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Möjligheternas Karlstad  
Vi vill att Karlstad ska vara möjligheternas kommun. Vi tror på det öppna, demokratiska, 
kreativa, nyfikna, jämlika, jämställda, dynamiska och framtidsinriktade Karlstad som vi 
bygger tillsammans. Det gör Karlstad starkt och attraktivt. 

Socialdemokraterna i Karlstad kommer att arbeta vidare med visionen ”Livskvalitet Karlstad 
100 000”. Visionen är ett uttryck för viljan att växa och utvecklas, inte ett absolut mål. Vi 
sätter jobben först. Fler karlstadbor, som bor och arbetar här, ger större skatteintäkter och 
bättre möjligheter att bibehålla och utveckla kvaliteten i välfärden. Kursen för hela 
kommunens verksamhet är en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.  

Hållbar utveckling handlar inte bara om att säkra jordens miljö utan även om solidaritet, 
rättvis fördelning och demokrati.  

Programmet anger vår politiska inriktning. Förslagen kan bara genomföras om det finns ett 
ekonomiskt utrymme. Vissa förslag förutsätter också en röd-grön regering.  

Hela Karlstad  
I möjligheternas Karlstad är kommunens ytterområden – Molkom, Vålberg, Edsvalla, Väse 
och Skattkärr betydelsefulla. I de områdena behöver man bli fler invånare och fler företag. 
Vår vision om ”Livskvalitet Karlstad 100.000” omfattar hela Karlstads kommun. Om 
Karlstad skall växa i den takt vi vill, så är ytterområdenas utveckling en förutsättning. 
Landsbygden är viktig för kommunen.  

Gemensamt ansvar 
I tider med hög arbetslöshet, stängda dörrar och fler som söker det offentligas stöd är det 
viktigt att vi står upp för de som har det sämre. Vi socialdemokrater gör inte skillnad på 
människor, ställer inte unga mot gamla, sjuka mot friska eller arbetslösa mot de som har jobb.  

Vi ser en annan väg. Det är smartare att lösa problem tillsammans. Vi socialdemokrater 
prioriterar alltid kvalitet i välfärden före skattesänkningar. En stabil ekonomi i kommunen 
gynnar alla, men främst dem som mest behöver stödet från kommunens olika verksamheter.  

Att bo och leva i Karlstad  
Det skall vara attraktivt att bo i Karlstads kommun och lockande att flytta hit. Attraktiva, 
välplanerade boendemiljöer, där skola och barnomsorg finns i närheten. Skolan håller hög 
kvalitet och gymnasieskolan erbjuder alla nationella program. I Karlstad kan man se fram 
emot spännande kulturupplevelser, ett varierat utbud av förenings- och fritidsaktiviteter, 
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shopping och omfattande tillfällen till friluftsliv. Man skall ha möjlighet att uppleva stora 
idrottsevenemang, events och festivaler.  

När det planeras bostäder i Karlstad ska varierande bostäder med olika upplåtelseformer 
finnas i bostadsområdena. Fler trygghetsbostäder om man vill bo kvar i sitt område, men 
behöver byta bostad när man blir äldre. 
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Mötet med kommunen  
Vi socialdemokrater vill att Karlstads kommun skall vara en arbetsgivare där alla anställda 
skall trivas i sitt jobb, känna att det de gör skapar en meningsfull vardag för dem vi är till för. 
Vi vill att personalen ges goda möjligheter till att påverka och att kommunen upplevs vara en 
arbetsgivare som förnyar sig kontinuerligt och som vill och vågar pröva nytt.  

Att ge de anställda mer inflytande är det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön.  

Kvaliteten i verksamheten skapas i mötet mellan kommunens medarbetare, karlstadborna och 
besökare. Det är därför viktigt att investera i personalens utveckling och kompetens.   

Om det händer saker i livet som gör att man behöver kommunens stöd och hjälp skall det vara 
lätt att få kontakt och självklart med ett gott bemötande, där ingen form av diskriminering 
accepteras. I den kommunala verksamheten är målet att vara en av landets mest jämställda. 
Därför har vi bland annat genuspedagoger anställda i skolorna och all verksamhet följs upp ur 
ett jämställdhetsperspektiv.  

Närhet och upplevelser  
Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik som underlättar pendling. Arbetsmarknadsregionen blir 
allt större. Vi har populära båtbussar på sommaren för karlstadbor och besökare. 

Det attraktiva Karlstad ska fortsätta att utvecklas och vi ser Karlstads närhet till vatten som en 
stor möjlighet. På våren och sommaren blir vi inspirerade av en omfattande och vacker 
blomsterprakt. Karlstad ska vara trivsamt, välskött och rent. Vi ska bry oss om varandra och 
vår vackra stad! 

Vill du vara med?  
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1. Jobben först  

För oss socialdemokrater är målet full sysselsättning, vilket innebär att alla som kan och vill 
arbeta också har ett arbete. Jobb skapas med en aktiv näringspolitik och ett positivt och 
kreativt förhållningssätt till kommunens möjligheter att växa. Arbetslösheten bekämpas med 
en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i välfärd och företagande.  

Kommunens näringslivsarbete 
Kommunens näringslivsarbete handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. God 
planberedskap med tillgång på mark för företagsetableringar och bostäder är ett exempel. Ett 
gott bemötande och ett kreativt förhållningssätt i den kommunala organisationen är ett 
annat exempel. Kommunstyrelsen har ett särskilt tillväxtutskott med ett tillväxtcentrum knutet 
till sig med bland annat företagslotsar för att underlätta dialog och etablering.  

Kommunen bidrar till sysselsättning genom att hålla en så hög investeringstakt som 
ekonomin tillåter, aktuella exempel är kongress- och konserthallen, vårdboendet på 
Zakrisdal, idrottshall på Kronoparken och badhusbygget. Vi socialdemokrater fortsätter att 
hålla en offensiv investeringstakt. Vi söker nya samarbetslösningar med privata 
intressenter för att påskynda investeringstakten. 

Rådgivning och stöd till nyföretagande sker i dag inom en mängd olika organisationer. För 
att få en höge kvalitet i rådgivningen och ett bättre utfall i nya företag, så krävs en 
samordning av resurserna. Kommunen stödjer en sådan utveckling, såväl organisatoriskt 
som ekonomiskt. Småföretagen är viktiga för tillväxten och stödet till dessa bör utvecklas 
ytterligare. Nätverk och mentorskap är två exempel på metoder som kan vara särskilt 
viktiga för småföretag.  

De etablerade klustren – Stål & Verkstad, Compare och The Paper Province (inkl. The 
Packaging Arena) har positiv betydelse för sysselsättningen i regionen. Vi ser positivt på 
utvecklingen av nya kluster inom både tillverknings- och tjänstesektorn.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• God planberedskap med tillgång på mark för företagsetableringar och bostäder 

• Så hög kommunal investeringstakt som ekonomin tillåter 

• Gott bemötande och snabb service 
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• Samlat stöd och rådgivning till nyföretagande 

• Ser positivt på utveckling av nya kluster 

• Utveckla stödet till småföretagen 

Infrastruktur och kommunikationer 
Karlstad måste vara en stark motor för Värmland, även i en framtida storregion. En viktig 
faktor för att Karlstad skall kunna vara en stark motor är en fungerande infrastruktur. 
Möjligheten till arbetspendling blir allt viktigare. Ett regeringsskifte innebär andra 
förutsättningar för lånefinansiering av infrastruktursatsningar och vi socialdemokrater 
kommer att arbeta offensivt för att påverka så att Karlstad och Värmland prioriteras. Det 
måste finnas en regional flygplats med möjligheter till snabbare internationella förbindelser.  

En fortsatt Vänertrafik är viktig för de större industrierna, både för transport av produkter 
och för råvaror. Tågtrafiken är viktig ur både tillväxt- och miljöhänseende med mötesspår till 
Kil och ett nytt spår mellan Vålberg och Karlstad, den så kallade Vålbergsrakan och med den 
uppnår man stora tidsvinster. Tillskapandet av ett modernt resecentrum är ytterligare en viktig 
förutsättning. E18 västerut måste breddas och byggas om för att säkerställa trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. 

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 föreningar och byalag.   

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Regional flygplats nödvändig 

• Värna Vänertrafiken som är viktig för de större industrierna, dessutom bra för miljön 

• Fungerande bredband i hela kommunen 

Karlstads universitet 
Framtidsanalyser visar att flyttningsbenägenheten är störst i åldersgrupperna 20—29 år och 
bland dem som har högst utbildning. Analyser visar också att efterfrågan på välutbildad 
arbetskraft kommer att öka. Att Karlstad är en universitetsort är därför en väldigt viktig 
förutsättning som ska tas tillvara på bästa sätt. Det finns ett etablerat samarbete mellan 
samhällsinstanser, näringsliv och universitet. Socialdemokraterna stödjer de senast tillkomna 
universitetens utveckling av bland annat grundutbildning och forskning. Vi vill hitta fler 
former för aktiv samverkan mellan ny kunskapsbildning, samhällsplanering och 
utvecklingsfrågor.  
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Karlstad är en attraktiv studentstad och ytterligare ansträngningar skall genomföras, i samråd 
med studenterna, för att ännu fler studenter ska välja att stanna och få sitt första jobb här. 
Vi vill införa praktik- och karriärcoachning/rådgivning på universitetet. Vi har 
studentbostadsgaranti och denna skall även omfatta utbytesstudenter.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Bostadsgarantin ska även omfatta utbytesstudenter 

Handeln allt viktigare 
Karlstad har utvecklats till en framgångsrik handelsstad. Ett attraktivt centrum med ett 
brett utbud av varor och tjänster är viktigast för utvecklingen av handeln. Bergvik fortsätter 
att attrahera mycket besökare. Det råder fortsatt en stor efterfrågan på mark för 
handelsetablering och vi socialdemokrater stödjer etableringen av fler handelsområden, i 
första hand Eriksberg. Vi vill också medverka till en utveckling av handeln i såväl 
Välsviken som i områdescentra (Kronoparken, Våxnäs) som i ytterområden. Rätt handel 
på rätt plats är inriktningen. 

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• fler handelsområden 

• rätt handel på rätt plats  

Besöksstaden Karlstad 
Den nya konsert- och kongresshallen skapar nya möjligheter för Karlstad i vår strävan att bli 
Sveriges fjärde största evenemangsstad efter storstäderna. Besöksnäringen är, och 
kommer att vara, oerhört viktig för tillskapandet av nya jobb. Såväl karlstadbor som besökare 
ska uppleva Karlstad som en attraktiv stad med ett brett och spännande utbud av kultur, 
aktiviteter och besöksmål.  

Karlstad har stor potential som konferens- och evenemangsstad. Huvudinriktningen är 
fortfarande kultur och idrott, men det finns också möjligheter att utveckla konferenskoncept 
inom områdena miljö, risk och säkerhet. 

Arbetet fortsätter med att ”paketera” Karlstad på ett attraktivt sätt för olika mål- och 
språkgrupper. Genom digital teknik kommer vi att kunna erbjuda guidning på flera språk, 
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bland annat på våra populära båtbussar, men det bör också vara möjligt att bli guidad digitalt 
vid stadsvandring och vid andra besöksmål. Här finns stora möjligheter.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Sveriges fjärde största evenemangsstad efter storstäderna 

• Digital guidning på flera språk 

• Attraktiv stadskärna med utvecklad torghandel 

Gröna jobb 
Många nya jobb kommer att skapas inom miljö- och energisektorn. Kommunen skall vara 
en föregångare vad gäller energieffektivisering. Kommunen skall också vara en 
föreångare när det gäller användandet av alternativt bränsle i fordon och maskinpark. 
Vi är positiva till fortsatt satsning på vindkraft och solenergi. Den planerade utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet skall fullföljas. En satsning på konceptet ”Trästaden” dvs. bygga hus i trä, 
skulle skapa fler jobb och minska miljöpåverkan 

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Fortsatt satsning på energieffektivvisering  

Småföretag och nyföretagande 
Många av de nya jobben skapas i de mindre företagen. En rödgrön regering kommer att 
förenkla reglerna för de mindre företagen och skapa trygghetssystem för att förenkla 
övergång mellan anställning och företagande. Ungdomars vilja att starta företag skall 
stödjas och generationsskiften inom småföretagen möjliggöras. Här har kommunen och 
regionen en uppgift att bidra med kompetens och samordning. Kommunens tillväxtcentrum 
behöver förstärkas ytterligare med en företagslots inriktad på ungt entreprenörskap i 
samarbete med gymnasieskolan. 

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Företagslots med inriktning ungt entreprenörskap 

• Nyanlända med företagsbakgrund skall stimuleras till fortsatt företagande i Sverige  
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Attraktiva boendemiljöer 
Bostadsbyggande skapar jobb. Varje byggjobb genererar tre arbetstillfällen. Det finns en 
positiv växelverkan mellan tillgång på attraktiva bostäder och nya jobb. I den arbetskraftsbrist 
som väntar inom några år så är det nödvändigt att locka hit nya karlstadbor. Att kunna 
erbjuda attraktiva bostäder och ett brett utbud av privat och offentlig service är nödvändigt. 
De nya bostadsområden som byggs skall innehålla blandade bostäder med olika 
upplåtelseformer. Separerade hyreshusområden och villaområden tillhör historien. Fler 
trygghetsboenden krävs för att underlätta kvarboende för äldre i ”sitt” bostadsområde.  

En förutsättning för att Karlstad ska växa är att också ytterområdena utvecklas. 

Att det byggs bostäder för unga är viktigt för att kunna ta det första steget ut i vuxenlivet. Vi 
vill därför prioritera byggandet av mindre lägenheter och pröva differentierade 
markpriser, för att stimulera byggandet av hyresrätter.   

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Blandade bostäder med olika upplåtelseformer och hög energieffektivitet 

• Fler trygghetsboenden 

• Prioritera mindre lägenheter 

• Pröva differentierade markpriser för att stimulera byggandet av hyresrätter 

• Ställa krav i upphandling av offentliga byggen att lärlings- och praktikplatser 
tillhandahålls 

Arbetsmarknadspolitik 
Med en rödgrön regering blir det bättre förutsättningar att bedriva en aktiv 
arbetsmarknadspolitik.  

Kommunerna verkar inom de regler som regering och riksdag beslutar. I Karlstad har vi en 
utvecklingsinriktad och kreativ organisation för arbetsmarknadsfrågor som har uppdraget att 
samverka med arbetsförmedlingen så långt det är möjligt för att hjälpa karlstadborna till 
jobb. Individuellt anpassade insatser och matchning till lämpliga jobb och utbildningar är 
inriktningen. Ett nära samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning är nödvändig. College-
konceptet är ett bra exempel som kan utvecklas ytterligare.  
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Vi fortsätter att stödja utvecklandet av sociala företag som kan vara en möjlighet för 
karlstadbor som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Alla karlstadbor skall ges möjlighet att 
arbeta – utifrån sin förmåga. Varje arbetad timme är viktig.   

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Arbete och egen försörjning är inriktningen 

• Individuellt anpassade insatser och matchning 

• Satsa vidare på sociala företag 

Ungdomsarbetslösheten 
I lågkonjunktur drabbas de som ännu inte ”fått fäste” på arbetsmarknaden särskilt hårt. 
Ungdomsarbetslösheten är oacceptabel. Alla unga kommer att behövas i arbetskraften om 
några år och därför måste vi göra allt vi kan för att hjälpa dagens unga till sitt första jobb, 
alternativt en utbildning med hög kvalitet, som leder till jobb.  

Den enskilt viktigaste orsaken till att unga inte får jobb är bristande utbildning. En rödgrön 
regering kommer att genomföra ett brett ”ungdomslyft” med 10.000 utbildningsplatser, det 
blir också fler utbildningsplatser på komvux, KY och högskola.  

Varje ung som vill eller bedöms behöva det, skall få utbildning, praktik, lärlingsplats eller 
subventionerad anställning från första dagen – en Jobbstart.  

Traineeprogram i välfärden kommer att införas för att klara rekryteringsbehovet som blir 
vid generationsskiftet i offentlig verksamhet. Unga ska få hjälp från arbetsförmedlingen 
från första dagen. Det blir ökade möjligheter för lärlingsplatser för arbetslösa ungdomar 
och ett första jobbet-avdrag införs för att underlätta anställning av unga. 

Det blir också ökade resurser för fler lönebidragsanställningar. Vi kommer att arbeta aktivt 
med alla medel som finns för att få bort ungdomsarbetslösheten i Karlstad.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Jobbstart från första dagen 

• Traineeprogram i välfärden 
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• Ökade möjligheter till lärlingsplatser 

• Ökade resurser för lönebidragsanställningar för yngre med funktionsnedsättningar 
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2. Framtidens utmaningar  

För oss socialdemokrater är alltid hög kvalitet det grundläggande kravet på all utbildning. 
Det förutsätter en god lärarutbildning och pedagogisk forskning för att ständigt utveckla 
undervisningsmetoderna. Undervisningens kvalitet beror också av skolans arbetsmiljö och av 
en arbetsorganisation och personalledning som tar tillvara lärares kompetens och kunnande. 
Vårt mål är en skola för alla som lägger grund för det livslånga lärandet. Vi 
Socialdemokrater tar ungas rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet på allvar.  

Kunskap, trygghet och kvalitet i skolan 
I vårt Karlstad gäller kunskap, trygghet och kvalitet i skolan. De barn som börjar förskolan 
idag är framtidens forskare. Varje elev måste mötas upp utifrån sin situation, sina 
förutsättningar och sina drömmar. De måste behandlas med respekt för de individer de är 
och tillåtas ta ansvar. Då når vi en allsidig utveckling av varje individ. Vårt ansvar måste vara 
att eleverna lär sig, att de tillgodogör sig kunskap och att detta kan dokumenteras. Det får 
aldrig stanna vid att endast innebära tystnad och lugn i klassrummet. 

Lärare i vår skola och förskola är behöriga, och dessutom kommer de att vidareutbilda sig 
under sitt arbetsliv. De kommer att erbjudas möjligheter att lära om och lära nytt, dels för 
elevernas skull men även för dem själva. Kraven är och skall vara höga på lärare, skolledning 
och deras utbildning, för bra lärare kan uträtta underverk. I Karlstad skall vi stötta och 
främja engagemanget bland skolpersonalen. 

Våra skolor och förskolor skall vara bra skolor, där man trivs. Alla barn och ungdomar skall 
få en god, trygg och likvärdig utbildning. Därför har Karlstads skolor och förskolor en 
nolltolerans mot mobbning, en nolltolerans mot diskriminering och en nolltolerans mot 
att barn lämnas efter istället för att få stöd.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Att alla som fattar beslut som rör barn och unga skall beakta ett helhetsperspektiv och 
utgå från barnkonventionen 

• Stödja och främja engagemanget bland skolpersonalen 

• Fler vuxna i förskola och skola 

• Fortsatt hög kvalitet i skolans verksamhet 

• Arbeta aktivt för nolltolerans mot: 
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o mobbing 

o diskriminering 

o och att barn lämnas efter istället för att få stöd 

Skolan och förskolan – en del av välfärden 
I Karlstads grundskola skiljer vi inte mellan de som kan betala och de som inte kan. Därför är 
och förblir vår grundskola avgiftsfri. Vi prioriterar elevens rätt till kunskap i en skola av hög 
kvalitet, och det kommer visa sig tydligt. I vårt framtida Karlstad är våra kommunala skolor 
elevernas klara förstahandsval, både i grundskolan och gymnasiet. 

Estetiska ämnen har en viktig roll, därför skall alla elever ha rätt till avgiftsfria 
kulturupplevelser under sin skolgång. 

Vi ökar kulturutbudet för eleverna genom att bland annat göra Kulturskolans aktiviteter 
avgiftsfria. Möjligheten att delta i estetisk verksamhet, att få tillfälle att använda sin 
kreativitet och sitt skapande, ska aldrig få bli en klassfråga i Karlstad. 

Idrott och hälsa är prioriterade ämnen i Karlstads skolor. Alla elever skall erbjudas idrott och 
hälsa i gymnasieskolan och i grundskolan skall ämnet vara en naturlig del av skolgången. 
Karlstads skolmat skall även fortsatt hålla en hög kvalitet och vi ska arbeta för att skolmaten 
successivt skall bestå av allt större delar ekologisk och närproducerad mat. 

Vi kommer att stärka modersmålsundervisningen och utveckla stödundervisningen. Även 
stödundervisning skall erbjudas på modersmålet. Vår bergfasta övertygelse är att alla elever 
kan och vill lära sig, men att barn och ungdomar är olika. Därför kräver lika möjligheter olika 
mycket resurser. För att möta ett allt mer högkvalificerat samhälle måste 
undervisningsmetoderna utvecklas och tillgången till ny teknik möjliggöras. Vi vill 
därför när ekonomin tillåter ge alla elever i den kommunala gymnasieskolan tillgång till en 
egen dator. 

Vi kommer även fortsättningsvis ha full behovstäckning inom barnomsorgen. Vi vet också att 
en del föräldrar arbetar på obekväm arbetstid och kommer därför även att utveckla vår 
nattisverksamhet så att den i högre grad motsvarar kommuninvånarnas behov. 
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Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Stärka modersmålsundervisningen och utveckla stödundervisningen 

• Garantera elever avgiftsfria kulturella aktiviteter 

• Öka andelen ekologisk och närproducerad mat i skolan 

• Fler ”nattis”-verksamheter 

Utbildning – en del av samhället 

I Karlstad prioriterar vi elevdemokratin. I Karlstad räknas ungas röster. Vi vet att ungdomar 
växer med ansvar och påverkansmöjligheter. Elevdemokratin skall utgöra ett reellt inflytande 
i klassrummet och skall stöttas genom utbildning och information. En lyckad introduktion 
till elevdemokrati är grunden för framtida engagerade samhällsmedborgare. Vi vill 
tillsammans med de unga vidareutveckla och stödja Ungdomsfullmäktiges inflytande över 
den kommunala verksamheten. Undervisningen vid den kommunala gymnasieskolan är 
avgiftsfri. 

Framförallt vet vi att ungas önskemål är föränderliga, där tänker vi socialdemokrater att skapa 
ett forum för e-dialog för att lyssna av ungas önskningar under mandatperioden. 

Skolan skall samverka med samhället runt omkring på ett naturligt och successivt mer 
omfattande sätt. Skolan är den enda verksamhet som når alla barn och ungdomar och därför 
är skolan den viktigaste arenan för generella, socialt förebyggande insatser.  

Alla barn och unga har rätt till god hälsa och snabb hjälp när så behövs. Det är viktigt att 
fånga upp unga med problem så tidigt som möjligt. I Karlstad vill vi utreda konceptet ”kultur 
på recept” för att arbeta förebyggande med elevhälsa. 

Att kontinuerligt ha kontakt mellan skola, näringsliv och universitet skall vara en naturlig del 
av elevers utbildningsresa. Genom att utveckla samarbetsformer och öppna upp skolan 
ytterligare för det kringliggande samhället kommer vi att ge eleverna de kunskaper de 
behöver för att bygga morgondagens värld. Kopplat till detta vill vi därför öka det 
internationella utbytet för gymnasieelever.  
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Det bästa sättet att rusta unga människor inför arbetslivet är genom en god utbildning. Den 
utbildning vi erbjuder skall vara kvalitetssäkrad av utbildningsanordnare tillsammans med 
företag och branschorganisationer. Detta kvalitetsarbete har redan startas upp genom 
Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege och ServiceCollege, och säkerställer de studerandes 
rätt till en god utbildning av hög kvalitet samt ökar deras anställningsbarhet efter avslutade 
studier. Som en del av en modern gymnasieskola vill vi bygga ett studiecenter, där vi bland 
annat erbjuder moderna studiemiljöer och specialpedagogik.  

Karlstads kommun har sedan tidigare ett väl utvecklat koncept med feriejobb. Vi kommer 
även fortsättningsvis att erbjuda detta.  

  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Utreda ”kultur på recept” som en del av det förebyggande elevhälsoarbetet 

• Öka det internationella utbytet för gymnasieelever 

• Kvalitetssäkra utbildningarna och öka det verklighetsbaserade lärandet i skolan genom 
ökad samverkan med företag, branschorganisationer och universitetet  

Det livslånga lärandet 
Vi Socialdemokrater anser att det behövs många vägar till utbildning och arbete. Direkt efter 
skoltiden eller efter att en anställning upphört skall det vara lätt att läsa vidare, lära nytt eller 
komplettera upp ofullständiga betyg. 

Vi vill behålla och utveckla den kommunala vuxenutbildningen. På många sätt är 
vuxenutbildningen en andra chans. Det skall alltid finnas en ny chans att utbilda sig för att 
möta en ny och föränderlig arbetsmarknad. Folkhögskolor och studieförbund är också viktiga 
och kompletterande resurser. 

Karlstads framtida kommunala vuxenutbildning är väl utbyggd och samverkar med 
arbetsförmedlingen och branschföretag. Den erbjuder ett brett utbud av eftergymnasiala 
kurser utifrån regionens behov samt teoretiska, behörighetsgivande kurser. 
Svenskundervisning för invandrare (SFI) kombineras med åtgärder för ökad 
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anställningsbarhet och i samarbete med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomförs 
riktade utbildningsinsatser.  

I Karlstad satsar vi på kvalificerad yrkesutbildning och fler lärlingsplatser i nära 
samarbete med arbetslivet. Det behövs fler entreprenörer i Sverige och vi fortsätter därför att 
satsa på entreprenöriellt lärande både i egen regi men också i samverkan med andra. Att finna 
rätt i livet bland ett stort urval av utbildningar är inte alltid lätt. För såväl unga studenter som 
de som valt att studera senare i livet skall det finnas en modern studie- och yrkesvägledning 
med god omvärldsbevakning genom hela studietiden. Validering är en annan möjlighet för 
den som har arbetat en längre tid utan formell utbildning att få sina kunskaper prövade och 
värderade.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Förbättra bland annat ungas och vuxnas möjligheter till arbete genom: 

o en utökning av kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsplatser 

o ett brett utbud av kurser på komvux 

o en modern studie- och yrkesvägledning 

o ökad samverkan med företag, branschorganisationer och Universitet 

Den goda gröna staden  
En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den 
ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang 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 offentligheten tar sitt ansvar.  

Vi har aldrig tidigare i historien haft bättre möjligheter att möta de klimat- och 
miljöutmaningar som vi idag står inför. Vi har kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har 
resurserna och vi i Socialdemokraterna har den politiska viljan!  

En hållbar stad i fokus  
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Det ”glokala” (dvs tänk globalt, agera lokalt) samhället kräver en global medvetenhet och ett 
lokalt agerande där bland andra kommunen måste visa vägen och våga vara en föregångare. I 
Karlstad skall vi fortsatt ligga i framkant när det gäller klimat- och miljösatsningar. Vi 
fortsätter att arbeta utifrån de nationella miljömålen men sätter ribban högre och utmanar oss 
själva i kommunens Miljö- och Klimatstrategi som skall vara klar 2011. I solidaritet med 
kommande generationer är vårt långsiktiga mål är ett klimatneutralt Karlstad! 

Vi socialdemokrater vill ta initiativ till en ny hållbar stadsbyggnadspolitik för fler attraktiva 
stadsmiljöer och bostadsområden som är hållbara ur ett miljöperspektiv, så kallade ”gröna 
stadsdelar med ekologisk profil”. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en 
hög självförsörjningsgrad på energi, förskolor och skolor som har en miljöprofil. Här finns 
”gröna tak”, god kollektivtrafik, bilpooler och mark för stadsodling. Återvinning av 
hushållsavfall är fullt utbyggt.  

Karlstad är en Fairtrade city, nu tar vi nästa steg och undersöker möjligheterna att utveckla ett 
center för rättvis handel. Ett sådant center kan ses som det moderna köpcentret som ska 
uppmuntra och informera om medveten konsumtion av både varor och tjänster. Centret skall 
kunna erbjuda housing till föreningar och företag med ekologisk, etisk och social profil, 
för att under en begränsad tid testa sina varor eller tjänster på marknaden. I ett center för 
rättvis handel finns både information om ekologiska varor samt möjlighet att köpa dessa. Hit 
kan även en saluhall lokaliseras. Denna satsning förutsätter intresse från andra aktörer och 
tillgång till lämpliga lokaler.  

Vi vill stärka våra miljökrav vid upphandling i kommunen. Under mandatperioden skall alla 
stadsbussar successivt övergå till att drivas av biogas. Dessutom vill vi upphandla 
transporter separat, för att öka andelen miljöanpassade transporter till och från Karlstad.  

För att kunna göra skillnad i klimat- och miljöfrågor är en förändring av attityder oerhört 
viktigt. Det handlar om hela vår livsstil och vår konsumtion. Attitydförändringsarbete är mest 
lyckat om det börjar tidigt. Vi kommer därför att arbeta för att fler förskolor tillämpar en 
miljöprofil samt att samtliga skolor skall bli miljöcertifierade.  
Vi vill också erbjuda studenter ett studieutbyte med klimat och miljöfokus. Vi vill också 
skapa debatt kring miljöfrågor i vårt samhälle. Detta vill göra genom att låta kultur och klimat 
mötas.   
   

Vår politik för möjligheternas Karlstad 

• Skapa gröna stadsdelar med ekologisk profil 

• Undersöka intressemöjligheter för ett center för rättvis handel 
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• Öka andelen ekologiskt och närproducerad mat i våra verksamheter för att stimulera 
till nya gröna jobb. 

• Erbjuda studenter ett studieutbyte med klimat och miljöfokus 

• Lätt att källsortera och påverka miljön i vardagen   
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3. Livskvalitet och delaktighet  

Karlstadborna lever allt längre och är friska högre upp i åldern än tidigare. Det är viktigt att 
all kommunal verksamhet utgår ifrån detta faktum. Äldrepolitik handlar inte bara om vård 
och omsorg. Det handlar om friskvård. Dagens äldre ställer högre krav på kommunal 
verksamhet och annan service.   

Livskvalitet efter 65 
Äldre skall ha samma självklara rättighet som yngre till ett aktivt liv! Kommunens utbud av 
aktiviteter ska vara anpassade så att alla medborgare ges lika möjligheter till full delaktighet. 
Vi vill också förstärka det samarbete som finns med andra aktörer, exempelvis studieförbund, 
föreningar, operan, museet m.fl. som också är viktiga aktörer inom aktiviteter och upplevelser.   

Social ensamhet är ett stort problem i vardagen för många äldre. Karlstad kommun arbetar 
aktivt med flera olika insatser för att motverka ensamhet. Trygghetsboenden är en sådan 
insats, andra är aktivitetssamordnare och frivilligcentralen. 

Trygghetsboenden är ett boende där ett bostadsbolag samarbetar tillsammans med 
kommunen. Inget biståndsbeslut behövs och någon avgift tas inte ut. Lägenheterna förmedlas 
via bostadsbolaget och oftast finns en överenskommelse om hur stor andel som ska gå till 
äldre personer. 

Huvudsyftet är att öka den sociala aktiviteten mellan de boende, därför att om man får ett 
ökat socialt och aktivt liv så mår man också bättre och håller sig frisk allt längre. I 
Trygghetsboendena finns personal anställda. Deras uppgifter är att skapa aktiviteter för de 
boende, att dra igång grupper och att vara fixare. De hjälper till med att byta gardiner, följa 
med till doktorn eller gå och handla om man själv inte klarar det. De anordnar diverse olika 
verksamheter och kör igång aktivitetsgrupper av olika slag. 

I Karlstad finns idag tre Trygghetsboenden, ett i Viken, ett på Hagaborg och ett på Våxnäs.  

Utvärderingar av Trygghetsboenden visar på att de sociala kontakterna mellan boende ökat 
markant, vilket i sin tur leder till en bättre hälsa hos de boende. Vi vill skapa fler 
Trygghetsboenden i fler bostadsområden. 
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Vår politik för möjligheternas Karlstad:  

• Verka för att det skapas fler Trygghetsboenden  

• Sänka åldern för att få tillgång till Fixarservice från 75 år till 65 år 

Äldreomsorg 
Den dag då man på grund av ökad ålder, sjukdom eller andra orsaker är i behov stöd i 
vardagen skall man veta att hjälpen finns där. Den ges efter behov och ingen ska behöva avstå 
av ekonomiska skäl.  

Guldkant i vardagen. Alltför många äldre sitter hemma ensamma och kommer sig inte för, 
eller kan inte besöka de lokaler där aktiviteter erbjuds. Det kan handla om förbättrad 
samverkan med föreningar men också inom kommunen för att få tillgång till lokaler där äldre 
kan mötas. Vi vill arbeta för att utbudet av aktiviteter riktade till äldre finns i fler 
bostadsområden än idag. Man kan tänka sig att hemtjänstpersonal inom ett område 
ordnar så att äldre som vill kan träffas för att exempelvis äta sin lunch tillsammans.  

Den dagen då man på grund av sjukdom eller hög ålder inte längre kan bo kvar hemma och 
flyttar till ett vårdboende skall möjligheten till ett aktivt liv fortsätta. Livet på kommunens 
vårdboenden skall, om man vill, kunna fyllas med aktiviteter och meningsfullt innehåll. Vi har 
därför tagit initiativ till att, där så är möjligt, bygga om och installera mindre spa-avdelningar.  

Försöksverksamhet med djur i vården har visat sig lyckat och där vill vi gå vidare. Vi vill 
gärna se att kommunens olika vårdboenden profilerar sig i syfte att ge största möjliga utbud 
att välja ett boende som passar de önskningar man själv har. Något boende kanske vill satsa 
på djur, ett annat på kulturaktiviteter, ett tredje kanske en kombination av dessa eller flera. Vi 
tycker det är viktigt med kulturupplevelser i vården. Tanken är att man via kulturen 
erbjuder nya intryck som ska stimulera de boendes intresse för kulturupplevelser och bidra 
med gemensamma upplevelser. Konst ska inte bara ses som något dekorativt och vackert utan 
konst kan även fungera som känsloförmedlare och tankeutmanare av många olika slag.  
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För oss socialdemokrater är det självklart att äldre människor som levt ihop kan fortsätta göra 
det även om den ena partners vårdbehov gör en flytt till ett vårdboende oundviklig. I Karlstad 
är den andra partnern välkommen också! 

Vid förra valet lovade vi att skapa minst 60 stycken nya vårdboendeplatser, ett löfte vi med 
råge klarat av. Karlstads kommun bygger norra Europas modernaste vårdboende på Zakrisdal. 
Vi är stolta över att Karlstad är en välskött kommun så vi har kunnat satsa på detta 
boende! 

Vår politik för möjligheternas Karlstad:  

• Utveckla social samvaro för äldre i bostadsområdena 

• Profilerade vårdboenden 

Valfrihet och kvalitet 

Vi vill ge var och en rätt till inflytande och valfrihet i välfärdens verksamheter. Medborgarna 
skall ha rätt att själv välja mellan olika alternativ. Vi är övertygade om att det är innehåll, 
kvalitet och service som är avgörande för medborgarnas val mellan olika alternativ, inte 
driftsformen. Att det finns olika utförare och alternativ bidrar till mångfald och utveckling av 
kvaliteten. Privatisering får aldrig bli ett självändamål och vinstintressen får aldrig vara 
styrande över kvaliteten. Skattefinansierad verksamhet skall komma alla till del och 
styras efter behov. Det framgångsrika arbetet som bedrivits i kommunen med IT-lösningar i 
vården vill vi socialdemokrater driva vidare. Det ger både bättre service och kvalitet.  
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Vår politik för möjligheternas Karlstad:  

• möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten omfattar hela kommunen  

Stöd till anhöriga som vårdar 
Det finns idag många som vårdar en anhörig och givetvis är det självklart för oss att dessa ska 
stödjas. Karlstad har de senaste åren kraftigt stärkt stödet till anhörigvårdare och vi ses nu 
som en förebild i landet för detta. Vi har idag ett anhörigcentrum och fem anhörigkonsulenter 
inom områdena demens, somatiska sjukdomar, för personer med funktionsnedsättning, 
psykiska sjukdomar samt för anhöriga till missbrukare. 

 Att vårda en anhörig, gör man både av plikt och kärlek, en av de viktigaste uppgifterna för 
anhörigkonsulenterna är att stödja och underlätta, men även att säga till om de ser att den 
anhörige tar på sig för mycket. Karlstad anordnar sedan flera år tillbaka ”Må bra resor” för 
anhörigvårdare. Vi vet att det är svårt att vara anhörigvårdare och därför skall de satsningar 
som skett de senaste åren förstärkas! 

Vår politik för möjligheternas Karlstad:  

• Satsa mer på anhörigstödet så att fler anhörigvårdare kan få åka på ”Må bra-resor” 

Funktionsnedsättning och tillgänglighetsfrågor 
Vi vill att Karlstad ska vara en stad för alla! Alla har samma självklara rätt till ett aktivt liv.  Vi 
vill fokusera på förbättrad tillgänglighet och ökad delaktighet eftersom det leder till bättre 
förutsättningar för människor att studera, arbeta och delta i samhällslivet oavsett om man har 
en funktionsnedsättning eller inte.   

Handikappsorganisationernas samhällsinsatser och opinionsbildande roll har stor betydelse 
för att sätta de handikappolitiska frågorna på dagordningen. 

Arbete, bostad, utbildning, fritid, inflytande är viktiga frågor för alla, men kan innebära en 
större utmaning för en person med funktionsnedsättning. Samtidigt kan de vara helt eller 
delvis beroende av andra människor för att klara sin dagliga tillvaro.  

Att ta del av olika kultur- och fritidsverksamheter utan stöd är inte alltid så lätt för människor 
i funktionssvårigheter. Vi vill införa Kamratkort i Karlstad för att underlätta detta. Kamratkort 
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innebär att människor i funktionssvårigheter får ta med sig en stödperson gratis till olika 
verksamheter. 

Vår politik för möjligheternas Karlstad:  

• Införa ”Kamratkortet”  
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4. Socialt ansvar och trygghetsarbete 
Trygghet innebär att vissa delar av tillvaron är förutsägbar och att man känner en 
tillhörighet. Trygghetsbegreppet kan delas in i minst tre olika delar: Fysisk, ekonomisk och 
social trygghet. Tryggheten i vardagen utmanas av klyftor och orättvisor, av missbruk och 
utslagning, men också av nya typer av organiserad brottslighet. Vi ser också att ”våld i nära 
relation” är ett alltför stort samhällsproblem. 

Tidiga insatser 
Den ökande arbetslösheten och det försämrade sjukförsäkringssystemet har direkt påverkan 
på människors både ekonomiska och sociala trygghet. Vi får aldrig glömma barnen till 
personer som befinner sig i utsatta situationer, som långvarig arbetslöshet eller sjukdom.  

Barn som växer upp i familjer med våld, missbruk och ekonomiska problem behöver stöd. Ju 
tidigare problemen upptäcks, desto bättre. Vi vill utveckla modeller för områdesbaserad 
samverkan mellan skola och socialtjänst, i första hand där behoven är störst.  

En av de värmländska utmaningarna inom den gemensamma utvecklingsprocessen mellan 
landstinget och länets kommuner, ”Nya Perspektiv”, är ”den sårbara familjen”. Alla föräldrar 
skall erbjudas någon form av föräldrastöd senast 2012. 

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Utveckla områdesbaserad samverkan, i första hand där behoven är störst 

• Generellt föräldrastöd till alla senast 2012 

Våld i nära relation 
Våld i nära relationer är en prioriterad fråga. I Karlstad har vi ett kommunalt stödcenter med 
tillfälliga boendeplatser. Vi behöver också utveckla stöd till våldsutsatta kvinnor som är i 
aktivt missbruk.  

Erfarenheterna visar att en del kvinnor inte vill söka hjälp hos kommunernas socialtjänst, utan 
det behövs såväl kommunala som ideella insatser för att tillgodose behoven av stöd och hjälp. 
Föreningen Alla Kvinnors Hus är en gemensam angelägenhet för Karlstad och 
kranskommunerna. Vi vill medverka till en långsiktig lösning av såväl finansiering som 
lokalbehov för Alla kvinnors hus i samverkan med flera kommuner.  

Förövarna bör också erbjudas stöd för att bryta sitt destruktiva beteende och undvika 
upprepning i nästa relation.  
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Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Utveckla stöd till våldsutsatta kvinnor som är i aktivt missbruk 

• Långsiktig lösning av finansiering och lokalbehov för Alla Kvinnors hus tillsammans 
med flera kommuner 

Föreningar och frivilligorganisationer 
Föreningar och frivilligorganisationer är en viktig samarbetspart inom det sociala området. Vi 
fortsätter utveckla samarbetet genom avtal och uppföljning. Vi fokuserar i första hand på 
föreningar som kan vara ett komplement till den egna kommunala verksamheten.   

Unga vuxna 
Unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik (dvs. olika ”s.k. bokstavsdiagnoser”) 
förekommer alltför ofta inom socialtjänstens verksamhet. På grund av att deras problem sällan 
uppmärksammats i tid har de ofta bristande utbildning, svårigheter i vardagen, ibland också 
missbruk m.m. Vi behöver uppmärksamma dessa tydligare och hitta bättre anpassade 
boendelösningar, alternativa utbildningsvägar och nya möjligheter till arbete/
försörjning utifrån de enskilda behoven.  

Social bostadspolitik 
En förutsättning för att bedriva ett socialt förändringsarbete är att man har någonstans att bo. 
Kommunen arbetar med olika modeller för behandling och rehabilitering samt boendestöd. 
Nu vill vi pröva den nya ”housing first”-modellen som är utvecklad av Lunds universitet. 
Modellen kräver vilja och engagemang i samverkan mellan bland andra kommunen, 
fastighetsägare och frivilligorganisationer. Det ska inte behöva finnas hemlösa i Karlstad.   

Flera grupper har lagstadgad rätt till anpassat (särskilt) boende, bland annat personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Kommunens planering skall utformas på ett sådant sätt att 
behovet tillgodoses.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Pröva ”housing first”-modellen mot hemlöshet 

• Tillgodose behovet av särskilda boenden för personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
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Kvalitet i verksamheten 
Socialtjänsten verksamhet skall hålla hög kvalitet. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande 
är grundläggande för att åstadkomma kvalitet i det viktiga mötet mellan klient/brukare och 
socialtjänst. Vi fortsätter utveckla kvalitetsarbetet med brukarenkäter, utvärdering med 
hjälp av universitetet och kvalitetsredovisning.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Brukarenkäter inom all social verksamhet 

• Utvärdering och kvalitetssäkring, bland annat med hjälp av universitetet 

Trygghet på gator och torg 
En del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är det som kallas ”situationell 
prevention”, dvs. minska tillfällen och möjligheter till brott. Här kan man använda en mängd 
åtgärder som formell och informell övervakning, åtgärder i den fysiska miljön, tekniska 
lösningar, symboliska och psykologiska insatser. Denna typ av åtgärder har ofta en omedelbar 
påverkan på människors upplevelse av trygghet.  

För att vidareutveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är det viktigt att 
vi arbetar med utgångspunkt från kriminologiska och empiriska kunskaper. Utbildning för 
personal inom olika verksamheter är därför viktig. Kommunen har ett unikt trygghetscenter 
som är en värdefull resurs i arbetet.  

Ett exempel som prövats i Karlstad är tryggare bostadsområden genom trygghetsvandringar 
och åtgärder (exempelvis belysning) för att minska antalet brott. Vi satsar på patrullerande 
polare. 

Delaktighet och engagemang från de boende är en viktig förutsättning och framgångsfaktor. 
Fastighetsägare är en nyckelgrupp i arbetet. 

Många människor känner sig otrygga när de vistas utomhus efter mörkrets inbrott. ”Tryggare 
stråk” handlar om att utforma den fysiska miljön så att den ger användarna en god överblick 
över sin färdväg.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 
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• Utveckla trygghetscenter 

• Använda modellen ”tryggare bostadsområden” i fler områden 

En trygg och narkotikafri krogmiljö 
Det är allmänt känt att alkohol i kombination med nöjesliv, trängsel och andra 
konfliktskapande situationer är orsaken till många våldsbrott, inte minst bland ungdomar och 
yngre män.  

Vi vill arbeta för att förebygga ungdomsvåld genom ett bra bemötande av vakter och 
krogpersonal. Utbildningssatsningen enligt Karl-STADmodellen fortsätter. Vi vill öka 
riskmedvetenheten hos ungdomarna genom en utbildningssatsning tillsammans med 
ungdomsfullmäktige. Man kan också påverka förekomsten av våld genom att se över 
krogarnas fysiska utformnin och i samverkan med krögarna erbjuda trygghetsvandringar.  

Vi har förstärkt alkoholtillsynen och vi fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med 
krögarna för en trygg och narkotikafri krogmiljö i Karlstad.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Fortsatt utbildning för krogpersonal 

• Trygghetsvandring på krogarna 

• Utbildningssatsning tillsammans med ungdomsfullmäktige 

• Fortsatt utveckling av tillsynsverksamheten 
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5. Skapande och gemenskap   
Vi socialdemokrater tror på att göra saker tillsammans. Därför vill vi ha en stark kultur- och 
fritidspolitik som skapar förutsättningar för många människors delaktighet. 

Kultur 
Kultur erbjuder nya perspektiv och kunskaper om oss själva, vår historia och vår samtid. 
Kulturlivet i Karlstad ska vara öppet för nya konstnärliga uttryck och nya sätt att möta 
publiken. Grunden för detta är en stark offentligt finansierad kultursektor, där karlstadsborna 
ges möjlighet att ta del av icke kommersiell kultur. Likväl är det viktigt att skapa 
förutsättningar för kommersiell kultur. Det ska märkas i kulturlivet att Karlstad består av 
människor som har sin bakgrund över hela världen, med många språk, traditioner och 
kulturer. I kulturens Karlstad är studieförbunden en naturlig del i vardagen.  

De som idag går i kulturskolan kan vara morgondagens popstjärnor, oscarsvinnare eller 
framgångsrika konstnärer. Vi vill investera i barnen och deras kreativa skapande genom 
att göra kulturskolan avgiftsfri. Vi vill investera och säkerställa att alla elever i kommunens 
grund- och gymnasieskolor har rätt till avgiftsfria kulturupplevelser varje läsår.  

Investeringen i att göra höstlov till ”kulturlov” i samarbete med UNO, fritidsgårdar, 
föreningar och andra aktörer kommer att fortsätta, likaså investeringen i ”Kulturnatta”. För 
unga är det viktigt att kunna uttrycka sitt konstnärskap precis som för vuxna. UNO har en 
viktig roll i detta, att fortsatt vara en plats för ungas kulturyttringar.  

I Karlstad är det viktigt att det ges utrymme för konst genom mötesplatser för utställningar 
och installationer av såväl värmländska, nationella och internationella konstnärer. 
Diskussioner förs om en konsthall och en utredning pågår. Tillgänglighet handlar också om 
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samverkan över generationer, mellan föreningar och intressen. Ett exempel på detta är 
kulturvandringar, ett annat exempel är s.k. ”kulturspår”, där motion kombineras med en 
kulturell upplevelse. Unga som feriearbetar med kultur på äldreboenden är ett annat exempel.   

  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Avgiftsfri kulturskola 

• Se på möjligheten att realisera en centralt belägen konsthall 

• Kulturvandringar och ”kulturspår” 
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Fritid   
I Karlstad ska finnas ett rikt utbud av aktiviteter under årets alla årstider. Möjlighet till 
spontanidrott och motion i människors närområde är grundläggande. Det är också 
betydelsefullt att den är öppen för alla med tillgängliga ytor och fria arenor att förfoga över 
för dem som inte vill delta under uppstyrda och arrangerade former. Föreningslivet är viktigt 
och ska fortsatt ges stort stöd. I stödet till ideella krafter och föreningar är det viktigt att stödja 
både flick- och pojkverksamhet.  

Ungdomens hus, fritidsgårdar och parklekar är öppen verksamhet som låter barn och 
ungdomar vara med och påverka sin fritid på sina villkor efter egna förutsättningar vilket 
är enormt viktigt för personlig utveckling och självkänsla. Det är en kravlös miljö så till 
vida att närvaron är frivillig och avgiftsfri men samvaron och delaktigheten leder till 
hänsynstagande och ansvarskänsla i en lustfylld omgivning. Upptäcktsfärder och impulsiv lek 
övergår allt mer i medverkan och inflytande över planering och program vilket leder till 
demokratisk skolning och utvecklande av ledaregenskaper. Dessa mötesplatser för tjejer och 
killar fortsätter vi investera i.   

I Karlstad finns idag en mängd idrottsanläggningar. När ekonomiskt utrymme finns för 
satsningar inom fritidssektorn, så prioriterar vi att bygga tak över Tingvalla isstadion. Vi 
anlägger fler konstgräsplaner, i första hand på Ilanda och i Skattkärr. Vi vill fortsätta arbetet 
med att locka större idrottsevenemang till Karlstad.  

  

Det ska märkas att Karlstad är en pärla vid Vänern och Klarälven, vilket även ska synas och 
kännas.  Vattenrelaterade attraktioner ska bli ett mer framträdande inslag i stadsmiljön. Vi 
ser gärna även en vattenfestival i framtiden. Möjligheterna som närheten till vatten ger ska 
även märkas på satsningar på kommunala badplatser med fler bryggor och fiskebryggor vid 
Klarälvens strand.  

Vår politik för möjligheternas Karlstad: 

• Prioritera tak över Tingvalla isstadion  

• Fler bryggor än idag vid kommunala badplatser 

• Anlägga konstgräsplan i våra ytterområden exempelvis Skattkärr och Ilanda  

• Fortsätta arbetet att locka större idrottsevenemang till Karlstad  
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