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I vårt Karlstad har alla
möjligheten att förverkliga 
sina drömmar.

med djur, natur och det ekologiska systemet
med kommande generationer
med världens alla människor

Vår politik baseras på tre solidariteter:





I vårt Karlstad hörs alla
röster i samtalet om
kommunen.

I vårt Karlstad är Karlstadsbornas engagemang,
inflytande och deltagande i kommunens utveckling
centralt. Det gör Karlstad till en bättre plats. 

Kommunen blir bättre när människor och kulturer
möts, blandas, får tänka, tycka och lyssna på varandra
och där olikheter respekteras och tas om hand.





I vårt Karlstad ges alla barn
möjlighet att utvecklas. 
Vårt Karlstad har en jämlik skola och förskola där alla
elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Fler
lärare och mindre grupper är den viktigaste nyckeln till
detta. 

I vårt Karlstad finns tidig hjälp för barn som behöver
stöd och varje skola har ett stabilt och fungerande
skolhälsoteam.





I vårt Karlstad bygger vi för
människorna och framtiden.

I vårt Karlstad är det lätt att leva miljövänligt, alla har en
bostad och människor med olika bakgrund möts och
berikar varandra. 

Vi vill bygga en stad som främjar hälsa, även om 50 år,
både för yngre och äldre.





I vårt Karlstad
är det lätt att resa.
Här kan barn tryggt kan röra sig till fots, med cykel
och kollektivtrafik. Om du bor i Karlstads tätort kan du
nå alla viktiga funktioner med cykel på 15 minuter.

I vårt Karlstad är det lättare och billigare att klara sig
utan bil. För den som ändå behöver bilen, blir det
lättare att ta sig fram och parkera, ju fler som istället
går, cyklar eller åker buss.





I vårt Karlstad är närings-
livet viktigt för att skapa
hållbarhet.
I vårt Karlstad är det enkelt att starta och driva företag i
Karlstads kommun, oavsett om det är aktiebolag eller
enskild firma. Här hittar företagen den kompetens de
behöver för att vara med i den gröna omställningen.

Här finns det alla sorters jobb, både avancerade och
enkla, så att alla kan bidra utifrån sin kompetens. 





I vårt Karlstad
är kulturen tillgänglig
för alla.
Här hittar du ett levande och engagerat kultur- och
föreningsliv med många olika aktörer. Vi vet att ett
starkt kulturliv bidrar till att utveckla ett  demokratiskt
Karlstad. 

I vårt Karlstad har alla möjligheter att delta i fysiska
och kulturella aktiviteter. Här finns biblioteken som
viktiga mötesplatser och i idrotten möter olika grupper
varandra och skapar samhörighet.



se till att kulturskolans verksamhet finns i
hela kommunen och få in spelutveckling och
skrivande i kulturskolan
ha fler avgiftsfria kultur- och
idrottsaktiviteter 
stärka de lokala biblioteken med ökad
tillgänglighet och på fler platser
se mer kultur och fysiska aktiviteter för äldre
utveckla det nära friluftslivet

Vi vill:



I vårt Karlstad är grönskan
och skogarna kvar.
I vårt Karlstad myllrar det av liv - i skogar, marker och
vatten - i landsbygd, tätorter och stad. Här breder
grönskan ut sig i staden och det är nära för alla
Karlstadsbor till naturen. 

Alla djur och växter som hör hemma här trivs och
frodas. Maten som produceras är ekologisk.





I vårt Karlstad är
livskvaliteten hög för
dem som är äldre.
I vårt Karlstad har vi fokus på ett gott liv, hela livet.
Social samvaro och ett aktivt föreningsliv ger
möjligheter för bättre psykisk hälsa. 

Här är omsorgen utformad för att visa lyhördhet för
enskildas röster och viljor, så att människor kan leva
livet utifrån sina egna förutsättningar. 



skapa fler boenden för äldre
stärka äldreomsorgen med fler anställda
ta bort de delade turerna och
minutklockningen
öka kompetensen för psykisk hälsa på
kommunens boenden
samarbeta med föreningar och utveckla
långsiktiga former för samverkan

Vi vill:



I vårt Karlstad 
har feminismen gått
tillräckligt långt.
I vårt Karlstad har våldet mot kvinnor upphört.
Kvinnor har halva makten och hela lönen. Alla
kan nå lika långt och begränsas inte av sitt
kön.

Här stärker olikheter Karlstads utveckling. Vi
ser att mångfald, jämlikhet och jämställdhet
är grunden för ett rättvist samhälle.





I vårt Karlstad 
gör mångfalden oss
starkare.
I vårt Karlstad är det lätt för alla, även nyanlända
invandrare, att få jobb, utbildning och vara en del i
samhället. 

När människor med olika bakgrund och erfarenheter
möts skapas ett starkare samhälle. Olika perspektiv
och infallsvinklar skapar kunskap och gör oss bättre
rustade för påfrestningar.



utveckla undervisningen i svenska för
nyanlända, även när man går en
yrkesutbildning
stärka utbildningen om det svenska
samhället för dem som kommer hit
planera staden så att olika grupper i
samhället möts naturligt
anställa fler utlandsfödda i kommunen 

Vi vill:



I vårt Karlstad är vi
självförsörjande på
förnybar el.
I vårt Karlstad produceras bara förnybar energi. Här
finns fungerande kretslopp av alla ämnen som vi
behöver. 

Karlstad är också Sverigeledande på hållbar
konsumtion. Här går kommunen, företagen och
invånarna i täten för att köpa återbrukade varor,
stötta lokala reparationsföretag och bygga och
renovera utifrån ett hållbart perspektiv.





I vårt Karlstad 
är alla trygga.
Här är fokus på att alla barn ska ha en trygg
uppväxt. Sköra familjer får tidigt stöd och man
känner sig delaktig i sitt område och i det som
händer i kommunen.

Brott som begås hanteras snabbt med fokus på
brottsoffer. Det känns tryggt att röra sig i hela
kommunen.





För en framtid
att längta efter.

mp.se/karlstad bli medlem


