
Miljöpartiet de gröna 
i Karlstads handlings-
program 2014 – 2018
Karlstad ska vara bra kommun att bo, leva och verka i. 

Vi vill att Karlstad ska sticka ut bland kommunerna i Sverige som 
en gemenskap där vi lever på ett så hållbart och solidariskt sätt att 
framtida generationer, världens fattiga och själva jorden också 
mår bra. 

Kunskapen om hur man bygger ett hållbart samhälle finns idag. 
Det är den politiska viljan som behövs. Vi har den.
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Våra toppkandidater till kommunfullmäktige: Eleanor 
Lundman, Per-Inge Lidén, Carola Bolmstedt, Monika 
Bubholz, Faisal Osman och Maria Frisk.



1. Ett rikt och grönskande kultur- och fritidsliv.
Vi vill tillsammans bygga en kommun där människor har möjlighet att leva gott och 

känna livsglädje. Den stund vi lever på jorden bör vi vara rädda om och fylla med 

innehåll. Det är här kulturen, idrotten och fritiden kommer in.

Vi vill vara med och skapa ett öppet och dynamiskt kulturliv i Karlstad med plats för 

alla. Kulturen ska bidra till livsglädje och hälsa, men också våga spegla, kritisera och 

utmana samhället. Vi vill vara delaktiga i och berörda av kulturen. Den ska både 

utövas av och nå alla grupper oberoende av kön, ålder, funktionsnedsättning, 

ekonomisk status, kulturella och etniska bakgrunder.

Idrotten är viktig för den fysiska hälsan, glädjen och känslan av gemenskap. Idrotten 

är för många en del av vår identitet. Vi behöver röra på oss, leka, träna och använda 

våra kroppar. Vi vill satsa på idrott som skapar gemenskap, och glädje och hälsa. Den 

ska inte vara ett forum för utslagning och sållning, utan något som är till för oss alla. 

Samtidigt vill vi kunna glädja oss över Karlstadsbor och lag som blivit duktiga på 

nationell och internationell nivå.

Många människor engagerar sig ideellt inom olika organisationer. Det civila 

samhället är en viktig grund för sammanhållning och gemenskapen i samhället. Vi 

vill stödja och utveckla folkrörelser och folkbildning, satsa på barn- och 

ungdomsverksamhet och pedagogiskt vidareutveckla kommunens egen 

fritidsverksamhet för barn- och ungdomar.

Därför vill vi:

• I samband med föreningslivet skapa en cafémötesplats med scen för världskultur, 

musik dans, film och teater och annan scenkonst där det finns utrymme för 

alternativ kultur.

• Låta våra biblioteksfilialer vara öppna på kvällar och helger genom en kodlösning, 

så att man kan ringa och boka/öppna biblioteken utanför ordinarie öppettid.

• Utreda hur bibliotekshuset kan utvecklas till att bli ett kulturens hus i Karlstad.
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• Aktivt kräva en plan för jämställda arrangemang för alla arrangemang som stöds av

Karlstads kommun.

• Utveckla Karlstad till den mest hållbara eventstaden i Sverige.

• Fortsätta utveckla Fröding arena till Kronoparkens hus med plats för kultur, 

folkbildning och idrott samt låta fritidsgård och bibliotek samlokaliseras med 

Fröding arena.

• Uppmuntra graffiti som konstform genom pedagogiskt arbete, tävlingar och utse 

platser för offentlig konst.

• Starta ett projekt där äldre på Seniorernas hus möter unga på våra fritidsgårdar och

parklekar.

• Skapa ett pedagogiskt lek- och rörelseutrymme för alla åldrar på Sandgrund med 

tillgång till skate, parkour, gungor och utegym som en folkhälsomötesplats för alla 

åldrar.

• Tillsammans med människor som står utanför arbetsmarknaden skapa ett kultur- 

och fritidsbibliotek där människor kan låna utrustning.

• Använda kulturen för att skapa en trygg stad och göra Vikentunneln till en 

experimenttunnel för kultur.

• Ordna en årlig fest och gala för alla frivilliga ledare inom barn- och 

ungdomsverksamhet.

• Verka för att ungdomsidrott sker på platser och tider, så att kollektivtrafik kan 

nyttjas som transportmedel i större utsträckning.

• Satsa på ekoturism, och låta besökare komma ut i naturen genom en satsning på 

skärgårdsturism och vandringsleder.

• Uppmuntra företag och föreningsliv att tillskapa en årlig hamnfestival i augusti där 

musiken och kulturen möter Vänern.

• Fortsätta satsningen på skärgården och öppna för företag som vill starta 

serviceföretag i skärgården samt skapa båtbrygga med angöringsmöjlighet för 

Kristinehamnsbåten på Timmeröarna.
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2. Grönt resande

Vi vill ställa om vårt resande i en hållbar riktning. Det innebär att det ska vara enkelt 

och gå snabbt att gå, cykla och resa gemensamt med buss och tåg. Vi vill främja en 

grön bilism genom att stödja övergången till nya drivmedel och gemensamma 

ägandeformer.

Därför vill vi:

• Fortsätta att underlätta cyklandet i staden och i kommunen som helhet. Vi vill 

fortsätta bygga ut cykelstråken såväl i tätorten som i och kring kransorterna med 

säkra, raka och tydligt markerade leder. Servicen behöver byggas ut med god 

vägvisning, cykelpumpar, snabba cykelstråk, parkeringar med tak och rastplatser.

• Vi vill också prova idén att ha en bevakad cykelparkering centralt i Karlstad. Vi vill 

se lånecyklar på flera av kollektivtrafikens bytespunkter i kommunen och möjlighet

att ta med cykel på bussen.

• Satsa hundra extra miljoner under en fyraårsperiod för hållbart resande som ska gå

till nya cykelvägar och en utbyggnad av kollektivtrafiken.

• Underlätta övergången till grönare bilanvändande genom att stödja

• uppbyggnaden av biogastappar och laddstationer, uppmuntra till bildande av 

bilkooperativ samt bygga bra och säkra infartsparkeringar i anslutning till 

kollektivtrafikens bytespunkter. För att bilar ska samverka med människor i staden

vill vi införa 30 km/ h som grundhastighet i gator med stadsmiljö.

• Låta människorna återerövra stadsutrymmet och ge gående och lekande barn 

större utrymme. Vi vill bygga en människovänlig miljö där det är enkelt att röra sig 

också för människor med funktionsnedsättning. Det här är särskilt viktigt i de olika

stadsdelarnas centrum och runt våra skolor.

• Att vårt tågnät ska byggas ut. Vi vill starta arbetet med tåg i tid/resecentrum genom

att förskottera medel till utbyggnaden av Karlstads central och dubbelspår i båda 

riktningarna mot Kil och Kristinehamn. Vi vill ha tågstopp i Skåre, Skattkärr, 

Vålberg och Edsvalla. Möjligheten att öppna Skoghallsbanan för persontrafik bör 

prövas. Kommunen ska ta ett tydligt ledaransvar för lobbyarbetet för snabb järnväg
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Oslo-Stockholm. Vi vill starta arbetet genom att förskottera medel till dubbelspår 

mot Kil och Kristinehamn och i nästa steg förskottera utbyggnad av Karlstads 

central.

• Att bussnätet fortsätter att byggas ut med en snabb linje från öster till väster som 

stomlinje i Karlstad och en tvärförbindelse i ytterområde. En ökad samverkan 

mellan Karlstadsbuss och Värmlandstrafik bör ske med kundernas behov i 

centrum. Signalprioriteringar och andra tekniska lösningar och åtgärder som 

stöder bussarnas framkomlighet ska genomföras.

• Verka för att Karlstads flygplats på sikt ska bli obehövlig genom att bygga snabb 

järnväg inom Sverige och till våra internationella flygplatser. Tills vidare ska 

kommunen sträva efter att göra flygtrafiken och Karlstad flygplats till landets 

miljövänligaste genom stränga miljökrav och klimatkompensation. Genom höjda 

startavgifter kan flygplatsen i högre grad finansieras direkt av resenärerna och 

minska de offentliga kostnaderna.

• Utvärdera och följa upp kommunens nya resepolicy för att se om det inneburit en 

förändring mot ett grönare resande.

• Att resfria möten ska ersätta transporter i större utsträckning.

• Vidta åtgärder för att sträva mot restidskvoter för resor från stadsdelar till 

Karlstads centrum på 1,5 (max en och en halv gång så lång tid att färdas med cykel 

jämfört med bil från A till B) för cykel i alla stadsdelar i Karlstad.

• Vidta åtgärder för att genomföra restidskvoten på 1.5 (max en och en halv gång så 

lång tid att färdas kollektivt) i alla stadsdelar i Karlstad för resor till centrum.

• Utöka samordnad varudistribution till att också gälla hämtandet av varor från 

lokala producenter.
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3. Vi bygger grönt och värnar om naturen

Stadsbyggande handlar inte enbart om att bygga hus och vägar. Det handlar om en 

helhet, om hur vi bygger en stad så attraktiv att folk trivs, vill flytta hit och bo kvar. 

Bra barnomsorg, social trygghet, bra kollektivtrafik och brett utbud av kultur och 

nöjen hör också till en stads viktiga kvalitéer. Att se helheten i såväl en attraktiv stad 

som våra kransorter är något som vi måste bli bättre på.

De tio mest uppskattade platserna bland Karlstadsborna är alla kopplade till vatten 

eller grönyta. Därför bör dessa vara ryggraden när vi planerar staden. Den 

grönstrukturplan som tas fram ska vara vägledande för där vi inte ska bygga bostäder

eller andra verksamheter. Istället ska vi arbeta för att minska stadens gråa ytor, flytta 

ut industrimark till mer perifera lägen och se till att vi bygger bostäder i centrala 

lägen för att minska transportbehovet och kostnader för infrastruktur. Att bygga nära

vatten, som är eftertraktat, är också en utmaning i och med stora översvämningshot.

När vi planerar nya områden på kommunal mark bör vi i tidigt skede tydliggöra att 

upplåtelseformerna ska vara olika för att på sikt att kunna motverka segregation. 

Karlstad kommun bör även underlätta för byggandet av hyresrätter med 

differentierade markpriser, så att hyresrätter kan produceras till rimliga priser.

I takt med att staden växer och fler bor i centrala lägen blir buller ett allt större 

problem för människor. Det gör det också svårt att bygga bostäder i centrala lägen 

där det kan bullra mycket. Därför behöver vi bli tuffare i prioriteringen mellan bil, 

cykel, gång och kollektivtrafik, där vi ska planera staden mer utifrån människor och 

mänskliga behov och inte utifrån bilismens. Alla människor ska ges samma plats i 

staden, oavsett transportform. I dag upplåter vi orimligt mycket plats åt bilar i 

stadens vackra lägen. Höjda parkeringsavgifter, eller kortare parkeringstider kan vara

några sätt att öka omsättningen på parkeringsplatsen och rörligheten för dem som 

måste åka bil och samtidigt styra om resandet till kollektivtrafik, gång och cykel.

Därför vill vi:
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• Bygga samman staden för att öka människors gemenskap och minska behovet av 

resande. Det ska ske genom att använda parkeringsytor, ödetomter och 

industrimark i stadens centralare delar.

• Utveckla stadens parker och gröna ytor, så att de blir vackrare och mer tillgängliga 

för barn och äldre samt även plantera växter som går att äta. Äldre träd ska vårdas 

och förekomsten av död ved tas tillvara som hem för insekter och djurliv. Stränder 

ska vara tillgängliga för alla. Arbetet med information och vandringsleder ska 

intensifieras. Vi vill göra I2-skogen till ett naturreservat med inriktning på 

friluftsliv och skydda och bevara andra områden såsom strandbetesängar och 

skyddsvärda våtmarker. Vi vill ställa mer mark till förfogande för amatörodlare och

koloniföreningar. Vid byggnationer inom kommunen som ger förlust i biologisk 

mångfald ska detta kompenseras på annan plats.

• Bevara våra viktiga naturvårdsområden till framtida generationer.

• Ha fler platser för cyklar och färre platser för bilar när nya hus och arbetsplatser 

byggs samt att detta lyfts fram i parkeringsnormen.

• Ha fler bilfria gator i staden.

• Att staden ska vara tillgänglig för alla och människor med funktionshinder lätt ska 

kunna röra sig i såväl stadsmiljö som i våra kransorter.

• Prioritera utbyggnaden och attraktiviteten för handeln i centrum, stadsdelscentra 

och kransorter. Vi ser restriktivt på utbyggnad av externa köpcentra på grund av 

risken för utarmning av centrum, som är stadens hjärta.

• Ta ett tydligt ansvar för vårt vatten och avlopp och se till att ledningar och 

reningsverk är i bra skick. Våga tänka nytt och undersöka möjligheterna för 

urinseparering, säkerställa god slamkvalité och ett klimatsäkrat VA-system.

• Fortsätta upprustningen av våra kransorter genom torgbildning, säkra cykel- och 

gångvägar och bostadsbyggande, där de estetiska värdena lyfts fram.

• Skapa gröna sammanhängande stråk som knyter samman stadens olika delar och 

pröva möjligheten till en ekodukt över järnvägen.

7



• Att kommunen fortsätter arbeta aktivt med att bilda kommunala naturreservat av 

skogsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden, liksomav natur- och 

kulturmiljöer som är till stor glädje för människor.

• Att kommunen fortsätter arbeta aktivt med praktiska naturvårdsåtgärder utanför 

skyddade områden, så som återskapande av strandängsbetesmarker och 

återställande av vattendragsmiljöer.

• Att Karlstads kommun fortsätter att arbeta aktivt med att öka tillgängligheten till 

natur för kommuninvånare och turister. Det kan ske genom att

• anlägga bryggor, strandpromenader, markera vandringsleder och sätta upp 

informationstavlor. Satsningen på båtbussar och skärgårdsutveckling ska fortsätta.

• Att samhället ska stötta tamdjursägare och underlätta deras samexistens med 

rovdjuren. Kommunen skulle kunna låta personer som deltar i

• arbetsmarknadsåtgärder hjälpa till med uppsättning och underhåll av 

rovdjursavvisande stängsel.

• Att grönytorna inom stadsplanerat område inte ska minska.

• Motverka igenväxtningen av Vänerns stränder genom reglering av Vänern, inom de

ramar som sätts för att undvika allvarliga översvämningar, för att i högre grad ska 

efterlikna naturliga vattenståndsvariationer.

• Bygga och förvalta våra hus på ett ekologiskt och kulturhistoriskt hållbart sätt. 

Husen är en viktig del av stadens själ. I dem vill vi arbeta, leva och verka. Här 

speglas historia, tradition och nytänkande. 

• Att Karlstadsborna ska ha god tillgång till bostäder och blandade upplåtelseformer.

Hyresrätten är viktig och bör stödjas genom aktivt byggande av vårt bolag KBAB 

och genom att sälja mark billigare vid byggande av hyresrätt.

• Främja vården av kulturhistoriskt värdefulla hus och ta tillvara arkitektoniska och 

estetiska intressen vid nybyggnation.

• Att bostäder ska planeras, så att det finns goda grönytor i närheten.

• Bygga en blandad stad genom att blanda olika upplåtelseformer i samma 

stadsdel/kransort.
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• Verka för fler trygghetsboenden och ett varierat utbud av boende för äldre.

• Satsa på små och billiga hyresrätter med god kvalité och låg miljömedverkan.

• Vid nybyggnation kunna införa kommunala krav på en effektiv energianvändning 

och hushållande med energikvalité.

• Att vårt bostadsbolag blir en aktiv producent av nya lägenheter med stor 

miljöhänsyn.

• Utrusta kommunens byggnader med möjlighet att tillvarata aktiv och passiv 

solenergi.

• Bygga skolor och äldreboenden med god kvalité och energieffektivitet.

• Fasa ut farliga kemikalier, plaster och byggmaterial ur kommunens fastigheter till 

förmån för ekologiska och sunda material.

• Verka för att vi återanvänder inredning inom kommunen genom ett aktivt arbete 

för återanvändning istället för att alltid köpa nytt.

• Verka för att KBAB bygger bostäder i våra kransorter

• Kräva minst lika energisnåla nybyggnationer som KBAB i alla exploateringsavtal.
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4. Grön energi och återvinning

Vi behöver energi för att kunna leva, resa och tillverka tjänster och produkter. För oss

är det viktigt med en omställning till förnyelsebar energiproduktion. Det gör vi för att

människor som lever i vår bygd också i framtiden ska kunna andas god luft, bada i 

rena vatten och ha en god tillgång till energi.

Därför vill vi:

• Utveckla vår biogasproduktion genom att ta hand om matrester och avfall från 

kommuner och företag i Värmland samt undersöka om kommunens egna bilar och 

fordon kan använda biogas från eget tappställe vid vår biogasproduktion.

• Bygga en synlig solcellspark på minst 3.000 kvm som en symbol för

• Karlstad som solens stad och fortsätta arbetet med att installera solceller/fångare 

på kommunala byggnader.

• Fortsätta utbyggnaden av vindkraften inom kommunen. Hänsyn ska tas för att inte 

störa miljö- och kulturvärden.

• Fortsätta bygga ut fjärrvärmenätet i nya stadsdelar där så är ekonomiskt 

försvarbart.

• Sälja vårt innehav i Oskarshamns kärnkraftverk och investera i förnyelsebar 

energiproduktion.

• Att kommunen ska utveckla arbetet med energirådgivning och uppmuntra till 

hållbar konsumtion.

• Införa ett lokalt pantsystem för ”take away” luncher i Karlstad så att du får en 

återanvändningsbar förpackning som du kan lämna in på de restauranger som 

deltar i systemet istället för att slänga engångsförpackningar.

• Införa en återvinningsbil som på fasta tider åker runt till olika delar i kommunen 

och samlar upp sådant som inte kan slängas på återvinningsstationerna.

• Införa ett bytesrum i olika stadsdelar där människor kan ställa sådant de tror andra

kan ha nytta av men som man själv inte vill ha kvar.
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• Att enskilda fastighetsägare ska kunna producera el från solceller och distribuera ut

på Karlstads elnät.
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5. Mångfald och jämställdhet

Kommunen ska ta ansvar för att vara en förebild och leda arbetet med jämställdhet 

och hbtq-frågor framåt. Alla människor har lika värde oavsett könstillhörighet, 

sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Ingen ska på grund av att hen identifierar sig 

som man, kvinna eller ingetdera utsättas för diskriminering. Lika lön för lika arbete 

är en självklarhet. Människor som inte anser sig vara heterosexuella ska inte behöva 

utstå trakasserier eller bemötas kränkande.

Miljöpartiet i Karlstad vill uppmärksamma hur förlegade föreställningar och 

fördomar om kvinnor och hbtq-personer finns kvar i samhället än idag. Dessa tror vi 

att man motverkar genom utbildning och kunskap. Alla samhällets individer bör 

därför ta lika mycket ansvar för att varken kvinnor eller hbtq-personer blir förtryckta 

eller illa behandlade. Ett särskilt ansvar ligger också på kommunen som ska fungera 

som en förebild och föregångare i arbetet mot ett samhälle där alla personer ges lika 

värde både i både teori och praktik.

Därför vill vi:

• Att Karlstads kommun som arbetsgivare ska verka för att 20 % av medarbetarna på

alla nivåer i organisationen har annan etnisk bakgrund än svensk.

• Att Karlstad ska byggas som en blandad stad där människor med olika bakgrunder 

och erfarenheter kan mötas i vardagen.

• Införa en frivillig fadderverksamhet för nyanlända flyktingar från 2015.

• Öka kvoten för Karlstads kommuns flyktingmottagande.

• Att det är en självklarhet att alla individer oavsett könstillhörighet får lika lön för 

lika arbete. Vi vill göra en lönesatsning på låglönegrupper som är 

kvinnodominerade.

• Att kommunen söker sätt att komma tillrätta med våldet i kommunen, särskilt det 

våld som utövas av män i en traditionell mansroll, ibland som skam- och 

hedersrelaterat våld. Därför bör kommunens kvinnojour och hemmen för 

våldsutsatta kvinnor fortsätta utvecklas och prioriteras politiskt. Ideella krafter 
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som arbetar mot våld ska garanteras en långsiktig finansiering och samarbete med 

andra kommuner i länet bör främjas.

• Att projekt och föreningar som arbetar med jämställdhet och/eller hbtq-frågor ska 

ges extra stöd. 

• Att kommunens budget ska granskas med avseende på genus, så att skillnader i 

satsningar som gynnar kvinnor/män tydliggörs.

• Utbilda myndighetspersoner i bemötande av våldsutsatta kvinnor. Det är viktigt att

arbete bedrivs för att skapa en bättre hbtq-kompetens både ifråga om kunskap och 

bemötande bl.a. inom skolan, inom vården, inom polisen, vid 

flyktingmottagningen, vid mans- och kvinnojourer, hos mångfaldssamordnaren 

och i föreningslivet.

• Att förskola och skola ska jobba normkritiskt. Det är viktigt att lärare och övrig 

skolpersonal har kunskap om dessa frågor. Heteronormativitet måste utmanas i 

skolans utbildning och vi tycker att skolan har ett uppdrag att utbilda sina elever 

om sexuell mångfald, könsroller och jämställdhet.

• Att Karlstad kommuns skolor ska använda sig av skolböcker och skolmaterial som 

är uppdaterat och inte innehåller diskriminerande åsikter om hbtq-personer.

• Se att fler av kommunens verksamheter hbt-certifieras. Det är speciellt viktigt att 

vården får kunskap t.ex. om transpersoner som idag ofta bemöts av okunskap.

• Att det ska finnas fysiska mötesplatser för personer som inte definierar sig som 

heterosexuella, eftersom den psykiska ohälsan bland unga hbtq-personer är stor. 

Café BFree är en mötespunkt för hbtq-ungdomar som vi vill se får fortsatt stöd från

Karlstad kommun då de gör ett mycket viktigt arbete.
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6. En skola för livet

Vi vill ge barn och unga möjligheter att växa som individer, inte bara utbildas. Vi ska 

ställa upp med det utvecklingsstöd lärarna behöver. Vårt uppdrag är att skapa 

förutsättningar för en gynnsam miljö i skolan där relationen lärare - elev är i 

centrum. Vi vill ge skolan arbetsro och allt förändringsarbete måste förankras i 

samspel med skolan, eleverna och alla som arbetar där.

Förskolans betydelse för utvecklingen av barnets värdegrund måste uppmärksammas

mer. Det är i förskolan de flesta barn lär sig umgås med andra barn. En god 

personaltäthet, dvs. tillräckligt många vuxna i förhållande till antalet barn, är 

avgörande för att personalen ska kunna se och påverka hur barnen behandlar 

varandra. Det är grundläggande för att barnen ska känna sig trygga och vänja sig vid 

varandra. Ett av våra högst prioriterade mål under kommande mandatperioden är att

förbättra personaltätheten i förskolan.

Kommunen behöver ett nytt system för hur budgeten tas fram, så att 

personalintensiva verksamheter som skola, barnomsorg och äldreomsorg får 

automatisk kompensation för löneökningar. Då kan verksamheterna få arbetsro och 

fokusera på att utveckla kvalitén istället för att ständigt jaga besparingar som de 

tvingas göra i alltför många år.

Därför vill vi:

• Att våra pedagoger ska avlastas onödigt byråkratiskt arbete, få rätt att besluta om 

vilka elever som ska ha rätt till särskild undervisning. Vi strävar efter att höja 

lärarnas löner i den takt som kommunens ekonomi tillåter.

• Att hänsyn tas till lokalernas förutsättningar för en bra pedagogisk verksamhet då 

forskning visar att skolbyggnadens disposition har betydelse för sociala relationer.

• Höja elevpengen samt säkerställa att rektorer i samråd med lärare har ökad 

möjlighet att rikta resurserna där behoven är som störst för verksamhetens 

måluppfyllelse.
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• Satsa på elevhälsa och särskilt stöd och utöka resurserna för 

skolhälsovårdspersonal.

• Att rätten till modersmål är viktig för alla barn och utgör grunden för inlärning. Vi 

ser en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. Vi vill värna 

modersmålets plats i förskola och skola, både genom etablerade former av 

modersmålsstöd samt nya sätt att integrera alla modersmål i utbildningen.

• Pröva odlingslotter i samverkan med skolan där eleverna får lära sig om bruk av 

jorden genom egen skolodling.

• Förbättra mottagandet av nyanlända elever genom att fortsätta utveckla 

förberedelseklasser och integrera modersmålsundervisningen med studiestödet.

• Satsa på en bred och på sikt avgiftsfri kulturskola som finns närvarande i fler 

stadsdelar och i några av våra kransorter.

• Ha större personaltäthet i förskola och fritidshem samt att barngruppens storlek 

och personaltäthet ska bygga på en bedömning av vad som är bäst för barnen 

snarare än ekonomiska överväganden. Högst 5 barn per pedagog i förskola.

• Skapa en lokal kursplan för fritidshemmens verksamhet för att synliggöra arbetet, 

eftersom fritidshem är en viktig del av det pedagogiska arbetet för att skapa 

mångsidighet och kontinuitet i barns lärande.

• Utvidga språkvalen, så att fler har möjlighet att läsa mandarin, arabiska och ryska.

• Dra igång rastaktiviteter som försöksverksamhet på ett antal skolor som ett led i 

värdegrundsarbetet och motverka kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är 

viktigt och gör att alla barn blir synliggjorda och känner sig trygga i sin skolmiljö. 

• Säkerställa att nya lärare får en bra introduktion i yrket och att mentorer får tid för 

sitt uppdrag vid introduktion av nya lärare.

• Säkerställa att skolpersonalen har, eller vid behov, får kompetens inom hbtq-

frågor, frågor kring hedersrelaterat våld och barnkonventionen 

• Kvalitetssäkra lärarnas behörighet i vår verksamhet och se över befattningarna och 

när en lärare får sin legitimation skrivs befattning om i anställningsavtalet.
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• Att våra barn utbildas för en hållbar värld där vegetarisk mat är ett sätt att minska 

jordbrukets klimatpåverkan. Vi vill ha bra vegetarisk mat som alternativ varje dag 

och minst en köttfri dag i veckan. Vid upphandling av skolmat ska andelen 

ekologisk och kravmärkt mat öka. Vid köp av kött ska motsvarande krav som 

svensk djurhållning vara ett krav. På sikt vill vi ha tillagningskök på varje skola.

• Att barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid, eftersom kombination familj och 

arbetsliv kan vara problematiskt för en del familjer. 

• Att elevdemokratin är viktig och därför vill vi stärka elevdemokratin i våra skolor 

med stöd av demokratisamordnare.

• Undersöka möjligheten att driva några av våra skolor genom intraprenad.
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7. Ett dynamiskt näringsliv

Vi är beroende av människors produktivitet och skapande. Vi vill verka för ett 

samhälle där det är lätt att starta företag och där skatten på arbete minskas och 

växlas över till skatt på det som smutsar ner miljön. Vi tror på blandade former för 

företagande där aktiebolag, sociala kooperativ och små och stora företag har lika 

möjlighet att växa och utvecklas.

Därför vill vi:

• Minska krånglet för företagare. Vi behöver få en mer positiv attityd till företagande 

bland kommunens tjänstemän och inom skolan samt ett bra kommunalt 

bemötande där företagaren får en tydlig kontaktperson i kontakten med olika 

förvaltningar.

• Skapa förutsättningar för ett grönt kluster av företag inom hållbarhetsbranschen.

• Utveckla samarbetet med Karlstads universitet för att kunna förädla 

forskningsidéer till företagskoncept.

• Att kommunens upphandling behöver en tydligare politisk styrning. Vi vill arbeta 

för att upphandla varor och tjänster lokalt och göra det möjligt för fler mindre 

företag att vara med och lägga bud. I synnerhet gäller detta när det gäller produkter

som kan tillverkas/utföras lokalt och där miljövinsterna med lokal produktion är 

avsevärda. Hållbar ekomat är viktig. Sociala och ekologiska krav ska skrivas in i 

upphandlingsunderlaget.

• Att unga egenföretagare ska ha en kreativ miljö där de kan hyra

• skrivbord, uppkoppling och möta andra. En plats som ligger centralt och där man 

får möjlighet till mentorskap och samverkan. En plats där det finns stöd genom 

möteslokaler, restaurang/café, administrativa tjänster och reception.

• Utveckla stödet till organisationer som t.ex. Ung Företagssamhet och uppmuntra 

skolornas engagemang och kunskap i området ungdom och företagande.

• Verka för att information om de regler för anskaffande av lokal är lättförståliga och 

tydliga, såväl på svenska som på andra språk som förekommer i kommunen.
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• Fortsätta utveckla processer för bygglov och tillstånd, så att det går så snabbt som 

möjligt. Se till att processerna för information, bygglov och tillstånd är 

förvaltningsöverskridande.

• Utvidga arbetet med det entreprenöriella lärandet i skolan.

• Att genom utbildning öka förståelsen i kommunen för nya typer av företagsformer, 

så som socialt företagande, kooperativ och bolagsformer där vinsten inte är det 

primära syftet.

• Utöka andelen biogas- och elbilar i kommunens bilpool.

• Stötta företagandet hos personer med utländsk bakgrund och nyanlända bl.a. 

genom att kommunens tillväxtcentrum ges i uppdrag att föreslå hur man inom 

befintliga ramar kan förbättra stödet till företagare och potentiella företagare med 

utländsk härkomst.

• Genomföra en bred utbildningsinsats för alla kommunala tjänstemän som arbetar 

med företagare i syfte att öka förståelsen för företagarens villkor.

• Starta en testanläggning för algbränsle i samverkan med näringsliv och universitet.

• Att kommunen använder sig av innovationsupphandling för att ge nya och mindre 

företag möjligheten att konkurrera om uppdrag genom att ta fram nya innovativa 

lösningar på gamla problem med hjälp av nya tjänster och ny teknik.

• Att nya och befintliga servicegarantier utvecklas för att förenkla, förbättra och 

sänka ledtiderna i företagarnas processer ytterligare.

• Ha bra kollektivtrafik mellan våra industriområden/arbetsplatser och centrum, 

samt goda anslutningar mellan mötesplatsen, stads- och regional kollektivtrafik.
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8. En grön vård och omsorg

Människor med lång erfarenhet av att leva är en rik resurs för hela vårt samhälle. Den

äldre människan är en resurs för samhället med erfarenheter och kunskaper som är 

viktiga att förmedla till yngre generationer. Vi vill att människor ska kunna åldras 

med värdighet i vår kommun. Alla har rätt till ett bra liv. Vår gröna människosyn 

innebär att samhället har ett stort ansvar att möta varje människas behov och låta 

hen få den plats i samhället hen har möjlighet att ta.

Därför vill vi:

• Utbilda all vårdpersonal i åldrandets processer och problematik.

• Verka för att det byggs olika former av trygghets-, senior- och vårdboenden i 

kommunens olika delar samt att större bostadsrättsföreningar ges möjlighet att 

bygga gemensamhetslokaler med intern service och omsorg. De får gärna vara 

tematiska och anknyta till de boendes intressen. Erbjuda tillgång till odlingar och 

möjlighet till att ha djur som sällskap på vissa boenden. Unga dementa ska ha ett 

eget boende skilt från de äldres.

• Utöka kulturutbudet på våra boenden i samverkan med det fria föreningslivet.

• Att de äldre efter förmåga får delta i sysslor vid boendet.

• Att särskild hänsyn bör tas till närhet till natur vid byggande av vårdboenden.

• Att trygghets- och vårdboende bör byggas även i våra kransorter för att människor 

ska ha nära till sin invanda miljö.

• Att ambitionen är att maten ska serveras färsktillagad vid alla boenden. Vi vill bryta

ensamheten med hemtjänstens matlådor t.ex. genom att man erbjuder måltider i 

matlag, måltid på ett boende eller restaurang några gånger i veckan. 

• Förbättra samverkan mellan landsting och kommun när det gäller 

färdigbehandlade patienter. Rehabilitering t.ex. efter en operation ska sättas in 

omedelbart och fortsätta kontinuerligt efter behov. 
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• Starta en frivilligcentral, som dels tar tillvara äldres engagemang och kunskap för 

att ideellt hjälpa och stödja andra, och dels är en resurs för att berika äldres 

vardagsliv.

• Att personal inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och större inflytande 

över hur arbetet med äldre organiseras. Uppmuntra till intraprenader inom 

förvaltningen, där personalen får större inflytande över sin arbetssituation. Vi vill 

se över tidsmätningen i hemtjänsten och garantera att förflyttningstid ingår i 

schemat för hemtjänstpersonal och att personalen får bra arbetsvillkor. På sikt vill 

vi öka bemanningen inom vårdboenden och ha delade turer endast efter frivilliga 

överenskommelser mellan arbetsgivare och personal.

• Att anhöriga som lever nära äldre människor som är sjuka ska erbjudas stöd, 

avlastning, utbildning och kontakt med anhörighetscentrum.

• Värna och utveckla den palliativa vården i dödens närhet.

• Öka habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Öka ersättningen för 

personer inom daglig verksamhet som arbetar eller gör praktik.

• Aktivt uppmuntra anställda till omvårdnadsstudier/undersköterskeutbildning

• och vidareutbilda sjuksköterskor och motsvarande i samverkan med Karlstads 

universitet. Utbilda personal i självskadebeteende och missbruk.

• Att kunskap om hur man förebygger våld mot äldre ska ingå i utbildningar för 

berörd personal.

• Aktivt arbeta för att anställa fler män inom vården och fler kvinnor som chefer.

• Att det är viktigt att äldre får stimulans genom fysisk rörelse som lättgympa och 

dans. Använda mer taktil massage för mer fysisk beröring och utbilda personal i 

detta.

• Vara öppna för olika utförare, men vill att överskott investeras i befintlig 

verksamhet.

• Förebygga och minska antalet fallolyckor genom att tillämpa den kunskap om 

orsakerna som forskningen har lyft fram. 
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• Göra en noggrann utvärdering av hur utläggandet av personlig assistans på 

entreprenad har utfallit.

• Att äldre på boenden ska beredas möjlighet att komma ut i friska luften några 

gånger i veckan.
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9. En kommun för alla

Varje samhälle har plikter mot människor som tillfälligt eller under längre perioder 

behöver stöd för att leva ett gott liv. I en kommun innebär detta bl.a. att stödja 

människor med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, ekonomiskt 

och socialt utsatta människor, nyanlända likväl som inneboende 

kommunmedborgare.

Miljöpartiet vill arbeta förebyggande, långsiktigt och utifrån mänsklig hänsyn. Det 

friska hos människan ska stödjas, de egna specifika behoven tillgodoses och man 

skall uppmuntras att delta i samhällets och det egna livets utformning. Goda 

sammanhang är varje kommuns plikt att skapa tillsammans med berörda parter, men

också uppmuntra i samverkan med det civila samhället.

Miljöpartiet vill framhålla två vägledande principer i vår syn på sociala frågor: Det 

ena är att framhålla vikten av förebyggande arbete, och det andra är att när 

problematik upptäcks, ska det snarast möjligt sättas in rehabiliterande åtgärder.

Därför vill vi:

• Erbjuda arbete och en meningsfull sysselsättning åt människor som mottar 

socialbidrag som en väg ut i arbetslivet.

• Att alla ska ha rätt att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Det gäller också

människor med erfarenhet av sjukdom eller funktionsnedsättning. Särskilt viktigt 

menar vi är vidareutvecklingen av det stöd kommunen ger till den sociala 

ekonomin, och de sociala arbetskooperativ som finns i Karlstad.

• Att de sociala arbetskooperativens självständighet värnas och att stadens offentliga 

förvaltningar kan ha ett gott samarbete med dem. Vi ser gärna att fler kooperativ 

startas, och vill tillvarata initiativ och intresse underifrån, från människor som vill 

förverkliga detta.

• Se fler sociala kooperativ och ökat socialt företagande.

• Ha en återbruksverksamhet på Kronoparken i samverkan med Fröding arena.
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• Att kommunen bör underlätta möjligheten att genom avtal i större grad inhandla 

tjänster från arbetskooperativ, vars syfte är att främja återhämtning och återgång 

till arbetslivet för människor som har svårt att hävda sig på den öppna 

arbetsmarknaden.

• Inrätta en kommunal frivilligcentral som samordnar och utbildar människor som 

vill göra frivilliginsatser inom det sociala området samt göra en överenskommelse 

mellan kommunen och föreningslivet.

• Uppmuntra starten av verksamhet som liknar Solareturen i någon av våra 

kransorter

• Fortsätta utveckla föräldrastödsenheten och kommunens utredningsenheter, så att 

barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får den hjälp de 

behöver.

• Stärka skyddet för personer som utsatts för hot och våld i nära relationer.

• Se mer förvaltningsövergripande arbete i kontakt med människor som är socialt, 

ekonomiskt eller på annat sätt utsatta i samhället.
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10. En utvecklad demokrati

Vårt samhälle bygger på demokrati. Demokratins form är aldrig färdig utan behöver 

ständigt förnyas och utvecklas. Vi vill ge medborgarna fler möjligheter att ta ställning 

och uttrycka sin åsikt i viktiga frågor.

Därför vill vi:

• Fortsätta att utveckla demokratiarbetet genom sociala medier som ett led i det 

goda samtalet mellan medborgare och förtroendevalda.

• Eftersträva en representativ fördelning av kön och etnisk bakgrund på såväl 

förtroendevalda som tjänstemän och anställda inom kommunen.

• Utöka möjligheterna att få kommunal service på andra språk än svenska.

• Verka för sänkt rösträttsålder till 16 år för att unga människor ska få vara med 

och bestämma i det samhälle de lever i.

• Fortsätta stödja elevdemokrati inom skola och förskola och 

ungdomsfullmäktiges roll inom kommunen.

• Pröva att använda sociala forum och nya digitala lösningar för att ge 

befolkningen möjlighet att påverka utformningen om detaljplaner och 

planprogram.

• Att barnrättsperspektivet ska vara vägledande i allt beslutsfattande.

• Att kommunens arbete med invånardialog ska utvecklas och utvärderas 

kontinuerligt.

• Arbeta för att utöka delaktigheten i valet bland utrikesfödda invånare i syfte att

motverka utanförskap.

• Utbilda demokratiambassadörer.
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