
 
 

Inför valet 2018 antog Socialdemokraterna i Karlskrona ett 
framtidsprogram med namnet ”Framåt tillsammans för Karlskrona”!  
 

Socialdemokraterna i Karlskrona gick till val på drygt 80 punkter för 
framtidens Karlskrona. Ett Karlskrona som håller ihop. Där jämlikhet 
och jämställdhet prioriteras. Där varenda unge ska få möjlighet att bli 
sina drömmars jag. I Socialdemokraternas Karlskrona växer vi 
tillsammans på ett hållbart, rättvist och solidariskt sätt.  
 
Det här är en sammanställning av vad vi har gjort av det programmet! 
 

Ett hållbart Karlskrona 

 Det ska finnas odlingsytor i anslutning till kommunala 
verksamheter och offentliga platser 
På förskolor finns odlingsytor som också används i verksamheten. 
Koloniområden med odlingsområden har bevarats. 

 Det inrättas fler solceller i kommunen 
Vi har mer än fördubblat vår solenergi under mandatperioden och antalet 
solcellsanläggningar har ökat med nästan 200 % under mandatperioden 

 Andelen ekologiska varor i kommunala verksamheter ska öka  
En ny livsmedelpolicy och ett nytt kostprogram ska antagen där andelen ekologiska 
livsmedel ska uppgå till minst 30 procent av inköpta livsmedel. 2019 var 33 % av våra 
livsmedel ekologiska.  

 Möjligheten till återvinning utökas 
Arbetet med att göra återvinningscentralen Mältan redo för att ta emot mer återvunnet 
material pågår. En rad miljöförbättrande åtgärder pågår genom att maskiner för att 
separera vätskor och kunna återvinna dessa på ett mer hållbart sätt. Det tittas nu på att 
införskaffa en jordtvätt för att kunna rena förorenade massor. Vi samlar in mer hushållsavfall 
idag än tidigare. 

 Nyttjande av takytor ska öka, t ex odling, solceller, boende 
Vi har gjort det enklare att bygga om vindar till bostäder eller att kunna bygga på ytterligare 
en våning. Alla om- och nybyggnationer kläds med solceller. Att nyttja tak och andra ytor 
för exempelvis odling är något som vi gett kommunen i uppdrag att arbeta med.  
 
Exempel: Renoveringen som gjorts i Kungsmarken där takytorna har nyttjats. 



 När kommunen anlägger parkeringsplatser ska 
laddningsstationer till elbilar ingå i planen 
Fler laddplatser har tillkommit i Handelshamnen, på Skeppsbrokajen och på Kyrkogatan. 
Det har också tillförts laddplatser i samband med nybyggnationer t.ex. finns det vid 
Kilströms kaj, vid det nya huset på Pantarholmen (HSB) och vid Boklok på Blå Port. Vi 
arbetar framåt för att ta ett samlat grepp mellan Kommunledningsförvaltningen, Drift-och 
service och Affärsverken för att ta ett samlat grepp om utvecklingen.  

 Verka för att inga barn i kommunen ska vräkas ifrån sitt hem 
Inga barn vräkts från något boende i kommunen. Andelen barn som bor i hushåll med 
ekonomiskt bistånd från kommunen har halverats sedan 2016.  
Flera kommunala nämnder samverkar med tidigt samordnade insatser för att så tidigt som 
möjligt upptäcka barn med behov av insatser. Genom att vi samverkar inom kommunen 
och mellan olika förvaltningar kan vi bättre möta barn och ungas behov med rätt insatser. 
Det sker också samverkan mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget 
Karlskronahem kring bosociala frågor. 

 Att utbildning om huskurage ska genomföras i Karlskronahems 
fastigheter 
Ett snarlikt koncept som heter Omtanke är implementerat hos Karlskronahem som fyller 
samma funktion. 

 Att det förebyggande arbetet mot våld i nära relation prioriteras 
Alla kommunens anställda har fått utbildning i frågor om våld i nära relationer.  
Kommunledningsförvaltningen håller samman det kommunövergripande arbetet genom 
en kvinnofridssamordnare. 
Ett IOP kommer att tecknas mellan Kvinnojouren i Karlskrona och Karlskrona kommun  

 Tillsätta en kommission mot den lokala segregationen 
En kommission är tillsatt och styrgrupp är kommunstyrelsens allmänna utskott.  
Stöd har erhållits från Delegationen mot segregation DELMOS. En treårig satsning 
avslutades i december 2020. Fokus var ju då på fem områden demokrati, 
trygghet/säkerhet, skola, arbete och delaktighet. Utöver det finns ordinarie nyckeltal som 
speglar dessa områden i ordinarie uppföljningar på delår och helår där samtliga nämnder 
och bolag är en del av arbetet att arbeta för att motverka segregation. 
Arbete för att motverka och förhindra segregation måste vara långsiktigt och bygga på en 
hållbar struktur för att göra verklig skillnad. 

 
Exempel: 
Folkhälsa (etablering av Familjecentral och intensifierad samverkan med Regionen) 
Bostäder (samverkan med hyresvärdar, hyresgästförening, samt involvering av social 
hållbarhet i arbetet med ÖP, öka samhällsservicen i området – olika satsningar gjorda och 
planerade) 
Skola (insatser på Sunnadalskolan för att öka elevernas resultat, se uppföljningstext, TSI 
(Tidigt samordnade insatser), psykisk hälsa mm) 
Våldsprevention (lokala BRÅ, satsningar på trygghet och säkerhet i området, systemstöd, 
mm) 
Medskapande insatser 
1,5 miljoner avsatta för en ny mötesplats i Mellanstaden 
 
 
 

 



 Stärka det förebyggande och sociala arbetet 
Socialnämnden har påbörjat och genomför ett stort förändringsarbete för att ge rätt insats i 
rätt tid och till rätt kostnad. Samverkan mellan flera förvaltningar för tidigt samverkande 
insatser. 
 
Exempel:  

• Antalet placeringar utanför kommunen har sjunkit drastiskt.  

• Fler hjälpalternativ har skapats på hemmaplan.  

• Den uppsökande verksamheten, där människor erbjuds hjälp i ett tidigt skede, 
istället för tvångsåtgärder i ett sent skede har utvecklats.  

• Kommunens boende (Rosenbom) för hemlösa har avvecklats 

• Modellen Bostad först kommer att införas under 2021. 

• Frivilliga insatser  

• Lokal förankring med exempelvis lokala kontaktfamiljer 

• Fler hemmaplanslösningar 

 Verka för ett behandlingshem för kvinnor 
Särskilt anpassade program för kvinnor har startats och det finns idag flera 
sattelitlägenheter för kvinnor som är kopplande till Karlskrona behandlingshem. Dessa 
lägenheter är eget boende men med särskilt stöd. 

 Att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra alla kommunens 
beslut 
Karlskrona kommun deltar i Sveriges kommuner och regioners modellkommunsarbete för 
jämställdhetsintegrering av våra verksamheter. En ny modell för tjänsteskrivelser tas i bruk 
under året där jämställdhet är en del som ska finnas i underlag för beslut. All individbaserad 
statisk ska vara könsuppdelad. Vårt Jämställdhets- och Jämlikhetsarbete är långsiktigt, 
systematiskt och genomgripande  
 
Exempel: Alla löne-och personal siffror är uppdelade mellan könen.  
Förenings- och aktivitetsbidrag redovisas uppdelad i bland annat kön, och geografisk ort.  
Elevers förutsättningar, resultat är uppdelade efter socio-ekonomiska faktorer.  

 Införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut i Karlskrona kommun 
Jämlikhets- och jämställdhetsbokslut är infört. Kommunens ordinarie bokslut är jämlikhets- 
och jämställdhetsintegrat. 

 
 

Välfärd genom hela livet  

 Att vuxennärvaron i skolan, förskolan och fritidshemmen ska ökas 
Förskola 
Landet har strax över 85% av förskolebarnen inskrivna i förskolan medan Karlskrona har 
89%. 
  
Nedan Skolverkets statistik för 2020 i kommunal verksamhet, antal barn per heltidstjänst. 

  

  Karlskrona Landet 

2018 5,4 5,1 

2019 5,2 5,2 

2020 5,1 5,2 

 
Skola 



Läsåret 18/19 hade vi  6091 st elever i grundskolan och totalt 2577 anställda  
Läsåret 21/22 har vi 5979 st elever och totalt 2311 anställda 
  
Lärartätheten = antal elever per lärare har legat runt 12 st över längre tid helt i nivå med 
riket. Vi har detta läsår 11,9 elever per lärare. 
 
Gymnasiet 
Läsår 17/18 – 205 st lärare  11,5 st elever/lärare 
Läsår 20/21 – 209 st lärare   11, 9 st elever/lärare 
 

 
Exempel: Seniorer i skolan. 

 

 Att lärare ska få vara lärare – administrationsbördan måste minska  
Antalet befattningar som har i uppdrag att arbeta stödjande mot lärare har ökat sedan 
2018. Augusti 2018 hade vi 55 medarbetare som hade titel skolvärd, skoladministratör, 
skolresurs och lärarassistent.  Augusti 2021 har vi 62 stycken medarbetare där antalet 
medarbetare inom befattningen skolresurs har ökat mest.   

 

 Samtliga elever i Karlskrona kommun ska erbjudas läxhjälp på 
skoltid även i fortsättningen 
Ja på skoltid eller direkt efter skoltid. Vi beslutat om en stor satsning på lovskolor.  
Satsningen har betytt att med lite extra stöttning genom lovskola har de 28 av de 30 elever i 
kommunens 8: e och 9:e klasser som behövde denna hjälp klarat godkända betyg. (SSD, 
5/7, 2021.) Ett resultat som vi är stolta över men mest stolta och nöjda är öde elever som nu 
kan njuta av sommarlov och veta att de kan söka in till gymnasiet eller börja 9:an utan att 
vara efter.  
 

 Se över möjligheten med läxfria skolor 
Vi har idag inga läxfria skolor och har inte fått gehör för att kunna driva detta vidare denna 
mandatperioden. 

 En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning ska utvecklas 
Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om flera reformer och tillskott av 
resurser på området. Bland annat en ny, obligatorisk utbildningsmodul på 
lärarutbildningarna.  
Läroplanerna har förtydligats och stärkts för en bättre sex-och samlevnadsundervisning, 
från riksplanet.  
I Karlskrona är dessa frågor en integrerad del av vår skola och något som prioriteras.  

 
I grundskolan är alla skolsköterskor och kuratorer i grundskolan HBTQ+ certifierade. 
På flertal skolor deltar dessa två yrkesgrupper både med information och i sex-och 
samlevnadsundervisning undervisning för eleverna men även den hälsofrämjande 
undervisningen genomsyras av normkritiska värderingen.  
  
På gymnasiet görs normkritiskt arbete bland annat genom att alla kuratorer och 
skolsköterskor är licensierade i just normkritiskt tänkande och hbtq. På gy går man årligen 
ut och ger info om detta på APT, sedan ut i arbetslagen och sist ut i klasser med 
normkritiskt värdegrundsarbete.  

  
Konkreta exempel: 
Grupp Lika – Olika på Ehrensvärdska  



 Kunskap om arbetsmarknadens parter ska ingå i utbildningen för 
högstadie- och gymnasieelever och arbetsmarknadens parter 
skall bjudas in till skolorna 
Utbildning om arbetsmarknadens parter ingår i de kurs- och ämnesplaner vi undervisar 
utifrån. Det ligger främst under SO-ämnen och samhällskunskapen. Det ges alltså redan till 
alla våra elever. Varje lärare planerar och lägger upp sin egen undervisning efter dessa 
kursplaner. Externa besök kan ingå i planeringen när det 
bedöms gynna eleverna kunskapsutveckling.   
I budget för 2022 finns uppdraget att med hjälp av arbetsmarknadens parter göra 
kommunens arbetsmarknad och näringsliv bättre. Att informera gymnasieelever om 
villkoren på arbetsmarknaden är en stor och viktig del i detta uppdrag.  
Idag genomför LO och vissa av Specialförbunden inom LO skolinformationer riktade mot 
avgångsklasser på främst yrkesförberedande program.  
Starta eget utbildningar genomförs på gymnasieskolan, främst på studieförberedande 
program.  
Vi har sett ett stort behov av att även elever på vissa yrkesförberedande program kan ta del 
av starta eget utbildningar. Därför har det påbörjats utbildningar även för 
yrkesförberedande program. 

 

 Skolan ska vara en förebild när det kommer till modern digital  
teknik 
Karlskrona ligger i framkant när det kommer till att använda digitala lösningar för att 
underlätta och förbättra inlärning och kunskapsresultat.  
Vi arbetar med att utveckla våra e-tjänster för att underlätta för vårdnadshavare och elever.   
Vi arbetar med att “digitalisera” elevhälsan vilket betyder att vi kommer göra elevhälsan 
mer tillgänglig för våra elever.   
Inom ramen för barn/elevers undervisning så använder vi oss av modern digital teknik i de 
moment vi ser det kan gynna elevernas lärande. Vi har IKT-pedagoger på våra skolor för att 
stödja. En stor del av kommunens elever, särskilt i de äldre årskurserna får genom skolan 
tillgång till digitala och elektroniska hjälpmedel. Nya digitala lösningar för 
distansundervisning.  

 Verka för att stärka elevhälsan  
Under mandatperioden har vi succesivt stärkt elevhälsan med mer resurser. Digitalisera för 
en tillgängligare elevhälsa, boka för ett digitalt möte eller chatt ska vara möjlig som 
komplettering till det vi har nu. Socialpedagoger i verksamheten.  
Elevhälsan Med hjälp av funktionsstödsförvaltingen har personal inom skolan fått utbildning 
och praktisk kunskap inom NPF-området. En ny yrkeskategori, socialpedagoger, har 
anställts inom skolan med uppdraget att i elevens vardag vara en trygg och tydlig del i 
dennes vardag. Socialpedagoger finns idag på kommunens kommunala högstadium och 
gymnasieskolor.  

 Fortsätta jobba för att få mindre barngrupper i förskolan 
Barngruppernas storlek är oförändrad under mandatperioden. Vi kan se att mellan 2019-
2020 har utfallet blivit en minskning med 0,5 barn i snitt i barngrupperna. 

Vi får en del statsbidrag, riktade till specifika förskolor för att minska barngrupperna. På 
dessa förskolor arbetar vi alltså för att minska barngrupperna.  

Följande förskolor har fått statsbidrag för mindre barngrupper  
2018: Holmsjö, Tullen och Kättilsmåla  
2019: Hasslö, Tullen, Djupeskär, Sturkö, Kronotorp och Kättilsmåla  
2020: Hasslö, Djupeskär, Sturkö, Ådalen, Kronotorp och Kättilsmåla  
2021: Ådalen, Sturkö, Kättilsmåla, Rosenborg, Fredriksdal, Tving, Holmsjö och Hasslö  



 

 Fortsätta utveckla och höja kvalitén på fritidshemmen 
Vi har förstärkt och utbildat personalen samt förbättrat utemiljön för barn och elever på 
fritidshemmen. Fritidshemsnätverket, som funnits i många år, har fortsatt arbeta med 
likvärdighet och verksamhetsutveckling. Dessutom har även fritidspedagogerna varit 
delaktiga i Utmanande lärande och fått en “puff” för att höja kvaliteten i verksamheten.  

 Fortsätta med utvecklingen av våra kunskapscenter där nästa 
steg blir Jämjö kunskapscenter 
Just nu bygger vi det nya Jämjö Kunskapscenter med ny f – 3 byggnad samt ny idrottshall 
som beräknas stå klar hösten 2022 med invigning i september. 
Vi rustar och förbättrat utemiljön samt rustar och renoverar övriga lokaler. 

 Införa porrfilter i skolan  
Redan 2019 installerades porrfilter i datorerna på kommunens skolor.  
Sedan dess har arbetet med att erbjuda en säker skolmiljö också på skolans datorer och 
nätverk utvecklats. Tillsammans med en utvecklad och normkritisk sex och 
samlevnadsundervisning och förstärkt elevhälsa är porrfilter i skolans datorer ett stort steg 
på vägen för en inkluderande och trygg skolgång.  

 Fortsätta utveckla samarbeten mellan Karlskronas 
gymnasieskolor och vuxenutbildningar med näringsliv, fackliga 
organisationer och högskola 
Det finns upparbetade forum för dialog. Exempel är Idrottsakademin. Samarbete med 
näringsliv och skola sker också inom ramen för lärlingar och praktikplatser.  
 
I budget för 2022 finns uppdraget att med hjälp av arbetsmarknadens parter göra 
kommunens arbetsmarknad och näringsliv bättre. Att informera gymnasieelever om 
villkoren på arbetsmarknaden är en stor och viktig del i detta uppdrag. Idag genomför LO 
och vissa av Specialförbunden inom LO skolinformationer riktade mot avgångsklasser på 
främst yrkesförberedande program. Starta eget utbildningar genomförs på 
gymnasieskolan, främst på studieförberedande program. Vi har sett ett stort behov av att 
även elever på vissa yrkesförberedande program kan ta del av starta eget utbildningar. 
Därför har det påbörjats utbildningar även för yrkesförberedande program. 

 Karlskrona ska säga nej till religiösa friskolor 
En fråga som vi inte helt äger själva. Men som är mycket viktig för oss Socialdemokrater.  
Inga religiösa skolor eller förskolor har startats i kommunen under mandatperioden.  

 Göra kollektivtrafiken gratis för pensionärer under lågtrafik 
Från och med i vinter kommer de som är 70 år och äldre kunna resa kostnadsfritt med 
kollektivtrafiken mellan 9-15 och 18-06 alla vardagar.  

 Skapa fler bostäder för äldre i hela kommunen 
Vi arbetar aktivt med att få fler Trygghets- och omsorgsboenden och flera bostadsprojekt i 
olika delar av kommunen som gör det möjligt för fler äldre att sälja sitt hus och flytta till ett 
mer anpassat boende.  
 
Exempel: 
Trygghets/seniorboendet Vintern i Lyckeby  
Omsorgsboende i Rödeby  



 Utöka möjligheterna för att alla ska få ta del av fysisk aktivitet för 
att öka sin hälsa och sitt välbefinnande  
Kostnadsfri kollektivtrafik för 70+ i hela kommunen under lågtrafik.  
Varje år kan pensionärsorganisationerna ansöka om bidrag till sin verksamhet.  
Dagverksamheter inom äldrevården. Träffpunkterna har gympa, yoga och rörelseaktiviteter. 

 Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre 
Digitala mötesplatser, nu IPads på alla boenden 
Fler fysiska dagcenter för äldre  
Seniorer i skolan, totalt 132 seniorer i kommunens skolor.  
Anställt personal på äldreboenden som skapar gemensamma aktiviteter för boende och 
besökande. Utvecklat och utvecklar träffpunkterna och utöka den mobila träffpunkten. 
Personal på äldreboenden som skapar gemensamma aktiviteter för boende. 

 Alltid sträva efter så hög kontinuitet i kontakten med brukare som 
möjligt 
Det finns idag exempel på hemtjänstgrupper som ökat kontinuiteten betydligt  
Samtidigt som såväl kvalitet som ekonomi bibehållits.  
Kontinuiteten ska öka och jobbas med hela tiden 
Uppföljning av personalkontinuiteten görs fr.o.m. 2021 varje månad. Vi ligger på 15 i 
kommunen mot tidigare 17. Detta jobbas med hela tiden fortlöpande. 

 Se ett ökat samarbete mellan pensionärsorganisationer och 
Karlskrona kommun 
I Karlskrona är det kommunala pensionärsrådet en av de största anledningarna att våra 
brukare är nöjda med kommunens verksamhet.  
Vi arbetar hela tiden med att lyssna på enskilda, organisationer och föreningar.  
Viktiga aktiviteter för kommunens äldre genomförs på uppdrag och med bidrag från 
kommunen av pensionärernas egna organisationer.  
Under Corona-pandemin har kontakten och samverkan med våra pensionärers 
intresseorganisationer varit och är en viktig del. En gång per månad träffar vi 
pensionärsorganisationerna. 
 
Stora pensionärsrådet, KPR, har vi fyra ggr/år.  KPRAU har vi varje månad efter nämndens 
AU där vi informerar om ärenden.  Det är mycket värdefull input som kommer från 
organisationerna vid dessa tillfällen.  
Tillsammans med KPRAU planerar vi bl.a. Seniordagen som är varje år. I år blir det i 
november. De är en stor tillgång. 

 Att det ska finns fler aktiviteter för de äldre  
Dagverksamheterna är desamma. ( de bedrev uppsökande verksamhet i hemmen under 
juni 2020- våren 2021.) Nu är de igång igen.  
 
Träffpunkterna är de samma men den mobila träffpunkten ska utökas under 
21/22.  Träffpunkterna bedriver gympa, yoga, olika rörelseaktiviteter, musik underhållning, 
föreläsningar om hörsel och synvården, utflykter och. mycket mycket mer. Statistik förs på 
antal deltagare.  
 
Pensionärsorganisationerna kan söka föreningsbidrag och vi i Äldrenämnden avsätter en 
pott varje år. Den har varit samma summa som tidigare år. De söker lokal och 
aktivitetsbidrag.  



 Gruppboenden och anpassande boenden ska byggas i den takt 
de behövs 
Funktionsstödsnämnden har fastställt en NÄLP som innehåller flera planerade investeringar 
i boende med särskild service kommande år. Nybyggda Villa Vik kommer bestå av två 
boenden som totalt kommer erbjuda 10 personer (med beslut inom LSS) en bostad under 
2022. Ytterligare nya boenden är planerad och investeringsmedel finns avsatta. En lösning 
med tillfälliga boenden har beslutats av nämnden i väntan på att nybyggnation ska bli klara. 
Det innebär att vi släpper paviljonger i Bastasjö till förmån för befintliga lägenheter på 
Trossö.  

 Vi ska alltid sträva efter att förbättra tillgängligheten i hela 
Karlskrona kommun 
Vi har en sida på externwebben som beskriver hur vi arbetar med tillgänglighet. Vi 
förändrat kommunens hemsida så att informationen ska vara tillgänglig även för dem som 
har ett funktionshinder, vi har text på lätt svenska, funktionalitet som gör att text läses upp 
mm.  
 
Vi har också en e-tjänst där medborgare lätt kan anmäla in behov av lätt avhjälpta hinder, 
dvs när man upptäcker något i vår offentliga miljö som på något sätt hindrar någon att få 
tillträde.  
 
Tillgängligheten har också lyfts in på strategisk nivå och är en del av arbetet med den 
sociala hållbarheten och ingår i det nyss antagna hållbarhetsprogrammet som håller på att 
implementeras.  
 
Vi jobbar även med att förbättra vår tillgänglighet genom 
Utvecklade metoder för och genomförande av medborgardialoger (både digitala och 
fysiska) i översiktsplanering och detaljplanering.  
Information och vägledning t.ex. branschträffar inom miljösidan (innan pandemin bröt ut) 
och telefonslingor, chattfunktioner m.m. 
 
Därutöver så arbetar vi också med fysisk tillgänglighet i samband med planering och 
bygglov – i nybyggnation granskas t.ex. att tillgänglighetskraven uppfylls. I tillsynen arbetar 
vi också med enkelt avhjälpta hinder i offentliga miljöer och byggnader i syfte att uppnå 
tillgänglighet för alla. I stadsmiljöarbetet har gjorts en hel del insatser för att förbättra för 
tillgängligheten t.ex. är omgestaltningen av Stortorget en del i detta. Ny markbeläggning 
gör det enklare för rörelsehindrade att ta sig fram i stan samtidigt som vi skapar tryggare 
och attraktiva platser. 
 
Exempel: Inom Kultur-och fritidsförvaltningen kan nämnas satsningen på den mobila 
enheten inom biblioteken men också DigidelCenter nämnas som exempel på förbättrad 
tillgänglighet. 

 Sysselsättningsinsatser och daglig verksamhet ska ständigt 
utvecklas 
Arbetet med att bygga en helt ny daglig verksamhet i Rödeby pågår. Vi ser också att antalet 
icke verkställda beslut inom daglig verksamhet och sysselsättning inte har varit så här få på 
några år vilket visar att det går åt rätt håll. 

 Vi ser även gärna att sysselsättningsinsatser och daglig varsamhet 
utvecklas tillsammans med det lokala föreningslivet och 
näringslivet  
Vi har ett bra samarbete med näringslivet både genom våra företagsgrupper och IVP på 
Jobbcenter. 



Företagsgrupper vi har idag: 
Cafe Ruthensparre med Porslinan 
Kassans cafe på Försäkringskassan 
Polis cafet på ja Polisen 
Personalbutiken på Regionen 
Ringö vaktmästeri med Karlskronahem 
Allaktivitetshuset med Kultur och fritid/ bordtennisklubben 
 
Sen har vi ju även receptionen i vår förvaltning 
Kontorsservice i kommunhuset 
Även secondhandbutiken Rackartyg som vi driver själva som växt och har nya lokaler mitt i 
stan. 
 
Vi har även ett bra samarbete med KASAK som inte bara tar emot våra brukare på 
dagligverksamhet/ sysselsättning utan även hjälper våra brukare att utvecklas så att de kan 
bli anställda i deras företag. 
 
IVP på Jobbcenter har växt med ytterligare 2 tjänster och vi verkställer idag 145 beslut och 
fler är på väg in. Vårt nätverk består av ca 200 olika arbetsgivare. 

 

Ett Karlskrona för alla 

 Inrätta en kulturbuss för hela kommunen 
Sommarlovsbussen ”Busse” rullar runt i hela kommunen och erbjuder kultur- och 
fritidsaktiviteter för barn och unga. En ny Kultur- och biblioteksbuss kommer att börja rulla 
under 2022. Bibliotekets digitala enhet gör att vi kommer kunna erbjuda nya moderna 
lösningar som kan komplettera de redan befintliga biblioteken.   

 Utveckla en modern utomhusscen 
En satsning har genomförts i Wämöparken. Wämöparken har stor potential att växa och 
utvecklas till en modern mötesplats som samlar Karlskronabor från olika områden och 
sammanhang. Scenen och scenframträdande är en central i den mötesplatsen.   
 

 Skapa fler platser på Kulturskolan och sträva efter en lägre avgift 
Nya lokaler till kulturskolan är på väg fram som ett ärende. Förslaget är en nybyggnad på 
Kvarteret Lindblad. Med befintliga lokaler går det inte att erbjuda fler platser på 
kulturskolan, vilket gör att nya lokaler är avgörande för att kunna utveckla kulturskolan och 
dess verksamhet. Vi har också lyft frågan om en lägre avgift, men tror att det är viktigt att ta 
med den diskussionen när de nya lokalerna är på plats.   
 

 Inrätta Kulturens dag i kommunens skolor  
Sunnadalsskolan har nära samarbete med Kulturskolan genom Sunnateatern. Olika skolor 
genomför olika kulturaktiviteter för barn och unga. 

 Genomföra en kartläggning och inventering utav kultur och 
föreningslokaler i hela kommunen  
En kartläggning har genomförts av Kultur- och fritid. Det är ett bra underlag och ger en bra 
översyn i vilka “vita fläckar” vi ser gällande samlings och föreningslokaler.   



 Utveckla och sprida Sunna-teatern idé och arbetssätt i hela 
kommunen  
Skolan arbetar med att sprida positiva exempel i förvaltningen. 

 Arbeta aktivt för en rättvisemärkt kultur  
Vi har arbetat för att förbättra villkoren för kulturskapare. Vi har infört stipendier. 

 Tillsätta en öppen arbetsgrupp med målet att bli Sveriges 
kulturhuvudstad 2030 
Det finns inget vedertaget som heter Sveriges Kulturhuvudstad idag. Vi arbetar för att 
stärka kulturen genom nytt Kulturhus, nya lokaler för kulturskola och andra 
kulturevenemang. 

 Utveckla Wämöparken till att bli Karlskronas Skansen  
Här samverkar flera förvaltningar i kommunen med att skapa aktiviteter och möjligheter att 
mötas. Parken har utrustats med nya och fler grillplatser och det erbjuds teater, café, 
konserter, lekplatser, minizoo och mycket annat. Parken är populär för 
familjedagar, loppisar och mycket mer.   
 

 Verka för att det i nya detaljplaner alltid ingår aktivitetsytor 
Under mandatperioden har MSN beslutat att just aktivitetsytor ska vara en naturlig och 
prioriterad punkt när nya bostads/verksamhetsområden planeras.   
När översyner av redan fattade planer görs ska aktivitetsytor prioriteras.   
Konkreta exempel är discgolfbanan i Lyckeby. Nu pågår arbetet för att bygga ännu en 
ny discgolfbana med 18 hål på Rosenholmsområdet.   
Utegym på Rosenholm har flyttats och fått en mer central placering på området.    
ny aktivitetspark och multuarena ska byggas intill Brinova arena.   
Parkourparkpark och ny multiarnea på Sunnadalskolans skolgård.   
 

 Starta upp ett fritidsaktivitets-bibliotek 
”Pryloteket” har startat och finns i Lyckeby Allaktivitetshus och är öppet för alla barn och 
unga i kommunen. Här finns massa utrustning att låna för en aktiv och meningsfull fritid. Här 
hittar du allt från tält, fiskespön till fotbollar och frisbees. Arbetet med pryloteket har gjorts i 
samarbete med funktionsstödsförvaltningen och därmed bidagit till att fler personer med 
särskilda behov har fått en meningsfull sysselsättning som dessutom gynnar hela 
kommunens invånare.   
 

 Stötta föreningar för att skapa fler avgiftsfria fritidsaktiviteter för 
barn och unga  
Vi har utvecklat arbete med lovbidragen. Under våren 2021 utökade vi dessutom bidraget 
till Säljö barnkoloni som bidrog till att fler barn och ungdomar fick möjlighet till ett 
meningsfullt sommarlov. Under höstlovet 2021 kommer dessutom föreningar att 
kunna asnöka om bidrag för att kunnag enomföra avgiftsfria och smittsäkra aktiviteter för 
alla höstlovslediga barn och ungdomar. Vi har också gjort stora satsningar för att 
dämpa effektera av pandemin med hjälp av statliga medel.   
 
Feriejobb för unga 
Bidrag till föreningar under pandemin 
Prova på verksamhet  



 Etablera en ny parkour- samt skateboardpark 
En parkourpark har byggts på Sunnadalsskolan och ett uppdrag är givet i budget 2022 om 
att ta fram förslag på innehåll, utformning och plats för en skatepark. 

 Fler fritidsgårdar för alla 
En ny fritidsgård har öppnat i Nättraby. Vi har också gett uppdrag till förvaltningen att se 
över och om möjligt öka föreningsdrift på olika fritidsgårdar. Det ger ett mervärde för 
kommunens samtliga ungdomar.   

 Utöka antalet spontanidrottsanläggningar i hela kommunen  
Antalet spontanidrottsplatser och så kallade multiarenor har ökat i hela kommunen. Både 
på fastigheter som kommunen själv äger och förforgar över men också tillsammans med 
föreningslivet runt om i kommunen.   

 I dialog med föreningslivet skapa ytor och lokaler där olika 
idrotter och åsikter möts , likt allaktivitetshuset i Lyckeby 
Vår förhoppning är att vi ska kunna återuppta detta arbetet när restriktionerna lättar.   

Pryloteket är ett exempel 

 Verka för en zon inom kollektivtrafiken i hela kommunen 
alternativt parkeringsplatser där det finns tydliga zonbyten 
Här har vi inte nått fram utan behöver driva frågan tillsammans i regionen. 

 Inrätta fler pendelturer med båt för boenden i skärgården 
Idag finns båtpendel till Sturkö och Hasslö och det är planerat att starta en ny båtpendel till 
Trummenäs.  

 Verka för att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror 
Under mandatperioden har det byggts:  
 

• Studentlägenheter på Gräsviksområdet  

• 52 hyreslägenheter i Lyckeby  

• 30 lägenheter i Nättraby  

• Hyresrätter, i radhusform har byggts och byggs i Jämjö  

• Karlskronahem kommer under mandatperioden påbörja bygget av ca 15 
hyresrätter i Jämjö  

• 170 nya hyresrätter, främst för studenter, byggs just nu på Pantarholmen.  

• Beslut har tagits att uppföra ca: 70 lägenheter på Barktorget, Pantarholmen.  

• På den gamla skoltomten i Lyckeby kommer hyresrätter att byggas.  

 Satsa på Naturturismen 
Vi är medlemmar i ARK 56 som är ett nätverk av kustleder i Blekinge. Upprustning av frilufts- 
och vandringsleder. 

 Skapa Sveriges finaste strandpromenad runt Borgmästarfjärden 
Ny brygga och strandpromenad förbi Pottholmen. 
En helt ny fontän har ersatt den gamla. 
En ny byggnad för skärgårdstrafiken och restaurang/Café kommer att byggas på fisktorget.  
 
 



 Kommunala servicepunkter i fler tätorter 
Exempel: Fördubblat hemkörningsbidrag på landsbygden.  
Stöd och satsningar på samlingslokaler på landsbygden och i Skärgården.  
Fördubblad landsbygds- och skärgårds-miljon  
Nytt kunskapscenter i Jämjö  
Nytt reningsverk i Fågelmara/Kristianopel  
Nytt omvårdnadsboende i Rödeby  

 Bättre bussförbindelser i hela kommunen 
Från våra större serviceorter går det 20-minuters trafik. Närtrafiken är utökad och 
beställningstrafik till närmsta busshållplats finns i hela kommunen. 

 Fördubbla landsbygds- och skärgårdsmiljonen 
Miljonen är nu miljonerna. Sammanlagt kommer 8 miljoner att fördelats ut under 
mandatperioden. 

 Att verka för cykelbanor till Jämjö, Sturkö, Hasslö, Fridlevstad och 
andra orter så man kan cykla säkert överallt i vår kommun 
Under mandatperioden har en cykelbana längs Gullbernavägen som kopplar samman 
Hässlegården, Torskors och delar av Vedeby/Lyckeby med Marieberg, Wämö och 
Sjukhuset vidare in mot Trossö.  
En omfattande utredning har gjorts där förutsättningar och kostnader för fler cykelvägar 
presenterats.  
En ständig dialog förs med Trafikverket om fler cykelvägar.  

 Bygga nya hyresrätter i hela kommunen 
• Nytt ägardirektiv på väg fram för Karlskronahem som möjliggör byggande av 

hyresrätter på Landsbygden  

• Totalt 600 lägenheter i hela kommunen.  

• Jämjö ca: 15 lägenheter, Sturkö, ca: 65 lägenheter, också Holmsjö och Nättraby  

 Se till så att alla inkluderas av bredbandsutbyggnaden 
Idag har mer än 95 % av Karlskronas året-runt hushåll möjlighet att anslutas till 
bredbands/fibernätet.  
Målet är att inom några få år ska hela vår kommun ha tillgång till Bredband.  

 Sträva efter bäst livskvalité i hela landet 
Det är inte helt enkelt att mäta livskvalité då det inte finns någon allmän definition.   
Vad tycker du om din kommun som plats att bo och leva på finns med i den 
medborgarundersökning som kommunen gör.  

 Verka för att alla gymnasieelever ska få gratis kollektivtrafik, även 
efter skoltid 
Alla gymnasieelever får busskort och reser kostnadsfritt med buss under alla lov med 
undantag för jul- och sommarlov fram till klockan 19. 

 Verka för att slopa karensdagen inom vård, skola och omsorg 
En fråga som inte avgörs i kommunen utan behöver drivas och avgöras nationellt. 
 
 



 Att minst fem arbetsplatser under kommande mandatperiod ska 
få prova sex timmars arbetsdag 
Svar på motioner och medborgarförslag kring 6 timmars arbetsdag samt 30-timmars 
arbetsvecka är under behandling och ska gå fram till kommunfullmäktige. I förhandlingen 
fick vi inte igenom att ta med detta i övergripande budgetdokument. 

 Inte sälja ut den kommunala välfärden 
Det finns flera partier som vill öppna upp för privata aktörer att driva omsorgsverksamhet. 
Vi har i samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna accepterat att det ska uppföras ett 
omsorgboende på Pottholmen som ska drivas i främst kooperativt men alternativt privat 
drift.  

 Att stora förändringar som görs i kommunal verksamhet skall 
göras i samråd med personalen 
Vi arbetar för mer delaktighet och inflytande för att alla medarbetare ska kunna påverka och 
förbättra just sin arbetsplats. Vi skapar möjligheter genom kompetenslyft för att stärka våra 
medarbetare. Vi vill att medarbetare ska vara med att göra förändringar och förbättringar. 

 Införa pensions- och försäkringsstrateg till service för anställda i 
kommunen 
Finns en pensions- och försäkringsstrateg som kan hjälpa medarbetare både enskilt och i 
grupp.  

 Kontinuerligt stärka kompetensen i kommunens alla led 
Följande insatser är gjorda under mandatperioden: 

• Kontinuerlig kompetenshöjning för alla medarbetare genom kursprogram på KKC 
(i medarbetarsamtal ska kompetensutvecklingsbehov för varje medarbetare göras 
och plan för kommande kompetensutveckling skapas samt dokumenteras och 
följas upp i KOLL).  

• Kompetenshöjningsinsatser på ÄF för att höja andelen utbildade undersköterskor. 

• Samarbete med universitet på KSF för att vidareutbilda rektorer (både framtida och 
redan rekryterade). 

• Diverse kompetenshöjande insatser genom omställningsfonden/ KOM-KR; under 
de gångna åren främst inom vård- och omsorg. 

 

Följande insatser är planerade/på gång och kommer till hel eller till viss del att slutföras 

innan mandatperiodens slut: 

• Kommungemensam introduktion som utgör grunden för alla medarbetare 

• Strategisk kompetensutveckling för både chefer och medarbetare baserat på krav – 
behov- ambition. Detta ska ske i relation till kompetensförsörjningsplan, så att 
utbildningarna motsvarar de kompetensutvecklingsbehov som finns identifierade.  

 Utveckla och modernisera hjälpmedel inom vård och omsorg i 
samverkan med andra aktörer 
Genom ny teknik underlättar vi för både våra medarbetare och brukare, exempel vi 
installerar kameror för att underlätta vid kontinuerliga nattbesök.  
 
 

 



 Stärka samverkan mellan alla kommunens förvaltningar och 
bolag 
Samverkan har stärkts inom kommunkoncernen. En bred politisk överenskommelse har 
tecknats där koncernsamordning är en del. En utredning om samordning har presenterats 
och en dialog har påbörjats men inga beslut har ännu fattats.  

 Öka möjligheterna och förutsättningarna för yrkesväxling 
Budget 2022 innehåller förslag, åtgärder och investeringar för att öka kompetens hos 
personalen och särskilda satsningar görs på kompetensutveckling av personal inom 
Funktionsstöd- och äldre förvaltningarna. Vi har också beslutat att införa/förbättra 
funktioner för yrkesväxling och karriärutveckling. 

 Alla som jobbar i förskolan ska ha rätt till arbetskläder 
Ytter- och innekläder har införts. 

 Alla som jobbar i hemtjänsten ska få arbetsskor 
Ett skobidrag kommer att utgå till all fastanställd personal inom hemtjänsten en gång per år 

med start 1/11 -21 

 Karlskrona kommun ska verka för att nya företag flyttar till eller 
startas upp inom kommunen 
Vi jobbar med många olika insatser och aktiviteter för att få de företag och myndigheter 

som finns i kommunen att vilja utveckla och utöka sin verksamhet på ett sådant sätt att det 

resulterar i fler arbetstillfällen.  

 
Exempel: Stödinsatser under pandemin med stora paket till det lokala näringslivet. 
 

• Företagsutveckling och nyetablering via näringslivslotsen 
Varje vecka lotsar vi företag och evenemang via vår näringslivslots. Vi har kontinuerligt 
ca 25 aktiva ärenden, varav många handlar om mark men det är allt ifrån matvagnar till 
etablering av hotell.  

 

• Samverkan med intäktsbasbolag 
Vi har tex samverkat med NKT kring kommunikation vid bygget av NKT Lighthouse, 
namngivningstävling mm. Vi träffar företrädare för SAAB kontinuerligt  

 

• Ny flyglinje till Frankfurt 
Vi har tillsammans med Ericsson AB i Karlskrona och Ronneby näringslivsenhet 
förhandlat och jobbat hårt för att få till en flyglinje till och från Frankfurt. Linjen startar 19 
september. 

 

• Kommunikation med näringslivet 
Vi ansvarar för företagskontot LinkedIn där antalet följare har stigit ifrån några hundra 
när vi tog över till 4 913 personer (dagsfärska siffror). På vår nystartade näringslivssida 
på Facebook är antalet följare än så länge 282 personer. Karlskrona kommun gör 3-5 
inlägg per vecka i de sociala mediekanalerna riktade till näringslivet. 
Fem nyhetsbrev är utskickade under första halvåret. Öppningsstatistiken ligger runt 30 - 
32 % per brev, vilket är en bra siffra i jämförelse. Ambassadörsfilmer är framtagna och 
kommunicerade och arbetet fortsätter. 
Utöver det så träffar vi och informerar näringslivet via Näringslivsrådet, Frukostmöten, 
Digitala workshoppar, möten med industrigruppen, företagssafari mm 

 



 Karlskrona kommun ska aktivt arbeta för att etablerade företag 
ska växa i hela kommunen 
Vi har antagit en tillväxtstrategi och formulerat mål om att öka andelen jobb i intäktsbasen 
och jobbar aktivt både för nya etableringar och fler jobb i befintliga företag i kommunen. 
Under perioden har bland annat NKT investerat stort i ett nytt torn på Verkö som genererar 
flera nya arbetstillfällen. 

 Karlskrona kommun ska tillsammans med näringslivet och 
arbetsmarknadens parter utvärdera och stärka företagsklimatet 
Vi har inrättat ett näringslivsråd och antagit en tillväxtstrategi. I budget 2022 ligger 
uppdraget utveckla detta samarbete för att kunna få fler arbetstillfällen till Karlskrona. 

 Karlskrona kommun ska satsa på besöksnäring så att turismen 
stärks och kan nå hela vår kommun 
En ny strategi för turism- och besöksnäring är på väg fram för beslut. 
Ett tillväxtprogram är antaget där besöksnäring är en del 
Expo Karlskrona är ett flerårigt utvecklingsarbete som kommer att pågå fram till 2025 och 
avslutas med en modern bomässa. 

 Bilda ett lokalt valideringscentrum 
Tidigt identifierades en effektiv och säker valideringsprocess som kritisk för en 
framgångsrik etablering på arbetsmarknaden och etablering. Dock var och är ett av 
problemen med framgångsrik validering avsaknaden av regelsystem och 
processbeskrivningar. Det är också en väldigt stor bredd när det kommer till validering och 
även en viss begreppsförvirring. 
 
Tanken att bygga upp ett eget valideringscenter i kommunal regi kunde inte genomföras 
på ett sådant sätt som var de ursprungliga tankarna bakom förslaget. Främsta orsaken var 
att kommunen inte styrde över de kriterier som gäller vid validering av exempelvis läkare, 
ingenjörer, lärare, chaufförer. En annan viktig faktor var att det relativt snabbt byggdes upp 
centrala valideringsprocesser som kunde användas. Kommunen har därför valt att inrikta 
sitt arbete med validering mot hjälp och stöd för enskilda personer att hitta rätt i 
valideringsprocessen och lotsa dem igenom densamma. Detta arbete gjordes på AMF:s 
integrationsenhet i samarbete med Vuxenutbildningen. Exempel är utförda valideringar 
inom yrkesgrupper: Läkare, Lärare, Ingenjörer. Andra typer av valideringsinsatser under 
mandatperioden har varit utbildningar inom yrken som kock/måltidsbiträden, 
Vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare med inriktning på validering av 
kunskap/erfarenhet och språkträning. 

 Fortsätta att utveckla navigatorcentrum 
Navigatorcentrum har omlokaliserats från Vuxenutbildningen till Integrationscentrums 

gamla lokaler. 

• Arbetar med hemmasittare 

• Unga personer i arbetslöshet/utanförskap 

• Kontakter mellan unga arbetssökande och arbetsgivare 

• Jobb/praktik för unga i långvarig arbetslöshet. 

• Sommar/ferie-arbeten 

 



 Socialdemokraterna kommer aktivt att arbeta för att utveckla 
vänortsutbytet 
Utbytet med Baltijsk har kommit igång igen och samarbetsavtalet är förnyat. 

 Skapa ett program där ungdomar möts i Östersjöregionen 
2019 genomfördes tre transnationella medborgardialoger (Gdynia, Karlskrona och ombord 
på Stena Spirit). Dessa behandlade bl.a. ungdomsfrågor. 
 
Inom ramen för ITAW-projektet så har vi haft rundabordssamtal mellan ungdomar från 
Karlskrona och Baltijsk gällande frågor om tillgänglighet i stadsmiljö och tillgänglighet till 
idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar med funktionsvariation. 
 
På gymnasienivå sticker af Chapman ut med stora volymer. 
Samhäll internationell (kommunfinansierad profilutbildning) som varje läsår skickar 30 
elever till vardera Polen, Frankrike och Sydafrika. Sedan 2002. 

 
Af Chapman har varit aktiva i Erasmus partnerskap och skickat små grupper av elever under 
2019-2020.  
 
På grundskolenivå är det Jändelskolan som skickat elever till Wales och Finland, små 
grupper 2019-2020. 
Sunna har också skickat ett fåtal elever vid ett par tillfällen 2019-2020. Allt med EU-
stöd genom Erasmus+. 
 
I övriga samarbeten inom KSF är det digitala utbyten som sker och ett mindre antal lärare 
per skola/förskola som reser i projekten. 21st internationella skolsamarbeten inom KSF med 
extern finansiering förutom Samhäll internationell.  

 Tillsätta en Östersjökommission som tar fram förslag för att stärka 
samarbetet i Östersjöregionen 
Arbetet har stärkts, inte minst med anledning av de ovanstående projekten. 
Vi har genomfört Baltic Meeting Point under 2019 (de tidigare genomfördes 2017 och 
2018). 2020 och 2021 har fått ställas in pga. pandemin. 
Vi planerar nu Baltic Meeting Point inkl. Nordiskt vänortsmöte till maj 2022 
PaxBaltica har genomförts 2019 och som digitalt event 2020. 2021 är det inställt pga. 
Pandemin. Dock har ingen kommission är tillsatts. 
 
 

 
 
 
 
 
 


