den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den lokala politiska nivån 
stor roll. Det är här företagen hanteras samtidigt som det är välfärdens verkstad, och därför är det viktigt 
att skapa fungerande samband. 

Mikroupphandling – med fler och mindre upphandlingar kan fler lokala företag medverka
Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling, (LOU) som ställer krav på att 
myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp ett kontrakt på flera parter. Detta 
innebär teoretiskt att mikro- och småföretag skulle kunna på allvar vara med i diskussionerna om att bli en 
av flera leverantörer till myndigheter. Offentliga upphandlingar utgör ungefär en sjättedel av Sveriges BNP 
årligen, (680 miljarder kronor) men mikro- och småföretagen har allt som oftast uteslutits trots att de utgör  
hela 99,4 procent av Sveriges företag. I praktiken har det dock inte skett mycket sedan bestämmelsen kom 
in i LOU. Enligt granskningen från konsumentverket om tillämpningen så är det få myndigheter som ens 
känner till bestämmelsen. Idag utesluter myndigheter en stor potential som de små företagen besitter 
samtidigt som man koncentrerar marknaden till ett få antal större företag. Detta bidrar till att motverka den 
fria konkurrensen och är ur ett miljöperspektiv rent skadligt. Många av de mindre företagen befinner sig 
inom eller nära kommunen som med delad upphandling skulle kunna bidra till färre och kortare 
transporter genom när- och härodlat. Vi ser potentialen i de mindre företagen och vill att kommunen gör 
tillämpningen som standard vid offentlig upphandling.  

Innovationsupphandling 
Innovationsupphandling är ett viktigt redskap för att gynna utveckling och nytänkande. Det är inte sällan 
samhället står inför en samhällelig utmaning utan någon form av konkret lösning. En 
innovationsupphandling kan då bidra till att skattemedel används på ett effektivt sätt genom att innovativa 
lösningar främjas vid upphandlingar. På så sätt kan utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga 
innovativa företag främjas. Innovationsupphandling följer samma process som all annan offentlig 
upphandling men har som utgångspunkt i att möta samhällets förväntningar genom att främja utveckling, 
genom att efterfråga eller tillåta nya former av lösningar.  
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ARBETSMARKNAD

”Vänta aldrig på möjligheter, skapa dem”

Det finns inte bara två perspektiv av arbetsmarknaden, så som det kanske historiskt gjorde, utan idag är 
det mer komplext än så. ”Tomma händer är djävulens händer” sades det förr i tiden om vuxna, till barn 
sades det ”Har du inget att göra så gör det inte här”. Men budskapet är detsamma, har man inget 
konstruktivt att göra så riskerar det istället att bli ett destruktivt beteende, vilket blir värre och svårare att ta 
sig ur ju längre tiden går. Därför är det av största vikt att vi har en balanserad arbetsmarknad som gör att 
om man vill ha ett jobb, också ska kunna få ett jobb. 

Bidrag till medborgare är en viktig del av vår välfärd, vid sjukdom ska vi försäkra att personen inte hamnar 
utanför samhället och vi ska hjälpa personen att återgå till ett arbete som är hållbart för denne. Vi kan alla 
skada oss fysiskt eller hamna i en psykisk ohälsa på grund av individuella förutsättningar eller trauman. Vi 
ska hjälpa tidigt – innan det är för sent. Men som det är idag fastnar många i bidragen, det är kämpigt att få 
komma in på arbetsmarknaden igen och det känns knappt lönt när fördelarna med arbete och lön inte står 
sig högre än att stanna kvar i utanförskapet och att leva på bidrag. Vi har ett viktigt, värdefullt skyddsnät 
som egentligen har alla förutsättningar att fungera väl – men inte gör det i dagsläget. Vi behöver rannsaka 
och förändra strukturen för att få det att fungera igen. Vi måste ta till vara på de möjligheter och 
förutsättningar våra medborgare har, vare sig de hamnat i bidragsberoende på grund av sjukdom, 
funktionsvariation, ålder ("för ung och oerfaren" såväl som "för gammal") eller att man är nyanländ. Det 
handlar lika mycket om att skapa välmående och samhörighet som att få in skattemedel. Det hela är en 
symbios: medborgarnas välmående och kommunens ekonomiska tillväxt. Och korrelationen är tydlig 
mellan utanförskap, psykiskt mående och för vissa även kriminalitet. 

Tidigare nämnda eldsjälar och föreningsliv som hjälper många ungdomar ska även kompletteras av 
kommunen med tidiga insatser genom feriejobb med framtidsmöjligheter, uppmuntran och information 
och bejaka hopp och drivkraft. Vi ska kunna ställa krav genom att också visa vad möjligheterna är och 
faktiskt erbjuda dem konkreta alternativ.
För vuxna som hamnat i bidragsberoende har samverkan mellan vård, Försäkringskassan och kommunen 
med Arbetsförmedling en stor vikt. Det ska gå snabbt att få till SIP-möten (Samordnad Individuell Plan) 
och det är viktigt att det finns koordinatorer för detta. I dagsläget är rehabkoordinatorerna få, alldeles för få 
sett till dagens behov. Andra sorters lokala koordinatorer, även utanför vården, som är flexibla att samverka 
med både patient/person och myndigheter och företag är en värdefull hjälp för att snabbt få ut den 
berörda på arbetsmarknaden. Detta utan att denne faller mellan stolarna och hamnar i ett ekonomiskt 
glapp, och direkt riskerar att bli beroende av försörjningsstöd och i värsta fall slutligen en skuldsanering 
och följaktligen en lång väg tillbaka till ett välfungerande liv. Vi ska förhindra att det går så långt. Att få 
ekonomisk stöttning för att utbilda sig till yrken som behövs lokalt i kommunen ska erbjudas, och bör 
rimligtvis ske i samband med praktiserande och på så vis går kostnaden ner. Slutligen kommer kostnaden 
skapa en intäkt för kommunen, värdefulla skattemedel för att kunna upprätthålla vård och omsorg och 
ytterligare tillväxt och kunna hjälpa ännu fler – och således sätts bollen i rullning i full fart. 
För nyanlända måste det gå snabbare att komma ut i lokala jobb, kraven måste höjas och möjligheterna att 
få arbeta praktiskt idag är faktiskt redan egentligen nästan obegränsade om man vidgar vyerna och gör en 
strukturförändring. Jobbmöjligheter skulle gynna både individ och vår kommuns sociala klimat och våra 
ekonomiska förutsättningar att klara framtiden. 

Egenansvar kvarstår självklart bland våra medborgare och krav ska finnas, men att vid behov sätta in 
resurser i tidigt skede för de som inte kan eller klarar att ta sig ut på arbetsmarknaden själva, eller för de 
som dessvärre faktiskt inte ens vill försöka, är en betydelsefull insats.
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En viktig del av arbetsmarknaden är företagande. Nytänkande, samverkan och möjlighetsskapande, mellan 
företag, kommun och myndigheter, samt uppföljning är bra visioner för att få arbetslösa in i samhället igen. 
Vi ska värna om företagen och för att få företag att nyetablera sig, och få de existerande företagen att utöka, 
krävs det att vi har etableringsbar mark på rätt plats i rätt tid och med god kommunikation med hamn, 
järnväg och vägar samt säker och god tillgång på elektrisk baskraft och reglerkraft. Kontaktpersoner inom 
kommunen ska finnas tillgängliga för frågor om allt från möjligheter till nyanställningar, regelverk och 
uppstartshjälp. Vi ska bejaka både social och ekonomisk tillväxt.

Införandet av P-skiva på torget är viktigt för centrumhandeln och en levande stadskärna. Flera andra 
städer i likande storlek och våra grannkommuner har P-skiva, vilket det också är naturligt för Karlshamn 
att ha. 

TRYGGHET

”Den som inte är trygg kommer aldrig vara fri”

Den allmänna tryggheten till akut hjälp kommer förändras när en dygnet-runt-tillgänglig närakut ska 
inrättas i Karlshamn, vilket har beslutats i regionfullmäktige. Vår förhoppning är att närakuten medför en 
ökad utbredd trygghet där invånarna kan få hjälp när de så behöver. Det är vår övertygelse att närakuten 
är en del i att bromsa upp den negativa spiral som Karlshamn hamnat i. Nerläggningen av den tidigare 
akuten och därtill polisens omorganisation har skapat en oro hos kommuninvånarna då det blivit svårare 
att få den hjälp man har rätt till. I och med öppningen av närakuten ser vi att vi är ett litet steg närmare mot 
ett tryggare Karlshamn.

Kommunen ska upprätthålla sin del av samhällskontraktet 
Samhällskontraktet i teoretisk mening är den överenskommelse mellan styrande och medborgare, i detta 
fall kommun och Karlshamns invånare. Överenskommelsen har som uppgift att se till att medborgarna 
upplever lugn genom att liv och egendom skyddas. Det är ingen tvekan om att detta samhällskontrakt är 
under press och kommunen måste göra det som krävs för att stävja utvecklingen av bilbränder, våldtäkter, 
misshandel, stölder och andra våldsbrott som kraftigt ökat de senaste 20 åren. Om så inte sker kan det i 
förlängningen leda till att utsatta tar lagen i egna händer, vilket är i riktning mot ett samhälle som i längden 
är utan en fungerande välfärd eller moral och etik.  
 
Som demokratiskt valda av invånarna, med folkets intresse i fokus, anser vi därför att det ska införas 
CCTV-övervakning på de platser i staden där folk inte upplever den trygghet som kommunen ska 
tillhandahålla.  
Kameraövervakning motverkar inte brotten i sig men kan förhindra att de upprepas av samma människor 
då polisen med denna metod kan identifiera och lagföra de kriminella. Fokus måste även ligga på att 
skydda nästa potentiella offer samtidigt som vi arbetar förebyggande mot brott. En upplevd trygghet för 
allmänheten genom kameraövervakning skapar även en effekt av att fler rör sig i området vilket gör att 
våldsverkare drar sig undan. 
 
Trygghet i hemmet – en rättighet för kvinnor och barn
Våld i nära relationer är ett av de mest intima uttrycken för förtryck. Att uppleva otrygghet i sitt eget hem 
är en av de värsta kränkningar utan motstycke. Ofta är det kvinnor som utsätts, inte sällan är det barn som 
ser på. I genomsnitt mördas 13 kvinnor varje år där kvinnan haft en parrelation med förövaren och 2017 
anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott kopplade till nära relationer. NCK:s (Nationellt centrum för 
kvinnofrid) studie ”Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet 
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samt kopplingen till hälsa", redovisar att 20 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat och 
systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.
Våld i hemmet skär tvärs igenom samhällsskikten, i utanförskapsområden såväl som i villakvarteren. För 
de som utsätts är tröskeln hög och vägen till hjälp är lång. Nyckeln är ökad tillgänglighet till organisationer 
och samhällsaktörer som kan skapa trygghet, råd och skydd. Detsamma gäller för brott som grundar sig i 
så kallad hederskultur, ett av vår tids största frihets- och jämställdhetsproblem med ett stort mörkertal som 
grund.  
 
Våld mot kvinnor ska aldrig accepteras 
Där är skillnad mellan män och kvinnor, det är inte bara en social konstruktion, utan allt från hormoner till 
DNA skiljer oss åt. Även om skillnaderna är stora så finns det män som inte är riktiga män utan ynkryggar 
som misshandlar och slår. Detta får aldrig någonsin accepteras och en gång är en gång och det kommer att 
ske igen. Skyddade boenden för kvinnor och barn är livsviktiga, men idag finns opportunistiska 
möjligheter för företag att göra stora vinstmarginaler på mäns våld mot kvinnor när det kommer till  just 
skyddade boenden. Därför behövs en upphandling av skyddat boende för de som utsätts för våld i nära 
relationer. När upphandling saknas lägger socialtjänsten mycket tid på att hitta platser, tid som bör 
fokuseras på annat. Kvalitetssäkringen blir lidande och priserna för enstaka platser blir högre. Trygghet 
från våld är så viktigt för så väl individen som för samhället i sig att det inte kan lämnas utan utveckling.  
Vi ser möjlighet att få säkrad kvalitet till bästa pris, att utveckla samarbetet med viktiga aktörer och stärka 
skyddet för våldsutsatta. Karlshamn har påbörjat arbetet, men får aldrig luta sig tillbaka.

I skolan ska trygghet vara grund och åtgärder vara norm
I skolan respekterar vi varandra, elev som lärare, och ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan.  
Idag begås det tyvärr många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framförallt i skolorna. När ett brott 
eller misstanke om brott inte anmäls så flyttas gränsen ständigt fram, vilket är ett problem på både kort och 
lång sikt.  
Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att utföra sina tilltänkta 
uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att samtliga brott polisanmäls. Oavsett ålder. 
En person på skolan ska känna sig trygg vare sig man är i klassrummet, på skolgården eller i duschen efter 
gymnastiken. På så sätt drar vi tillbaka gränsen på vad som är acceptabelt i skolan.
 
Genom kunskap skapar vi trygghet
Det är inte bara blåljus och våldsförebyggande åtgärder som skapar trygghet utan såväl kunskap.
2018 genomfördes 1 482 lyckade återupplivningsförsök varav 609 utanför sjukhus. Många fler hade kunnat 
lyckats om fler hade kunskap inom HLR. Idag är cirka  50 procent av Sveriges befolkning utbildade inom 
HLR. I Karlshamn skulle vi kunna utbilda våra skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man 
agerar vid en situation där någon med diabetes svimmar. Detta skapar trygghet i skolan men även utanför 
som följd. Med kunskaper som att kunna känna igen tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas 
åt att rädda fler liv.

LOKALPRODUCERAT FRAMFÖR EKOLOGISKT

Tyvärr har det blivit ett mål med en viss procentsats ekologiskt, istället för man tittar på effekten av att 
köpa ekologiskt av den specifika produkten. Ibland kan det till och med vara kontraproduktivt då vissa 
grödor kräver mycket större arealer och inte heller kräver några bekämpningsmedel, vilket medför att den 
positiva effekten uteblir. Ser man till svenska lagar och regler så uteblir ofta de positiva effekterna med att 
köpa ekologiskt, däremot finns det mycket som talar för att vi ska köpa mat som är lokalproducerad.

Att ställa krav och kontrollera verksamhet som ligger i kommunen eller i grannliggande kommun är lättare 
än för verksamheter som ligger längre bort. Genom ett levande jordbruk lokalt bidrar vi inte bara till fler 
lokala arbetstillfällen utan även en utbyggd svensk livsmedelsproduktion och en ökad 
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självförsörjningsgrad. I Karlshamn, och då även hela Sverige, finns regler kring hur gödsel får spridas för 
att minska övergödning och försurning. Vidare är djurtätheten i Sverige i regel lägre 
vilket innebär att djur är generellt friskare än djur i andra länder. Dessutom 
medför den lägre djurtätheten att inte lika mycket näring samlas på samma yta, 
vilket bidrar till att övergödningen inte ökar. Antibiotikabehandlingen av djur  i 
många andra länder är betydligt högre än i Sverige och det kan slå på flera 
hundra procent, vilket medför att man bidrar till att minska antibiotikaresistans 
genom att köpa kött som är producerat lokalt. En annan stor faktor till att handla 
lokalt när det gäller  växtodling är att det används färre farliga 
bekämpningsmedel här än utomlands. Vidare behöver inte grödor bevattnas i så 
stor utsträckning här, och där bevattning sker hotar det inte dricksvattnet, vilket 
kan vara fallet i flera andra länder.

När det kommer till transporterna blir avstånden kortare för 
lokalproducerade produkter än för produkter som importeras från andra 
länder. 

DEN OLAGLIGA SOPTIPPEN SKA BORT

I Karlshamns kommun har vi mycket att vara stolta över: Kulturarvet, föreningslivet, företagen och allt 
annat som gör kommunen till den plats som man vill leva och verka i. Det som inte hör till vår stolthet är 
den övergivna soptippen utanför Mörrum vid Vittskövle. Dumpningsplatsen med uppskattningsvis 10 000 
ton sopor ligger högst olämpligt precis intill Mörrumsån, något som gör den extra viktigt att åtgärda 
snarast möjligt. Det handlar om miljöskadliga ämnen och ämnen som vid brand skulle skapa giftiga 
dioxiner. Förutom att det är miljömässigt oacceptabelt ser soptippen oerhört illa ut och har dragit till sig 
mängder av ohyra och besvär för de närboende. Den här soptippen hör inte hemma i bilden av vår 
kommun. 
Att agera ur ett miljöperspektiv är viktigt för kommande generationer, och kommunens attityd är en 
väsentlig del i hur man ska uppmuntra invånare till hållbar återvinning.  Det är oansvarigt, orättvist och 
respektlöst av kommunen att tillåta en sån här ytterst ogynnsam dumpningsplats samtidigt som man 
kräver övriga invånare att finsortera sitt avfall. 
För oss Sverigedemokrater är det en prioriterad fråga att få bort soptippen. 
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PERSONALPOLITIK

”Utan personal kommer kommunen aldrig att blomstra”

Att Karlshamn har en fantastisk miljö med allt från skog i norr till hav i söder räcker inte för att rekrytera 
rätt personal. Det är nödvändigt för kommunen att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som ställer 
krav på kommunkoncernen som arbetsgivare. 
Karlshamn kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga kärnvärden som tillsammans 
med personalpolitiken främjar högre friskhetstal och ett hållbart arbetsliv där personal vill gå till jobbet. 
Det är av yttersta vikt att personalen, som är vår främsta resurs, mår bra och trivs på arbetet.

Personalen är Karlshamns främsta resurs
Detta görs genom en homogen personalpolitik som leder till stärkta karriärmöjligheter inom hela 
kommunkoncernen, gemensamma kompetensförsörjningsplaner och kompetensprofiler. Förhandling, 
internutbildning, prestation, personalförsörjning och successionsplanering ska ses som en helhet. Personal 
ska kunna planera sin vardag utifrån fasta scheman och kunna arbeta utefter önskad tjänstgöringsgrad.
Alla yrken i Karlshamn kommun ska möjliggöra karriärvägar. Drivna och skickliga medarbetare ska 
uppmärksammas. Individuell lönesättning ställer höga krav på skickligt ledarskap genom hela 
organisationen. Individuell skicklighet och personliga egenskaper ska genomsyra personalpolitiken och 
inte genusperspektiv. I vårt Karlshamn ska alla, oavsett kön, läggning eller härkomst ha samma möjlighet.
Stora pensionsavgångar och hög konkurrens vid rekrytering ställer kommunen inför utmaningar. 
Rekryteringscenter är betydelsefullt för en god chefsförsörjning. Det ska vara utmanande och utvecklande 
att arbeta i Karlshamn kommun. 
Samtidigt som vi ska arbeta med kompetensförsörjning och nyrekrytering behöver kompetensutveckling 
ges utrymme och de befintliga medarbetarna tas tillvara. 

Mår personalen bra, mår Karlshamn bra 
Personalen ska ha nära till sin närmste chef och ledarskapet på alla nivåer ska utvärderas centralt. 
Sjukfrånvaro ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vård, skola och omsorg är 
särskilt belastade. Ett långsiktigt arbetsmiljömål om att till slutet av mandatperioden sänka sjukfrånvaron 
med X procentenheter kräver ett uthålligt arbete och en väl genomarbetad strategi. Låg sjukfrånvaro är i 
första hand en fråga om medarbetarnas välmående, men när målet nås skulle dessutom kostnaderna för 
sjukfrånvaro minska väsentligt. Resurser som istället kan gå till Karlshamnsbornas välfärd. Det 
förebyggande åtgärderna, proaktivt rehabiliteringsarbete, ska intensifieras för att minska antalet sjukdagar 
med minst en dag per snittanställd. Ökad frisknärvaro är betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv. En översyn 
av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras och bland annat infatta riktade insatser mot 
sjukskrivningstyngda grupper. En utredning ska göras om sjukanmälan kan göras till vårdpersonal som 
också kan ge rådgivning. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

”Lärare sår frön som växer för evigt”

Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola och skola. 
Karlshamn har alarmerande skolresultat vilket riskerar en sämre utveckling på sikt för Karlshamn. 
Dessutom ska inte enskilda eleverna komma i kläm för en dåligt förd politik. Därför är det viktigt att 
skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att den enskilda individen kan nå skolans 
utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier. Det gäller 
både elever som presterar under förväntad nivå såväl som elever som är skötsamma och presterar på god 
eller mycket god nivå.  
Både lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är det viktigt med 
kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan befunnit sig i de senaste åren har 
detta blivit eftersatt. Vi behöver också avlasta lärarnas administrativa och andra arbetsuppgifter som stjäl 
tid från deras huvuduppdrag: den lärarledda undervisningen. Detta kan ske genom att anställa fler 
lärarassistenter på våra skolor. Att satsa på arbetsmiljön för lärarna bör leda till färre uppsägningar. Lägre 
läraromsättning ger ökad stabilitet för eleverna, ett steg för bättre resultat i våra skolor.

Socialt arbete bör finnas med i undervisningen när detta är lämpligt med fokus på att  preventivt arbeta 
med mobbning, våld, alkohol, narkotika, spel och tobak. Vidare finns det andra delar med socialt arbete 
som skulle kunna införas, där en del av undervisningen skulle kunna förläggas på äldreboende, med 
läsning etc för de äldre.
Vi vill satsa på det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Vi vill också göra en satsning på insatser 
mot psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Alla elever ska ha tillgång till en kurator och/eller 
psykolog. Samverkan mellan BUP och Social- och Omsorgsnämnden är nödvändig för att nå framgång.
Resursteamen måste stärkas upp och krafttag tas för att få hemmasittarna till skolan, det handlar inte om 
att bara få hemmasittarna till skolan utan arbeta med varför man blir hemmasittare. Ofta kan det ligga 
missbruk av spel eller mobbning i grunden. 

Utbildning för alla, även för särbegåvade eller välpresterande barn med dolda funktionsvariationer
Cirka 2 procent av de barn som börjar skolan är särbegåvade. Dessa behöver ett särskilt stöd och en 
handlingsplan, vilket inte finns för dessa elever idag utan ska upprättas. Som grund för denna 
handlingsplan hänvisas till SKR:s dokument Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016, som beskriver 
och exemplifierar pedagogiska insatser för elever med särbegåvning.

Fokus i klassrummet ska inte enkom vara på de utåtagerande. De till synes välfungerande, ofta mycket 
välfungerande, barn med dolda funktionsvariationer upptäcks sällan, för att de inte får frågan om hur de 
arbetar eller tänker. Ofta är de tysta och kämpar mer än klasskamrater utan funktionsvariationer och glöms 
bort eftersom underpresterande eller utåtagerande klasskamrater ges uppmärksamheten. Att flickor med 
ADHD eller ADD inte visar samma symtom som pojkar i samma ålder är något som uppmärksammats i 
flertalet publikationer.

Förskolan, personal och skolmorfar och skolfarmor
Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg. För att möta detta krävs valfrihet, jämlikhet och 
kvalité. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg 
är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. Vi vill se fler alternativ i 
barnomsorgen. Pedagogisk omsorg är ett okänt begrepp i Karlshamn. Dagbarnvårdarna är borta från 
kommunen men kan återuppstå igen om föräldrar efterfrågar. Vi vill att arbete med skolmorfar/farmor kan 
utvecklas.
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En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående verksamheter. Ett annat 
sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla alternativ presenteras på lika villkor på 
kommunens hemsida (Nackamodellen). Här redovisas bl.a. brukarkundnöjdhet och måluppfyllelse på alla 
aktiva skolor i kommunen 
oavsett huvudman.
En viktig del för att ge våra barn 
goda förutsättningar att lyckas i 
skolan är förskolan. För att 
förstärka förskolan vill vi se över 
m ö j l i g h e t e n a t t u t ö k a 
förutsättningarna för utbildning 
av personal , ant ingen t i l l 
barnskötare eller förskollärare. Vi 
vill även se språkförskola i 
k o m m u n e n , d å d e t ä r s å 
fundamentalt viktigt i nästan alla 
ämnen med språket när man 
börjar grundskolan, hamnar man 
efter här kan det vara svårt att 
komma ikapp vid ett senare 
tillfälle.
De öppna förskolorna spelar en 
stor roll för föräldralediga och 
dagbarnvårdare som genom 
denna verksamhet får möta andra vuxna och barn. Barnen får dessutom viktig social träning genom att 
möta andra barn i en lite större grupp. Den öppna förskolan är särskilt viktigt stöd för invandrarföräldrar 
och ensamstående föräldrar som får möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk. Därför bör vi verka 
för öppna förskolor.
En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och skola. 
Resursfördelningssystem är ett viktigt redskap att fortsätta utveckla. Det är viktigt att bemanningen följer 
de faktiska behoven i skola och barnomsorg. En helhetsöversyn av skolorganisationen i Karlshamn är 
nödvändig för att få till en god och kostnadseffektiv organisation. Vi vill även att nybyggnation av skolor 
och förskolor görs på ett sådant sätt att anpassning av lokalerna kan ske på ett enkelt sätt när 
förutsättningarna förändras. 

Gymnasieutbildning och vuxenutbildning
Liksom grundskolan ska gymnasieskolan vara en plats som man kan känna sig trygg, dessutom ska 
gymnasieskolan vara en grund i kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det förutsätter att skolan 
har en god arbetsmiljö och engagerade lärare som får ta del av kompetensutveckling som är grundad på 
empirisk vetenskap. Vi vill att Vägga gymnasieskola ska vara bäst på det den gör. Att eleverna erbjuds en 
utbildning med hög kvalitet och att alla elevers unika möjligheter och förmågor uppmärksammas. Vi vill 
anpassa gymnasieskolans utbud till arbetsmarknadens efterfrågan, kvalitet är bättre än kvantitet. Det leder 
också till att möjligheterna att få jobb efter studenten ökar och färre ungdomar löper mindre risk att hamna 
i utanförskap.

Gymnasieskolans utbildningar ska även spegla närområdets nuvarande och framtida rekryteringsbehov 
inom såväl industrin som företagen och den kommunala verksamheten. Det ska vara naturligt för 
företagen att vilja expandera i Karlshamn, utan att oroa sig över en framtida kompetensbrist. 

För att minska frånvaron i skolan krävs det en rad insatser, allt från nolltollerans för mobbning, sexuella 
trakasserier till engagerad personal som ser varje elev som en individ och som brinner för sitt yrke och 
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arbetsplats. Personalen ska vara stolt över att arbeta på kommunens gymnasieskola, och eleverna ska vara 
stolta över sin skola. Det kräver ett tydligt ledarskap och ett omfattande arbete. Administration och det 
formella ledarskapet bör spetsas och ledningsorganisationen effektiviseras. Vi ser gärna att en särskild 
handlingsplan för Väggaskolan tas fram med kort- och långsiktiga mål. God arbetsmiljö, elever med 
godkända betyg och hög närvaro, engagerade lärare som uppmuntras och ett varumärke att vara stolta 
över kan göra Väggaskolan till Sveriges bästa gymnasieskola.

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha varit den andra 
chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet, till att också vara den första chansen för de som inte 
fått den någon annanstans. Båda dessa roller kommer framöver kombineras med ett växande behov av 
omställning mitt i livet. Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka i Sverige, samtidigt som 
resultaten nationellt – inte minst i SFI – är otillräckliga. SFI skulle även kunna förändras så att den inte bara 
ligger på dagtid, det finns många nya svenskar som ibland får tillfälliga jobb eller deltidsjobb som gör att 
de skulle kunna lära sig svenska på kvällen. Att integreras är inte bara att få ett jobb utan att kunna verka i 
landet inom alla områden på lika villkor och då är svenska språket oerhört viktigt.

Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet
Ett exempel är att lägga upphandling åt sidan och anta en LOV-liknande (Lagen Om Valfrihetssystem) 
auktorisationsmodell till vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda 
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. På så sätt undviker man att fastna i 
u p p h a n d l i n g o c h f å r e n m e r k o n t i n u e r l i g 
kvalitetsuppföljning. Flera aktörer möjliggör ökad 
individanpassning och specia l iser ing, för a t t 
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Man 
kan även ersätta utbildningsanordnarna per avklarad 
verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen, succesivt 
under kursen) istället för ersättning per deltagare, och vid 
avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid 
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en 
matchningsbonus, om eleven efter examen matchas till ett 
jobb. Ersättningsmodellen kan sänka kostnaderna per 
godkänd elev med tio procent, vilket skedde i Växjö.
Vi vill även se ett närmande mellan vuxenutbildningen 
och Social- och Omsorgsnämnden för att bättre matcha 
utbildningar för de som står långt från arbetsmarknaden.

Gymnasieskolan ska vara en plats för kunskapsinhämtning, nyfikenhet och stimulans. Det förutsätter 
att skolan har en god arbetsmiljö och duktiga lärare som får ta del av kompetensutveckling som är grundad 
på empirisk vetenskap. Vi vill att Vägga gymnasieskola ska vara bäst på det den gör. God arbetsmiljö, 
elever med godkända betyg och hög närvaro, engagerade lärare som uppmuntras och ett varumärke att 
vara stolta över kan göra Väggaskolan till Sveriges bästa gymnasieskola. 

Investeringar 

Karlshamns investeringsvolym måste anpassas till rådande ekonomiska läge och till kommunens 
möjligheter att arbeta upp investeringsbudgeten. Kommunen måste i första hand alltid prioritera 
investeringar som ger minskade driftskostnader eller andra effektiviseringar. Kravet på konstnärlig 
utsmyckning vid nybyggnation av den totala investeringen tas bort.  
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BYGGNADSNÄMNDEN
Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassat efter människors behov och till vad vi vet om den 
mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det 
mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka 
platsens och invånarnas historia och identitet. 
För att staden ska leva är det av största vikt att man kan komma både till och från densamma. Den egna 
bilen kommer inom överskådlig tid att stå för flertalet persontransporter inom vår kommun. Med goda 
parkeringsmöjligheter nära butiker och andra näringsidkare får vi en levande stad med en levande 
torghandel och ett brett utbud av varor och tjänster i staden. 
Vi vill att man noga överväger varje förändring inom rutstaden med tanke på exploatering av grönytor och 
andra typer av förtätningar, samt att så väl gamla som nya fasader och utsmyckningar utförs på ett 
smakfullt och för staden karakteristiskt sätt. Staden och inte minst de som bor och verkar i staden behöver 
dessa små oaser och andningshål. 
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig 
verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara 
genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av 
stadsbilden. 
För att Karlshamn ska förbli attraktivt bör nämnden säkerställa en långsiktig produktionsförmåga för 
byggbar mark och vattenförsörjning samt bevarande av biologisk mångfald. Vill man som medborgare 
flytta till Karlshamn och bygga hus här bör det alltid finnas lediga tomter nära centralorten Karlshamn men 
även i skärgården och på landsbygden, undantaget de platser av kulturhistoriskt värde som t.ex. Vägga 
fiskehamn. Detta medför att nämnden måste jobba proaktivt, både med att detaljplanera bostadsområden 
samt med infrastruktur. Byggnadsnämnden ska verka genom ett inkluderande, mobiliserande och 
serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar, enskilda och 
andra intressenter. Detta skapar ett bättre arbetsklimat, större tillit och kan innebära att fler företag väljer 
att flytta till just Karlshamn.

Strandskyddsområde

Sverigedemokraterna motsätter sig utökade strandskyddsområden i vår kommun som länsstyrelsen har 
ritat ut. Strandskydd är viktigt för både allmänhet och miljö och vi värnar självklart detta, men det får inte 
användas i absurdum som vid gamla grävda diken eller liknande. Gränsdragningarna är strikta vilket 
riskerar att skada mer än gynna kommunen. Det påverkar framförallt utvecklingen av kommunen och 
inskränker den enskilde utan att det ger mervärde för befolkningen. 
Vi vill att kommunen ska verka för att få mer inflytande över att påverka det utökade strandskyddet för 
kommunens möjliga utveckling. Att kommunen får mer inflytande är även viktigt för att skydda områden 
som ger medborgarna ett stort mervärde som vid vissa gångstråk där bebyggelse är problematisk även om 
det inte ligger inom strandskyddsområdet.
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SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMND 
Målet är att alla ska kunna leva och inte bara överleva, oavsett vart man befinner sig i livet. Att leva är att 
känna glädje, få möjlighet att utvecklas och utmanas. Dock så är det prioriterat att ingen ska behöva dö i 
förtid oavsett om det handlar om suicid, covid eller av våld.  

Skydda våra äldre 

Idag har vi en tillfällig tillbakagång av coronaviruset, om vi inte är försiktiga. Ser man till de studier som 
gjorts så visar SAMTLIGA vilka positiva effekter vitamin D3 har vid insjuknande i covid-19. Detta eftersom 
D3 då ombildas till kalcifediol. En dubbelblind studie visade att utan behandling med kalcifediol behövde 
50 % respirator och av dessa dog 15 %. Med behandling med kalcitriol behövde bara 2 % respirator och 
ingen dog. En annan studie, dock icke-dubbelblind, visar sambandet mellan risken att bli sjuk och vitamin 
D3-brist. Resultatet visade att det är 1,77 gånger högre risk att drabbas av covid-19 vid vitamin D3-brist. En 
blind studie med placebo, som gjorts oberoende av de ovan nämnda studierna, visar på samma resultat. 

Överläkare Mats Humble – dr inom medicinsk vetenskap, forskare och en av Sveriges ledande experter 
inom vitamin D – har också gått ut i media och påtalat vikten av D3 i detta sammanhang. Humble 
rekommenderar en dos på 2 000 I.E.

Expertisen är enig och det bör för oss vara såväl intressant som möjligt – och inte minst medmänskligt – att 
ge våra äldre tillskott av vitamin D för att mildra effekterna av covid-19 – möjligen även för att hindra att 
sjukdomen bryter ut. Effekterna med D vitamin är de samma när det kommer till säsongsinfluensan vilket 
gjort att livsmedelsverket rekommenderar alla som är 75+ ska ta extra D-vitamnin, vilket också kan vara en 
besparing i såväl lidande som ekonomiskt. Därför ska kommunen med denna budget följa 
livsmedelsverkets rekommendation. 

Familjehemsplaceringar

Vid familjehemsplaceringar är det vanligt att kommuner placerar barn på annan ort, vilket även 
förekommer i Karlshamn. Ibland finns det avtal kommuner emellan vilket gör att man ofta har koll på 
aktuella familjehem; där man exempelvis gjort djupintervjuer och begärt utdrag ur belastningsregister. 
Många kommuner har rutiner för hur man agerar när ett nytt familjehem är aktuellt, det kan handla om att 
man kontaktar kommunen där det aktuella familjehemmet ligger och vissa kontaktar även andra 
placeringskommuner vilka redan har barn i familjehemmet. Detta för att försäkra sig om att allt står rätt till. 

Ett problem är dock att inte alla kommuner alltid agerar lika föredömligt vid placeringar som tillexempel 
Karlshamn, vilket gör att den säkerhetskoll som görs för barnen i praktiken blir godtycklig – barn som 
kommer från kommuner med goda rutiner får större chans att slippa bli placerade i olämpliga familjehem 
än andra. Ett annat problem är att olämpliga familjehemsföräldrar kan flytta flera gånger mellan olika 
kommuner, vilket medför att socialtjänsten inte alltid har all information om familjehemmens historik. 
Dessa problem tydliggör ett behov av en nationell samordningsinstans som kartlägger familjehem som av 
olika orsaker inte bedömts vara lämpliga eller som kanske till och med blivit fråntagna barn vid tidigare 
tillfällen p g a missförhållanden. Eftersom det inte alltid är brottsliga gärningar som är kriterier för att ett 
familjehem anses vara olämpligt; så blir det för placerande kommuner omöjligt att alltid få vetskap om 
dess historia genom ett utdrag ur belastningsregistret. 

Det är inte rimligt att olämpliga familjehem på nytt, och utan kommuners vetskap om dess historik, kan 
göra nya ansökningar som leder till att man får barn placerade hos sig trots att man inte borde. Det är heller 
inte rimligt att familjehem som tidigare fråntagits barn, exempelvis p g a vanskötsel, felaktigt ska kunna 
hävda att man aldrig tidigare tagit emot barn. Socialnämnder i enskilda kommuner kan omöjligt lösa dessa 
problem på egen hand trots att det står i lagen att man ska förebygga, upptäcka och åtgärda risker. Det är 
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inte möjligt eftersom de "kryphål" som finns kräver en nationell övergripande helhetssyn för att kunna 
elimineras. Samordningen av detta borde ske nationellt eller genom SKR, men då denna funktion inte finns 
idag kan kommunen hjälpa ett steg på vägen.

Genom kommunal samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning effektiviseras samt få 
bättre matchande placeringar. Kvaliteten kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka, idag 
kan en familj som inte är lämplig flytta till grannkommunen och fortsätta verksamheten där, då 
informationen mellan socialtjänsterna inte följer med när man flyttar. Vidare kan kompetensen hos både 
familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården kan höjas.

Flera kommuner i Blekinge har svårt att rekrytera familjehem till barn och ungdomar med bra matchning 
idag. Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till familjehem för att möjliggöra 
en bra matchning utifrån barnets behov. Genom samverkan mellan kommuner kan rekrytering och 
utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har tagit fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd de som 
har tankar på att starta upp kommunal samverkan. Framgångsfaktorerna som SKR har tagit fram vid 
kommunal samverkan är:

Större utbud av familjehem – bättre matchning efter barnets behov

Ökad stabilitet/hållbarhet

Erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk

Kvalitet på familjehem ökar - samlad kompetens

Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott

Tidssparande – effektiviserar processen kring rekrytering

Hög tillgänglighet vid familjernas första kontakt

Ekonomiska fördelar - lägre kostnader och besparing av resurser

Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket

Politisk förankring och beslut innan start

Regelbunden uppföljning

Det finns idag kommuner som har gått ihop och samarbetar i denna fråga i vårt närområde, tillexempel 
Älmhult, Ljungby och Markaryd som har detta gemensamt. Detta skulle även kunna ske i Karlshamns med 
dess grannkommuner.

Könstympning 

I Region Blekinge tillåts inte könsstympning av religiösa skäl oavsett om det gäller män eller kvinnor, 
däremot är manlig könsstympning av män inte olagligt i Sverige. Kvinnlig könsstympning är förbjuden 
enligt svensk lag (SFS 1982:316) sedan 1982, och enligt diskrimineringslagen 2006:67 framgår också klart 
och tydligt att könsstympning är en grov form av diskriminering.

Vi vet att det idag finns flickor och kvinnor som kommer att utsättas för sanktionerat kvinnoförtryck 
genom stympning av det mest intima på en människokropp. En tredjedel av alla familjer med bakgrund i 
områden där stympning är norm fortsätter detta beteende, ibland genom att ta barnen till länder där det 
förekommer eller att någon lokalt utför det. Döttrarna, vilka har blivit svenska medborgare, utsätts därmed 
enligt svensk lag för brott. Studien ”Könsstympning av flickor - tystnad skapar offer” utförd av forskaren 
Vanja Berggren vid Karolinska institutet visar vilka konsekvenser det medför. Denna budget avser att det 
aldrig ska vara accepterat med könsstympning och att kommunen ska verka för att fler ska upptäckas och 
hjälpas samt att kommunen ska gå ut med information om hur man ska agera om man får reda på att 
någon kan utsättas för detta brott.
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KULTUR, FRITID OCH TEKNIK 
Vi anser att kulturnämnden och teknik- och fritidsnämnden skulle vara en och samma nämnd. Detta då 
kultur och fritid hör ihop på flera plan samt teknik och fritid på andra. Detta skulle medföra något längre 
möten för de politiska ledamöterna men samtidigt en besparing på den politiska organisationen.  

Den nya nämnden kan ha som huvuduppgift att ge extra glädje och hälsa i livet. Detta genom att man 
tillhandahåller bibliotek, konsthall, konserthus, idrottsanläggningar och idrottshallar. Våra medborgare 
nyttjar dessa anläggningar både enskilt och i grupp, de sistnämnda genom en mängd föreningar vilket är 
positivt för livskvalitet hos medborgarna.

Sverigedemokraterna menar att vuxna kan stå för större delen av kostnaden för den kultur som hon eller 
han konsumerar. Därmed ska merparten av kommunalt stöd till kultur tillfalla dem som i huvudsak riktar 
sin verksamhet mot våra 65-plussare samt för barn och unga upp till 20 år. Det egna kulturintresset och 
behovet ska vara styrande när barn och unga väljer aktiviteter som de vill delta i, både på landsbygden och 
i tätorten, medan det för 65-plussare främst ska satsas på konst som skapar glädje, kreativitet och 
mervärde.

Kulturen kan utvecklas genom nya innovativa idéer och engagemang, det behöver inte vara via 
bidrag ,men för att upprätthålla en god kontroll och en likvärdighet behövs bidragsnormer med tydliga 
redovisningsformer. Även här ska bidragen fördelas med varsam hand för att säkerställa att 
kulturföreningarna utreder möjligheten att söka bidrag 
även hos andra aktörer vilket kan medföra en ökad 
ekonomisk ram för både kulturföreningarna och för 
nämnden. Kulturnämnden ska uppdras att särskilt 
lyfta kulturhistoriska perspektiv i nybyggnadsområden 
för att i förändringen bevara lokalhistoriskt viktiga 
värden.

Projekt som innebär etnisk eller religiös särbehandling 
ska inte under några omständigheter ges kommunala 
bidrag, vare sig direkt eller via ombud. 

Publikstödsbidrag ska endast gå till aktiviteter eller 
f ö r e s t ä l l n i n g a r r i k t a d e t i l l u n g d o m a r . 
Investeringsbidrag till större investeringar bör endast 
ges efter att föreningen har sökt medel från andra 
aktörer t.ex. allmänna arvsfonden. Ett sådant 
förfarande gagnar hela kommunens utveckling men 
kan då ske till en lägre kostnad. 

Sverigedemokraterna anser att den lagstadgade 
biblioteksverksamheten ska ges möjlighet att utvecklas 
mot fler aktiviteter för barn och unga i hela kommunen. 
Biblioteken är viktiga mötesplatser för både unga och 
äldre. Biblioteken kan med fördel samlokaliseras med 
andra verksamheter på olika ställen i kommunen. Ett 
allt mer digitalt samhälle ställer också krav på ökad 
lyhördhet inför medborgarnas önskemål, vilket kan innebära att bokutlåningen inte längre är bibliotekens 
viktigaste funktion – t.ex. har tillgång till medier och lärosalar vuxit i betydelse. Liksom för all verksamhet i 
kommunen är tillgängligheten viktig.
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För en åldrande befolkning bör kommunen ha ett starkt förebyggande folkhälsoperspektiv. Kostnader för 
vård och omsorg kan undvikas genom att uppmuntra och möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter, t.ex. 
genom att ge föreningar tillgång till rekreationsanläggningar. 

Inkluderande kultur 

Den stora kulturella förändringen som Sverigedemokraterna vill göra befinner sig inom trygghetskulturen, 
då genom inkluderande kultur. Sverigedemokraterna vill lokalisera de platser där invånarna upplever sig 
mest otrygga i kommunen och skapa attraktiva miljöer på dessa punkter genom att öka flödet av 
människor.  
Studier har visat att en ökning av rörelse och människor i områden som upplevs otrygga skapar dels en 
upplevd ökad trygghet för personer som rör sig i området, dels en faktisk trygghet i att otrygga moment 
inte kommer befinna sig i området.  
 
Att använda kultur som en trygghetsåtgärd har många fördelar i sig. För det första ökar tryggheten som är 
det primära fokuset på satsningen, samtidigt förskönas platsen som såväl kan skapa en turistattraktion som 
en högre inflyttning i från andra områden. Studier har gjorts i allt från kommuner i Norge till Harlem i 
Amerika där resultaten i samtliga fall varit positiva.  
 
I Sverige har man infört pilotprojekt på fyra olika platser: Furutorpsplatsen – Helsingborg, Tjejtrappan – 
Gustav Adolfs, Helsingborg, Woodhills tunnlar – Huddinge samt Noorskens gångtunnel – Nacka. På dessa 
platser har man i någon form integrerat kulturen i området och på så sätt fått människor i rörelse. I vissa 
områden har kommunen använt sig av ljusslingor med anpassad belysning för att skapa stråk, i andra har 
man anlitat kända och lokala konstnärer som tillsammans skapat ett ”kulturellt centrum” dit människor 
väljer att gå. I de svenska pilotprojekten upplever en majoritet av de tillfrågade att satsningarna gett effekt. 
På samma vis i kommuner i Norge.  
I studien ”Trygghet i det offentliga rummet” listas sju olika åtgärder för att skapa ett tryggt offentligt rum 
varav fyra av dem direkt kan kopplas till kulturella insatser av ovannämnda förslag. Befolkade platser och 
stråk, Belysning, Samhörighet och identitet. 
 
Sverigedemokraterna vill därför ge nämnden i uppdrag att lokalisera de platser som allmänheten finner 
otrygga och utreda möjligheten att på olika sätt ”trygga” dessa platser genom kulturens verkan.

Vattenförsörjning 

Dricks-/kranvatten används idag även för bevattning av trädgård och liknande, samtidigt som regnvatten 
leds direkt till kommunens VA-system. Vi kan såklart inte ta till vara på allt regnvatten – men vi kan ta till 
vara på en betydande del. Genom att placera en buffert-tank (förslagsvis 3 kubik) mellan hus och VA-
system kan regnvatten samlas upp och användas till bevattning och dylikt. På så sätt sparar kommunen 
kostnad för framställande av dricksvatten som används för andra ändamål – samtidigt som det blir 
besparingar på dagvattenhantering. 

Vid beviljat bygglov av lämplig fastighet kan systemet villkoras, med avdrag för dagvattenkostnad upp till 
investerat belopp; samtidigt som kostnad för levererat kranvatten minskar hos densamme konsumenten.  
Samma avdragsvillkor bör gälla befintliga hus på frivillig basis.

Detta system buffrar regnvatten och motverkar överbelastning av VA-system vid häftiga regn och ger 
husägare möjlighet att vattna vid vattenbrist genom att endast använda buffrat vatten.  Åtgången av 
kommunens kranvatten minskar och bidrar till att säkerställa tillgången av friskt kranvatten vid låg 
grundvattennivå. Ovan nämnda ger en positiv miljöpåverkan där det verkligen är av betydelse och vore en 
del i att få Karlshamn att sticka ut som en modern, miljöfrämjande och medborgarvänlig kommun. 
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BUDGET 2022 I SIFFROR

 (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Verksamhetens intäkter 558 334 563 977 567 515

Verksamhetens kostnader −2 610 723 −2 655 042 −2 699 970

Avskrivningar −101 363 −108 661 −111 796

Verksamhetens 
nettokostnad

−2 153 752 −2 199 726 −2 244 251

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag mm

2173028 2 186 834 2 233 636

Finansiella intäkter 16874 17796 18303

Finansiella kostnader −3659 −4110 −4370

Årets resultat 32491 794 3318

Driftbudget 2022
Pensioner och löner −44 355

Internränta investeringar 12 712

Skatteintäkter 1 621 218

Mellankommunal utjämning Kollektivtrafik 1 610

Generella statsbidrag 550 200

Finansiella intäkter 16 874

Finansiella kostnader −3 659

Avskrivningar −1 600

Jämförelsestörande poster −400

Effektiviseringar 0

Anslag till förfogande löneökningar −58 860

Anslag till förfogande reserv −9 875

Anslag till förfogande PO-sänkning 4 372

Anslag till förfogande drift större investeringar −20 000

Anslag till förfogande drift mindre investeringar 0

Omställningspaket 0

Summa finansiering 2 068 237
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DRIFTBUDGET PER NÄMND 2022
Nettokostnad (tkr)
Kommunfullmäktige −2 800
Överförmyndarnämnd −2 437
Valnämnd −847
Kommunrevision −1 426
Kommunstyrelse −355 400
Utbildningsnämnden −708 000
Kulturnämnd −21 500
Teknik och fritidsnämnd −74 236
Byggnadsnämnd −6 800
Social- och Omsorgsnämnd −862 300
SUMMA NÄMNDER −2 035 746
Finansiering 2 068 237
RESULTAT 32 491

INVESTERINGSBUDGET 2022

Nettoinvestering (tkr) Ökning 
avskrivningar 2023

Ökning 
avskrivningar 2024

Investeringar över 7 mkr 210 000 −3 080 −3 080
Investeringar under 7 mkr 22 000 −400 −400
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