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Vi Socialdemokrater vill ha ett Karlstad som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett Karlstad som 

undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Där 

vi kan få den bästa ekonomiska utvecklingen samtidigt som resurserna fördelas så att de kommer 

alla till nytta. Ett Karlstad som bygger på solidaritet, tillit och samarbete.  

 

Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Karlstad där människors livskvalitet 

ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av 

framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet mellan människor, 

mellan geografiska områden och mellan generationer. 

 

Vi har höga ambitioner för Karlstad. Vi vill bryta de senaste årens utveckling med växande 

arbetslöshet, större klasser i skolan och ökande ojämlikhet. Det kräver en framtidsinriktad politik 

som gör Karlstad ännu bättre att leva i, en politik för att skapa fler jobb och möjlighet till 

livslångt lärande. Vi ska knäcka arbetslösheten. Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för 

Karlstads utveckling och för att klara välfärden även i framtiden.  

 

Det kräver också en politik som utvecklar en bra välfärd i hela Karlstad och en utbildning av hög 

kvalitet på alla nivåer. Välfärden bidrar till sammanhållning i samhället, ökar jämlikheten och 

jämställdheten och ger frihet och trygghet för individen. En bra fungerande välfärd bidrar också 

till fler jobb.  

 

Karlstad ska vara en tillväxtmotor i Värmland. Det innebär samverkan med andra i vårt län och i 

vår närhet. En viktig faktor för att vara en tillväxtmotor i Värmland är att peka på nyttan 

samhället har av de som kommer hit. Utveckling av samhället sker inte utan förändring och 

nytänkande. Stimulanser från andra kulturer än den svenska bidrar positivt till 

samhällsbyggnaden. Ett segregerat samhälle där många människor från andra kulturer i realiteten 

inte släpps in i samhället är en ogynnsam tillväxtfaktor. Motsatsen ger en kraftfull stimulans till 

ökad tillväxt och därmed minskad arbetslöshet. Tillsammans blir vi starkare.  

 

Ökad jämställdhet är viktigt för att öka sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. 

Det innebär att vi driver en medveten politik för att bryta den strukturella könsmaktsordningen 

för att uppnå lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Det är i vardagen 

som jämställdhet kan skapas. Karlstads kommun möter medborgare i sin vardag i förskolan, 

skolan, vården, kollektivtrafiken, på biblioteket, idrottsanläggningar, parker eller gång- och 

cykelvägar och har en viktig roll i skapandet av ett jämställt samhälle.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Karlstads kommun har antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och 

män på lokal och regional nivå. Det innebär ett omfattande åtagande att aktivt främja jämställdhet 

inom en mängd olika områden. Vi vill förstärka det strategiska jämställdhetsarbetet och använda 

den europeiska deklarationen som grund och vägledning. Vi vill ha ett genusperspektiv på den 

kommunala budgeten och utveckla former för mer strategisk styrning och bredda 

jämställdhetsarbetet genom att aktivera medborgarpanelen i jämställdhetsfrågor.  

 
Karlstads kommun ska vara en arbetsgivare där alla anställda trivs med sina jobb och känner att 

de bidrar till att skapa en meningsfull vardag för Karlstadsborna. Vi vill att personalen ges goda 

möjligheter till att påverka och att kommunen upplevs vara en bra arbetsgivare som förnyar sig 

kontinuerligt och som vill och vågar pröva nytt. Att ge de anställda mer inflytande är ett av de 

bästa sätten att förbättra arbetsmiljön. Vi vill vidta åtgärder mot de ökande sjukskrivningstalen 

inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Det behövs även ett större erfarenhetsutbyte mellan 

chefer i mans- och respektive kvinnodominerade förvaltningar.  

 
I Karlstad ska man se fram emot spännande upplevelser inom idrott och kultur, ett varierat utbud 

av förenings- och fritidsaktiviteter, shopping och omfattande tillfällen till friluftsliv. Man ska ha 

möjlighet att uppleva stora idrottsevenemang, festivaler och utställningar. Utvecklingen av ett helt 

nytt Arenaområde är av stor betydelse.  

 
Framtidskontrakt för Karlstad anger vår politiska inriktning. Vi prioriterar full sysselsättning, 
kvalitet i välfärden före skattesänkningar och ansvar för morgondagen. En stabil ekonomi i 
kommunen gynnar alla, framförallt de som är i störst behov av stöd från kommunens olika 
verksamheter. Med Karlstad avses och omfattas hela kommunen.    
 

 

 

 Jobben ska sättas främst, full sysselsättning är den överordnade politiska prioriteringen  

 Alla ska ges möjlighet till ett livslångt lärande  

 Kvaliteten i välfärden ska gå före skattesänkningar 

 Vi vill bidra till utvecklandet av framtidens klimatlösningar    

 Förstärka det strategiska jämställdhetsarbetet utifrån den europeiska deklarationen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män  

 

 



 
 

 

Vårt mål är arbete åt alla och kampen mot arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. För de allra 

flesta är jobbet en positiv och viktig del i livet. Det ger en egen inkomst, gemenskap och 

utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta 

kvalitet, ett samhälle som håller ihop och en ökad jämlikhet. För att säkra välfärdens finansiering i 

framtiden behövs en politik för fler och växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. 

 

Den borgerligt styrda majoriteten i Karlstad har haft goda ambitioner men de har inte klarat av 

uppgiften. Arbetslösheten är fortsatt hög. Andelen av Karlstadborna som har ett arbete att gå till 

har minskat, långtidsarbetslösheten stiger och antalet människor i behov av försörjningsstöd har 

kraftigt ökat under de senaste åren. Särskilt oroande är den växande ungdomsarbetslösheten.  

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron hos en hel 

generation. Vi vill bryta de senaste årens oroande utveckling i Karlstad och Värmland.   

 

Arbetslösheten innebär ofta en tragedi för den enskilde och ger krympande resurser till välfärden. 

Med den höga arbetslösheten följer dessutom växande klyftor, bland annat. har barnfattigdomen 

ökat. Detta är inte det Karlstad vi vill se. Karlstad behöver fler jobb. Då krävs en framtidsinriktad 

politik. Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill stimulera en 

dynamisk hållbar tillväxt som ger jobb.  

 

Vi vill skapa ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. I Karlstad kallar vi det, 

En stad för alla. Det innebär ett samhälle där alla får plats och känner sig delaktiga och 

betydelsefulla. Ett samhälle där alla har rätt att arbeta 100 procent av sin förmåga.   

Det innebär att våra förtroendevalda ska vara kunniga, lyhörda och ha ett kreativt förhållningssätt 

och se till att Karlstad är framåtsyftande, positivt och serviceinriktat. En spännande idé idag kan 

vara ett nytt företag som ger fler jobb imorgon. Karlstad ska vara en attraktiv bostads-, 

utbildnings- och etableringsort.   

 

Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och vårt mål är att Karlstad ska ha Sveriges lägsta 

ungdomsarbetslöshet. Då krävs en ordentlig kraftsamling. Vi är övertygade om att unga ska 

arbeta eller studera, inte vara arbetslösa.  För att klara detta krävs en mängd olika insatser både 

under och efter skoltiden och en bred samverkan mellan kommunen, näringslivet, universitet och 

den ideella sektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

För att fler ska få ett jobb krävs en utbildning av hög kvalitet. Det är den enskilt viktigaste 

faktorn för att få jobb. Det kan handla om möjligheten att få sitt första jobb, kompetensutveckla 

sig under sitt yrkesliv eller lära nytt för en ny anställning senare i livet.  

 

För oss är det viktigt att utbildningen sker i samverkan med arbetsmarknadens parter. 

Utbildningar ska utformas efter företagens behov för att kunna stänga det rekryteringsgap som 

finns på arbetsmarknaden.  Var fjärde ung i länet går utan jobb samtidigt som företagare vittnar 

om svårigheten att hitta den kompetens de behöver. Därför är det viktigt att Karlstad kan erbjuda 

kompletterande grundutbildningar inom kommunal vuxenutbildning liksom inom folkbildningen 

som en del i en fortsatt kompetenshöjning.  

 

Karlstads universitet är en viktig aktör i Värmland. Vi vill hitta fler och nya områden för 

samverkan mellan kommunen, näringslivet och universitetet som kan leda till att fler studenter 

stannar kvar i Karlstad efter att de har avslutat sina studier, att forskningsresultat omsätts till nya 

företag och innovativa jobb, och att universitetet stärks i sin roll som ett modernt universitet. 

Arbetet med Innovation Park är här av en avgörande betydelse.  

 

Många företag vill expandera eller etablera sig i Karlstad. Allt för ofta uteblir investeringen på 

grund av att det inte finns tillgång till detaljplanerad mark. Vår uppgift är att säkerställa att det 

finns mark tillgänglig i de bästa lägena för företag, handel och boende. Vi vill att de som 

kontaktar kommunen ska få det bästa möjliga bemötandet.  

 

Karlstad har utvecklats till en framgångsrik handelsstad. Vi vill därför fortsätta utvecklingen av 

handeln i kommunen. Rätt handel på rätt plats är vår inriktning. I Karlstad centrum vill vi 

utveckla attraktiva gångstråk och stadsmiljöer, ta ett helhetsgrepp kring Stora torget och utveckla 

Haga till ett kulturkvarter. Allt detta för att öka stadskärnans attraktivitet och utveckla 

besöksnäringen och centrumhandeln. Ett trivsamt centrum med caféer, butiker och trevliga 

stadsmiljöer med kulturinslag bidrar till en fortsatt positiv utveckling för trivseln och antalet 

arbetstillfällen. 

 

Fler bostäder är centralt i vår jobbpolitik. För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en 

aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet samt åtgärder för att minska 

byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Även ungas möjligheter att komma in 

på bostadsmarknaden behöver underlättas. I Karlstad vill vi satsa fler små hyreslägenheter för 

unga. Det är en god idé, inte bara genom att man underlättar ungas inträde på bostadsmarknaden, 

tillgången till lägenheter är också viktig för Karlstads attraktionskraft och möjligheten för 

människor att ta ett arbete här. Det finns också andra positiva effekter som kommer av 

bostadsbyggande, till exempel genererar varje byggjobb ytterligare tre arbetstillfällen. 

 

De fyra etablerade klustren – Stål & Verkstad, Compare , The Paper Province (inkl. The 

Packaging Arena) och Visit Värmland har haft en positiv påverkan  på sysselsättningen i regionen. 

Vi är därför positiva till en fortsatt utveckling av dessa kluster.   

 



 
 

 

 

 

Offentlig upphandling är en stor potentiell marknad för många företag. Att dela upp 

upphandlingarna i mindre delar möjliggör för fler företag att lämna anbud och gynnar företag 

som säljer ekologiska och närproducerade varor eller tjänster. Vi vill vara med och bidra till fler 

gröna jobb. Nya arbetstillfällen kommer att skapas inom miljö- och energisektorn när kraven på 

omställning till en hållbar utveckling växer.  

 

Vi vill inte bara satsa på gröna jobb utan även på vita jobb. Det innebär att de arbetstillfällen som 

skapas genom offentlig upphandling även ska ha goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner. Vi vill 

också se över möjligheten att ställa krav om att anställa arbetslösa i offentliga upphandlingar. Alla 

människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. För att underlätta för personer 

med en svag ställning på arbetsmarknaden krävs ett gott samarbete mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen och för individuellt anpassade insatser. Vi ser gärna fler arbetsrelaterade 

sociala företag i Karlstad.  

 

Karlstad vinner på jämställdhet, öppenhet och mångfald. Ett Karlstad som präglas av mångfald 

bidrar till nya sätt att se på gamla problem. Idéer kan bli till företag och det skapar i sin tur fler 

jobb. För personer med utländsk bakgrund kan nyckeln till en god integrering i samhället vara 

möjligheten till en anställning.  

 

Vi vill tillsammans med övriga värmländska kommuner starta en regional företagarförmedling. 

Värmland står inför en generationsväxling bland småföretagare. Väl fungerande företag riskerar 

att läggas ner samtidigt som många unga gymnasie- och universitetsstudenter gärna vill driva 

företag. Till en företagarförmedling kan både företag och unga vända sig för att få hjälp med 

matchning, mentorskap och utbildning. 

 

Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Vi vill fortsätta satsningen på att erbjuda alla anställda 

i kommunen som vill, heltid. Det är en viktig jämställdhetssatsning. Vi vill också stödja kvinnors 

företagande. Om kvinnor skulle starta företag i samma utsträckning som män skulle det innebära 

många nya företag och jobb i Karlstad.  

 

Karlstad ska vara en stark motor för hela Värmland. En viktig faktor för att Karlstad ska kunna 

vara en stark motor är en fungerande infrastruktur. För att Karlstad och Värmland ska prioriteras 

i de nationella planerna för infrastruktursatsningar krävs ett offensivt och strategiskt arbete.  

 

Det måste finnas en regional flygplats med möjlighet till snabba internationella förbindelser. 

Vänertrafiken är viktig för de större industrierna, både för transport av produkter och för råvaror. 

Tågtrafiken är viktig ur både tillväxt- och miljöhänseende. Vi stödjer den regionala satsningen på 

”Tåg i tid” och ett modernt resecentrum. Vi positivt till dubbelspår/-mötesspår Kristinehamn - 

Kil. Infrastruktursatsningar öster ut mot Örebro och väster ut mot Oslo är viktiga förutsättningar 

för regional tillväxt och är av stor betydelse för pendlingsmöjligheter och arbetsmarknaden i hela 

Värmland.  



 
 

 

 

En annan avgörande infrastrukturfråga är bredband. Hela kommunen måste ha möjlighet till en 

tillfredsställande bredbandsuppkoppling vad gäller såväl driftssäkerhet som hastighet. Här krävs 

en positiv samverkan med lokala aktörer, exempelvis byalag.  En fungerande 

bredbandsuppkoppling ska säkerställas i hela kommunen. 

 

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Karlstad har varit mycket positiv och den vill vi fortsätta att 

utveckla genom att satsa på ett BRT-stråk. Vi vill även verka för en positiv utveckling av 

kollektivtrafiken i hela kommunen.  

 

 Alla ungdomar ska ha rätt till jobb eller utbildning efter 90-dagars arbetslöshet men hjälp 

från första dagen 

 Proaktivt arbete för fler företagsetableringar  

 Företagslots med genuskunskap som inriktas på unga och kvinnors entreprenörskap 

 Obligatorisk arbetslivsinformation på skolor 

 Ferietjänstgaranti, det vill att alla som vill som går i nian upp till tvåan i gymnasiet får ett 

feriearbete 

 Kommunen ska ta ett större ansvar för praktikplatser  

 Fler lärlingsplatser i kommunen 

 Underlätta för UF-företag att fortsätta efter gymnasieexamen genom att se på möjligheten 

att hyra ut tomma skollokaler 

 Vi vill tillsammans med övriga värmländska kommuner starta en regional 

företagarförmedling 

 Utveckla vuxenutbildning inom Komvux och folkbildningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kunskap är en av grundbultarna i vårt demokratiska samhälle och en viktig förutsättning för att 

aktivt kunna delta i samhället, ta ett arbete och bidra till det gemensamma. En bra skola är en 

förutsättning för att alla ska kunna få den kunskap som de har rätt till. Den grundläggande 

utbildningen ska komma alla till del efter egna förutsättningar och egen förmåga, vara öppen för 

alla och bekostas av oss alla gemensamt. Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har 

tillgång till en utbildning av hög kvalité genom hela livet, från förskola till högre utbildning och 

folkbildning, med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela 

yrkeslivet. 

 

Det livslånga lärandet börjar i förskolan 

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Den ska hålla hög kvalitet, där barnens 

lust och möjligheter att lära tas tillvara. Förskolan ska vara öppen för alla barn på lika villkor, 

oavsett föräldrarnas sysselsättning. För att garantera en hög kvalitet och barnens trygghet måste 

även gruppstorlekarna minskas. Olika personalgrupper bidrar med olika kompetenser till att 

förskolan håller en hög kvalitet. Därför är det självklart att både förskollärare och barnskötare 

arbetar på våra förskolor. 

 

Fler förskolor ska ha en miljöprofil och alla ska vara miljöcertifierade. Vi vill att andelen 

ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter ska öka successivt.  

 

En grundskola som når kunskapsmålen  

För att höja resultaten i grundskolan krävs ökade resurser och investeringar, till exempel till 

mindre klasser, ökad kompetensutveckling för pedagogerna. För att uppnå kunskapsmålen krävs 

moderna arbetssätt, samt minskad segregation och sociala klyftor. Skolan är och ska vara en 

mötesplats för barn från olika bostadsområden, kulturer, traditioner och språk. Dialog är skolans 

viktigaste demokratiska redskap. Jämställdhet, jämlikhet och demokrati ska genomsyra all 

undervisning. Kultur och skapande aktiviteter är en självklarhet i skolan. Alla elever ska känna 

trygghet i sin skola.  

 

Skolan ska vara likvärdig och resurserna fördelas utifrån elevernas behov. Förutom avgifter för 

plats i förskola och fritidshem ska inga avgifter förekomma inom förskolan, grundskolan eller 

fritidshemmen. För att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen och lyckas i skolan, 

är personal med specialkompetens av stor betydelse. Modersmålsundervisning är ett sätt att 

hjälpa elever att tillgodogöra sig arbetet i skolan samtidigt som de utvecklar sin tvåspråkiga 

identitet, kompetens och självkänsla.  

 

I arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd är det självklart att skolans personal 

samverkar med andra i samhället och aktivt tar hjälp av den kompetens som finns utanför den 

egna verksamheten. För att tidigt fånga upp de elever som mår dåligt spelar elevhälsovården en 

mycket viktig roll. Det krävs ofta samarbete med hälso- och sjukvården och ibland även 

socialtjänsten.  



 
 

 

 

Efter skoltid ska eleverna erbjudas en meningsfull fritid som stimulerar deras utveckling och 

lärande. För att uppnå detta krävs att fritidshemmen håller hög kvalitet och inte har för stora 

grupper.  

 

De elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska ha rätt till 

sommarskola och få mer lärarledd undervisningstid.   

 

Gymnasieskolan 

Vi vill ge alla möjlighet att ta en gymnasieexamen. För att detta ska bli verklighet krävs att 

eleverna så långt det är möjligt får sitt förstahandsval tillgodosett, ett brett utbud av 

gymnasieutbildningar som också speglar arbetsmarknadens framtida rekryteringsbehov, 

engagerade kompetenta lärare och moderna lärmiljöer.  

 

En nyckelfaktor för att så många elever som möjligt ska kunna påbörja sitt yrkesliv så fort som 

möjligt efter sin gymnasieutbildning är att kopplingen mellan arbetsmarknaden och 

gymnasieutbildningen fungerar på ett bra sätt. Det handlar framför allt om att eleverna ska få bra 

praktikplatser under sin studietid att kunna knyta viktiga kontakter. Alla program behöver därför 

ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden och bygga ett samarbete mellan skolan, universitetet, 

företagen och de fackliga organisationerna. 

 

Arbetslösheten bland de personer som saknar en gymnasieutbildning är betydligt högre än bland 

dem som fullföljt gymnasiet. Därför krävs bland annat satsningar på vuxenutbildningen och SFI-

undervisningen. Vi vill också utveckla studiecentrat på Tingvallagymnasiet, bland annat genom att 

lärarstudenter kan få jobba som en extraresurs under sin utbildning, för att stödja de som 

använder studiecentrat. 

 

Introduktionsprogrammet är en viktig resurs som ska hjälpa elever som av olika anledningar inte 

har klarat av grundskolan eller som har kommit till Sverige i gymnasieåldern. Det är viktigt att 

dessa elever får en chans att komma in på ett gymnasieprogram så att de en dag kan ta en 

gymnasieexamen.  

 

Gymnasiesärskolan och särvux bedriver en viktig verksamhet för de med olika typer av 

funktionsnedsättningar som inte kan gå i den ordinarie gymnasieskolan eller i andra delar av 

vuxenutbildningen. 

 

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter engagerade och kompetenta lärare. För 

att få de bästa lärarna till våra skolor behöver lärarnas villkor förbättras. Både elever och personal 

behöver en bra arbetsmiljö, präglad av trivsel, trygghet, lugn och ro.  

 



 
 

 

Forskning och utbildning ger hållbar tillväxt 

Satsningar på forskning och utbildning gör att vi bättre kan förstå den värld vi lever i och göra 

den bättre. En växande andel av jobben kommer att kräva en högre utbildning. För att få fler att 

läsa vidare behöver alla ha grundläggande högskolebehörighet oavsett om man läser på ett 

studieförberedande eller ett yrkesprogram.  

 

Det ska märkas att Karlstad är en studentstad. Vi vill att fler studenter stannar i Karlstad efter att 

de har avslutat sina studier. En viktig åtgärd för att locka nya studenter till Karlstads universitet är 

att kommunen prioriterar bostadsgarantin för universitetets studenter. Karlstad behöver 

välutbildade invånare för att kunna konkurrera om företagsetableringar och nya jobb.  

 

 

 Minskade barngrupper och klasser i förskolan och de lägre årskurserna 

 Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska erbjudas inom alla skolområden  

 Alla elever ska nå målen i grundskolan  

 Läxhjälp ska erbjudas till alla elever 

 Skolan ska vara avgiftsfri 

 Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal  

 Investera i bättre villkor för lärarna  

 Mat som serveras i våra skolor och fritidshem ska vara vällagad, närproducerad och 

ekologisk 

 Fler genuspedagoger  

 Arbetskläder till personalen i förskola 

 Ett aktivt värdegrundsarbete för att förhindra mobbning och främlingsfientlighet  

 Införa ett trainee-program för studenter  

 Alla 20-åringar ska ha en fullständig gymnasieutbildning  

 Kårhus och bostadsgaranti för studenter på Karlstads universitet  

 För att öka möjligheten till livslångt lärande ska vuxenutbildningen och folkbildningen ges 

utökade resurser   

 

 



 
 

 

Karlstad ska vara en stad för alla. Alla ska bidra och alla ska få del. Människor ska känna sig 

trygga i vardagen och veta att hjälp finns när den behövs. Alla barn ska ha rätt till en bra uppväxt.  

Vi behöver förstärka tryggheten i vardagen och se till att hjälpen sätts in tidigare. Alla som 

behöver ska ha rätt till ett professionellt, kreativt och flexibelt stöd med hög kvalitet. Antalet 

äldre ökar och samhället måste planeras och organiseras för att hantera den utmaningen.  

 
Tidiga insatser 
Alla barn ska ha rätt till en bra uppväxt, men tryggheten utmanas av arbetslöshet, klyftor och 

orättvisor, missbruk och utslagning. Den höga arbetslösheten har bitit sig fast och 

trygghetssystemen urholkats. Jämställdheten har inte prioriterats. Detta påverkar givetvis 

barnfamiljer. Vi får aldrig glömma barnen till personer som befinner sig i utsatta situationer. 

Dessa barn behöver självklart stöd. Ju tidigare, desto bättre. Den områdesbaserade samverkan 

mellan skolan och socialtjänsten måste utvecklas.  Vi tror på tidiga insatser och vill utveckla 

arbetet med sociala investeringar.  

 

Barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Det orsakar både ett betydande lidande för dem som 

drabbas och stora kostnader för samhället. Problemen upptäcks ofta redan under skoltiden och 

en väl fungerande elevhälsa och tidiga insatser är nödvändiga. Vi vill därför att kommunens och 

landstinget gemensamt satsar på särskilda mottagningar för barn och unga med risk för psykisk 

ohälsa.  

 

Våld i nära relationer är ett problem som ökar. Det förekommer i alla typer av parrelationer, 

oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och är ett komplext problem. Det pågår systematiskt 

under en längre tidsperiod och innefattar även en psykologisk nedbrytning av den utsatta.  

Erfarenheterna visar att det kan kännas svårt att vända sig till kommunernas socialtjänst för hjälp. 

Därför är det viktigt att utveckla samarbetet med ideella organisationer.  

 

Samhället behöver ta gemensamt ansvar när något gått snett. Nästan all brottslighet börjar i 

ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Fler 

av dessa ungdomar kan fångas upp, inte minst för att bryta rekryteringen till den organiserade 

brottsligheten. Kriminalitet kan till exempel födas ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk.  

Minskad segregation, förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpning av våld i nära relationer, 

sociala investeringar och ett samarbete med frivilligorganisationerna är därför viktigt. Den som 

begått ett brott måste snabbt nås av en reaktion. Kommunens samarbete med polisen kan 

utvecklas ytterligare, inte minst när det gäller arbetet mot organiserad brottslighet. Vi är angelägna 

om att kommunens brottsförebyggande trygghetsarbete i bostadsområdena och på 

trygghetscenter förstärks och får en tydligare styrning för att uppnå konkreta resultat.  

 

Människor som fastnat i ett drogberoende behöver hjälp att komma ur det. Alla missbrukare ska 

nås om ett erbjudande om hjälp. Vården ska vara av god kvalitet och insatserna mot missbruket 

måste vara långsiktiga. Nya metoder och behandlingsformer behöver utvecklas.  



 
 

 

Vi måste värna om drogfria mötesplatser för ungdomar. Missbrukare som inte lyckas nå 

drogfrihet ska ha rätt till ett värdigt och så långt som möjligt sjukdomsfritt liv.  

 

En bra kommun att åldras i  

Karlstad ska vara en bra kommun genom hela livet. Inom äldreomsorgen utgör hemtjänsten och 

olika former av boenden huvuddelen av stödet.   

 

Det är angeläget att erbjuda aktiviteter och social samvaro för att förlänga de friska åren av 

seniorlivet. Pensionärsorganisationerna är en viktig samarbetspart och Seniorernas hus har 

utvecklats till en mötesplats med ett brett utbud av aktiviteter. Det behövs olika former av 

trygghetsboenden, seniorboenden och anpassning av äldre flerbostadshus som exempelvis saknar 

hiss. Här krävs statliga insatser. Vi vill sprida samarbetsmodellen med trygghetsbovärdar till fler 

aktörer på bostadsmarknaden än KBAB.   

 

Anhöriga gör en ovärderlig insats och anhörigcentrum är en viktig mötesplats. Antalet personer 

med demenssjukdomar ökar och vi behöver utveckla mer flexibla avlastningsformer och utöka 

antalet dagverksamheter för personer med demenssjukdomar. Det är viktigt att värna om 

Resurscentrum med korttidsplatser och växelvård. Det ska finnas möjligheter till parboende på 

våra vårdboenden.  

 

Det finns stora möjligheter i användandet av tekniska lösningar. Vi vill nyttja tekniken med 

frivillighet och integritet för den enskilde som vägledande förhållningssätt.  

 

Vår inställning är att kommunen ska vara det bästa alternativet inom hemtjänsten. Det kräver ett 

professionellt och kreativt ledarskap, där man beaktar personalens behov av delaktighet, bejakar 

deras kompetens och säkerställer ett gott bemötande av de äldre. Personalen behöver en bättre 

arbetsmiljö och en kontinuerlig kompetensutveckling. De kan inte ”springa fortare”. De så 

kallade ”delade turerna” hör inte hemma i framtidens vård och omsorg. Vi vill att kommunen ska 

vara en bra arbetsgivare.    

 

För att få bättre kontroll över kostnad och kvalitet, så drivs ett fåtal boenden på entreprenad 

inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Det ska ställas samma kvalitetskrav på entreprenörer 

som på kommunens verksamhet och kommunens tillsynsenhet följer upp både den egna 

verksamheten och entreprenaderna. Vi anser att det räcker med dessa entreprenader. Vi förordar 

att det nya vårdboendet på Oskarslund, som öppnar 2015, ska drivas i kommunal regi.  

 

Vi prioriterar förebyggande arbete och vill särskilt fokusera på trygghets- och 

fallskadeförebyggande arbete. Här kan vi göra mer tillsammans med Karlstads universitet och 

Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB). Vi vill trygghetscertifiera verksamheter inom 

äldreomsorgen i Karlstad enligt WHO:s kriterier.  

 

 



 
 

 

Vi vill även lyfta fram kostens betydelse som en integrerad del i hälsoarbetet. Undernäring är ett 

problem bland äldre. Vi vill att kommunen följer den senaste forskningen inom kost och hälsa 

och i större utsträckning än idag erbjuder exempelvis lågkolhydratkost. Möjlighet till social 

samvaro i samband med måltid är viktigt.   

 

Rättigheter omfattar alla 

Funktionshindersfrågorna är i första hand rättighetsfrågor och inte vård- och omsorgsfrågor. 

Personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som 

människor utan funktionsnedsättning. Kompetensutveckling och fortsatta investeringar och 

avhjälpande av olika hinder måste därför fortsätta. Möjligheten till delaktighet i sociala 

sammanhang och samhällsengagemang får inte begränsas av bristande tillgänglighet eller 

okunskap. Vi vill säkerställa att tillgänglighetsfrågorna kontinuerligt diskuteras på politisk nivå. 

Erfarenheter och kunskaper i handikappföreningarna och tillgänglighetsgruppen ska självklart tas 

tillvara.   

 

Det är viktigt att höja sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden bland personer med 

funktionsnedsättning. Samarbetet mellan gymnasiesärskolan, Arbetsförmedlingen och daglig 

verksamhet måste förbättras. Vi vill söka nya, konstruktiva och kreativa lösningar och engagera 

näringslivet mera i dessa frågor. Kooperativ kan vara ett exempel.  

 

Samhället måste bli bättre på att samordna sina insatser kring människor med olika former av 

funktionsnedsättningar. Koordinatorer som hjälper den enskilda med olika kontakter har prövats 

med gott resultat på en del håll i landet. En undersökning från RBU, Riksförbundet för 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättning i 

genomsnitt hade kontakt med 17 personer kring sitt barns funktionsnedsättning och olika 

stödinsatser, vilket är en orimlig situation. Även personer med psykiska eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver hjälp med samordning i vardagen. Vid Karlstads universitet har 

det utbildats vård- och stödsamordnare. En ny profession vars kompetens behövs och självklart 

ska efterfrågas.  

 

 

 Förstärka och utveckla det brottsförebyggande trygghetsarbetet 

 Starta fler dagverksamheter för personer med demenssjukdomar 

 Trygghetscertifiera verksamheter inom äldreomsorgen 

 Utvärdera och intensifiera tillgänglighetsarbetet 

 Inrätta en koordinator som stöd för familjer med barn och unga med 
funktionsnedsättning 

 Ta fram en långsiktig plan för äldreboenden   

 Följa upp försörjningsstödet ur ett jämställdhetsperspektiv   



 
 

 

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Vi vill skapa ett samhälle som 

bygger en hållbar framtid för våra barn och unga, för nästa generation. Många frågor kräver 

globala överenskommelser och nationella beslut men mycket kan skapas och utvecklas lokalt 

utifrån våra förutsättningar. Att skapa en hållbar utveckling är en gränsöverskridande utmaning 

som rör samhällets alla områden. Vårt mål är ett klimatneutralt Karlstad. 

 

Social rättvisa, ekologisk balans och generell välfärd hänger ihop. En aktiv klimatpolitik är en 

politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- 

och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till att skapa nya företag. 

Miljöhänsyn, ekonomisk hushållning och rättvis fördelning måste gå hand i hand när vi möter 

framtiden.  

 

För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtions-

mönster. Produktionen av varor och tjänster, bostäder, energisystem och transportsystem 

behöver ställas om i resurssnål och resurseffektiv riktning men också i former som är förenliga 

med kraven på social rättvisa.  

 

En stor och viktig del av klimatarbetet sker på lokal nivå. Karlstads kommun ska visa vägen och 

vara en föregångare i arbetet för en hållbar utveckling. Vi vill använda offentlig upphandling, 

investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återbruk, återvinning av hushållsavfall för 

biogasproduktion, en övergång till fossilbränslefri kollektivtrafik och prioritering av gång-, cykel- 

och kollektivtrafik i samhällsplaneringen. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor 

hälsofara och är ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i 

barnens offentliga miljöer. Vi vill arbeta för att alla risker med kemikalier minimeras och 

kontrollen effektiviseras. Karlstads kommun är en Fair Trade City, vilket innebär att Fair Trade-

varor ska köpas när det är möjligt.  

 

För att kunna göra skillnad i klimat- och miljöfrågor är en förändring av attityder oerhört viktigt. 

Det handlar om vår livsstil och vår konsumtion. Attitydförändringsarbete är mest lyckat om det 

börjar tidigt. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att låta människor ta ett 

klimatansvar i sin vardag. För att förändra konsumtion och levnadsmönster måste 

konsumenterna få bättre information, till exempel om matens innehåll, näringsvärde och 

ursprung. I våra bostadsområden och på våra arbetsplatser kan vi tillsammans med andra göra 

stor skillnad. Det ska även vara enkelt att källsortera, handla rättvisemärkt och få information om 

hur och var man kan påverka miljön positivt.  

 

Naturen med sin mångfald ger möjlighet till avkoppling, rekreation och motion. Vi vill slå vakt 

om levande miljöer och skydda våra naturtillgångar såsom vattenresurser, värdefull natur och 

kulturmiljöer. Alla ska kunna njuta av Karlstads vattennära läge och det utbud det möjliggör. Det 

ska vara enkelt att leva utan bil i Karlstad, därför bör bussarnas framkomlighet prioriteras. 



 
 

 

Klarälvens stränder bör i högre grad öppnas upp och bli tillgängliga för allmänheten, 

naturupplevelser är en oinskränkt rättighet för alla. 

 

Den gröna staden 

En tilltalande utformning av människors livsmiljöer är oerhört viktig för upplevelsen av Karlstad. 

Förtätning av den goda gröna staden får inte ske på bekostnad av grönytorna i Karlstadbornas 

verkliga vardagsrum. Miljöer som människor vistas i dagligen, såväl befintliga som nyanlagda, ska 

uppfattas som berikande och levande. Karlstad ska vara en spännande stad men samtidigt 

upplevas som trygg och säker, den ska vara pålitlig men inte helt förutsägbar.  

 

Karlstads gröna miljöer ska vara tillgängliga och inbjudande att vistas i men även kunna användas 

på mindre traditionella sätt. Vi vill till exempel stödja människor som vill odla utomhus för 

hemmabruk såväl ur miljösynpunkt och livskvalitet som för att uppmuntra den skaparkraft och 

det miljöengagemang som finns.  

 

Vi vill ha en ny hållbar stadsbyggnadspolitik för fler attraktiva stadsmiljöer och bostadsområden 

som är hållbara ur ett miljöperspektiv, så kallade ”gröna stadsdelar med ekologisk profil”, och 

med en god boendemiljö. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög 

självförsörjningsgrad på energi, förskolor och skolor som har en miljöprofil. Nya hus ska byggas 

med lågenergimetoder och -förbrukning. Bostadsområdena utformas så att behovet av 

transporter minskar och gatorna konstrueras så att de blir naturliga hastighetsreglerare. I de gröna 

stadsdelarna ska det också finnas platser där olika generationer och kulturer kan mötas. 

 

Karlstads bostadsområden ska vara tilltalande och välplanerade och det ska finnas boenden i 

olika upplåtelseformer. Inom samma område ska det kunna finnas bostäder, arbetsplatser och 

handel. Vi ska inte vara rädda för innovationer när det gäller byggnader, de får gärna sticka ut när 

det gäller arkitektonisk utformning. 

 

Stadsmiljöer och bebyggelse ska utformas så att spontan fysisk aktivitet uppmuntras. Det är bra 

ur ett folkhälsoperspektiv, skapar mötesplatser och bidrar till en attraktiv stad. Det ska finnas 

möjlighet till aktiviteter under årets alla årstider, tillgång till spontanidrott och motion är 

grundläggande. Alla ska ha möjlighet till aktiviteter utan krav eller formella arrangemang.   

 

Vi vill investera i konceptet ”Trästaden”, det vill säga bygga hus i trä, när nya bostadsområden 

planeras. Detta skapar fler jobb och minskar miljöpåverkan eftersom trä är ett miljövänligare 

byggnadsmaterial.  

 

En hållbar ekonomisk utveckling  
Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft för ekonomisk 

utveckling, eftersom den skapar efterfrågan på resurssnål teknik, nya transportlösningar och nya 

former för energiproduktion. Omställning ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad 

arbetslöshet och social otrygghet.  

 



 
 

 

 

 

Den ekonomiska utvecklingen måste ske i harmoni med det ekologiskt hållbara, om också 

kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och 

biologisk artrikedom. För att vi ska lyckas med detta krävs att både den enskilde, marknaden och 

det offentliga tar sitt ansvar. 

 
Tätorter kallas ofta motorer för kulturell, social, politisk och ekonomisk utveckling. En varierad 

och blandad stadsmiljö ökar trivsel, tryggheten och livskvaliten men även kreativiteten, 

innovation och entreprenörskap. Bilden av Karlstad är viktig för att attrahera investeringar och 

nya ekonomiska initiativ. Positiva uppfattningar bygger inte bara på den fysiska miljön utan också 

på den sociala och ekonomiska miljön. En förutsättning för att Karlstad ska växa är att 

ytterområdena utvecklas.  

 

Samarbete mellan privata och offentliga aktörer bidrar också till ekonomisk hållbarhet. En 

grönare ekonomi är en viktig del i utvecklingen av ett hållbarare Karlstad.   

 

 Bygg ut fjärrvärmen  

 Omvandla naturvårdsrådet till ett råd för hållbar utveckling, där kommunens större 

utvecklingsfrågor diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

 Skapa gröna stadsdelar med ekologisk profil och möjlighet till gemensam ekologisk odling 

i bostadsområden  

 När kommunens fastigheter underhålls ska de energieffektiviseras enligt den senaste 

tekniken 

 Skärpta miljökrav vid kommunala upphandlingar  

 Utveckla kollektivtrafiken mellan Karlstads tätort och kommundelscentra 

 Bygga bil- och cykelparkeringsplatser för pendlare vid bussomstigningsplatser 

 Arbeta för att cykel kan tas med på buss och tåg 

 Bygga ut cykelvägnätet med ”cykelmotorvägar” mellan Karlstads tätort och 

kommundelscentra 

 Öka möjligheterna till fastighetsnära källsortering och tillgängligheten till 

återvinningsstationer och -centraler 

 Öka informationen om och tillgängligheten till naturområden 

 Bevara, vårda och förbättra strövområdena nära bostadsområdena 

 Stora Torget ska vara en livfull och naturlig mötes- och marknadsplats  

 Rusta upp och tydliggöra entréerna till Karlstad  

 Ha ett barn- och genusperspektiv i all stadsplanering 



 
 

 

  

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter 

egna önskningar och kunna påverka samhället. Denna frihet ska gälla alla. För att uppnå detta 

spelar kultur, idrott och fritid en stor roll i framtidens Karlstad. Tillgång och möjligheter till 

deltagande och skapande ska gälla för alla, var och efter sina förutsättningar och möjligheter.  

 
Kultur  
Vi vill att kulturen ska bli mer närvarande och syresättande i alla människors vardag. Att 

göra alla delaktiga i det som är kulturlivets kärna – att skapa möjligheter för var och en att frigöra 

den egna tankens kraft. Kultur ger människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor 

och skapa en identitet. Genom kulturen lär vi oss att upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. 

  

Kulturen är viktig då den förmedlar något till våra sinnen, det kan vara vackert, spännande eller 

känslosamt. Den hjälper oss att kanalisera våra åsikter, den utgör en arena för samtal och debatt 

och hjälper oss att granska och ifrågasätta samhället, dess makthavare och strukturer. 

 

Det behövs en kulturell infrastruktur i Karlstad och Värmland. En struktur i form av 

professionella institutioner för musik, dans, teater och museer. Det innebär till exempel att 

Wermland Opera och Värmlands museum är betydelsefulla i det arbetet. Kulturinstitutionerna 

och kulturlivet ska spegla den kulturella mångfalden i dagens samhälle.  

 

Att skapa förutsättningar för kulturen att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, 

demokratiskt samhälle. Karlstad behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de 

komplexa utmaningar som man står inför. Kulturen ska därför ses som en viktig resurs. 

 

Vi vet också genom olika forskningsrapporter att kulturen har betydelse för hur vi till exempel 

kan utveckla äldreomsorgen och skolan. Kulturen kan här ses som en utvecklingskraft. Andra 

exempel där kulturen spelar roll är hur musik, teater och språk kan bryta livsmönster, till exempel 

motverka ungdomsbrottslighet, öka integrationen av olika grupper och individer som står utanför 

samhället. Där har biblioteken i kommunen betydelse som förmedlare av kunskaper och insikter 

om andra människor och kulturer. Detta stärker ett stabilt och öppet samhälle.  

  

De svenska folkrörelserna har alltid varit en viktig kraft för att förmedla kultur, demokrati och nå 

nya människor. Folkrörelserna förändras ständigt i takt med tiden, men uppdraget kvarstår. 

Bildning, egen aktivitet och ansvarstagande behövs för både unga och äldre.  

 
Fritid och idrott  
Var tredje vuxen är medlem i en idrotts- eller friluftsorganisation. Var femte vuxen gör frivilliga 

insatser inom idrottsrörelsen. De ideella krafterna inom idrottsrörelsen gör ett ovärderligt arbete 

för att engagera och aktivera. Vi vill stödja föreningslivets, människors tillgång till idrott och 

friluftsverksamheten.  

 



 
 

 

Vi ska ligga i framkant med nya lösningar och vara hörsamma på nya tendenser inom idrotten. 

Ett exempel är att utomhusaktiviteter är det nya ”inne”. Vi vill ha en tydligt social agenda för 

idrotten och vill värna allas lika möjligheter till ett aktivt fritidsliv. Vi vill verka för lika möjligheter 

för tjejer och killar att utöva idrott. Orättvis resursfördelning som missgynnar flickor och deras 

idrottsaktiviteter måste upphöra. Vi vill att delar av föreningsstödet ska fördelas utifrån hur 

föreningarna arbetar med de olika diskrimineringsgrunderna, för att skapa en större jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald. Vi ser även att det behöver finnas en stor variation av idrotts- och 

fritidsaktiviteter i Karlstad. Verksamheter som präglas av öppenhet och tolerans. 

 

Det är viktigt att en stad för alla kan erbjuda goda fritid- och idrottsverksamheter. Ett rikt och 

omväxlande fritidsutbud skall vara en naturlig del av livet där man kan samverka för att förbättra 

villkoren och livskvaliteten för alla.  Fritiden skapar sociala mötesplatser som bygger nätverk, 

bidrar till ökad integration och förmedlar demokratins grundvärderingar. Öppna mötesplatser i 

form av fritidsgårdar, parklekar och seniorernas hus är en del i detta.  
 

Vi ska vara lyhörda för arenaidrottens framtida krav och behov. Arenorna ska vara arenor där 

bredd och spetsidrott möts. Dessa är varandras förutsättningar. För att mötas krävs också att 

kommunen ser över hur alla våra idrottsanläggningar används så att vi inte förlorar tider för olika 

idrotter och föreningar.  

 

Vi tycker det är viktigt att föreningar och verksamheter från samtliga områden alltid behandlas 

likvärdigt. 
 

 

 Avgiftsfri Kulturskola 

 Anställa fler ungdomar under sommarferierna för skapande verksamhet 

 Utveckla våra bibliotek 

 Stärk det så kallade kulturstråket från Haga via Sandgrundudden till 
Älvstrandspromenaden  

 Utveckla och rusta upp Parkleken på Orrholmen på befintlig plats  

 Fler utomhusgym i Karlstad  

 Inrätta en Föreningsservice som arbetar med att stödja föreningarna i administrativt 
arbete 

 Utforma lokaler lämpliga för kultur och möten i våra tätorter   

 Utveckla motionsstråk med markerade avstånd och riktning   


