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Interpellation Sverigedemokraterna Karlskoga  
 
Hur arbetar Karlskoga kommun med trygghetshöjande insatser? 
Till: Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 2020 hade vi att fatta beslut av budget för 
verksamhetsåret 2021. Det fattades även beslut om en extrasatsning på 5 miljoner kronor till att göra 
Karlskoga tryggare under december månad, exakt vad pengarna skulle användas till saknades det 
underlag till. 
Med facit i hand kan vi konstatera att 3 miljoner öronmärktes till ett projekt där hat och hot samt 
mobbning på internet skulle få det mesta av den riktade satsningen. 

Hur de resterande riktade pengarna skulle användas har inte specificerats utan de skulle komma till 
nytta under året genom trygghetsskapande insatser. Om vi kikar tillbaka på året som gått och med lite 
drygt 3 månader kvar av 2021 så är det berättigat att ifrågasätta hur dessa riktade pengar har 
använts.  

Skadegörelserna vid skolorna fortsätter, det har även pågått regelrätta uppgörelser med 
gängrelaterade inslag, antalet institutionsplaceringar är fortfarande höga. 

Kostnaden för institutionsvård för barn och unga, skyddat boende samt jourhem beräknas överstiga 
budget med 16 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021. Dessa ekonomiska avvikelser är på intet 
sätt en nyhet för den styrande majoriteten med Tony Ring i spetsen, precis så här har och ser 
verkligheten ut i Karlskoga kommun under ganska många år. 

’Därför frågar Sverigedemokraterna Karlskoga: 

-Anser Tony Ring att han på ett ansvarsfullt vis tagit socialnämndens rop efter mer resurser på 
allvar? 

-På vilket vis ämnar den politiska majoriteten arbeta för att kostnaderna inom institutionsvård hos 
barn och unga skall minska? 

-Anser du att de 2 miljoner kronorna som återstår i potten för ett säkrare och tryggare Karlskoga är 
en realistisk summa? 

-Vad kan Karlskogas invånare förvänta sig från den politiska majoriteten avseende 
trygghetsskapande insatser och framför allt inom det förebyggande arbetet gentemot barn och 
unga som riskerar att hamna i ett missbruk? 

Patrik Nyström 
Sverigedemokraterna Karlskoga 
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