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3Ett hållbart Karlstad
Det ska vara gôtt att leva i Karlstad. Vårt framtida Karlstad är en kommun som utvecklas inom 

planetens absoluta gränser. En plats där människor känner sig som medborgare, delaktiga 
och jämlika. Karlstad ska inte bara vara en föregångare i miljö- och klimatarbetet utan även en 

trivsam och hälsosam plats att bo.

Våra prioriteringar
Våra fyra viktigaste prioriteringar inför mandatpe-
rioden 2022-2026 är att: 

● bevara Karlstads rika natur och gröna områden 
för friluftsliv, biologisk mångfald och folkhälsa, 

● öka budgeten med minst 100 miljoner särskilt 
riktad till skolan och förskolan så att fler lärare kan 
anställas och att alla barn tidigt kan få stöd utifrån 
sina behov, 

● Karlstad ska vara ledande i landet på hållbar kon-
sumtion,

● Karlstads invånare ska kunna bibehålla sin livs-
kvalitet även på ålderns höst och de som arbetar 
med äldre ska ha hållbara arbetstider och god 
arbetsmiljö.

Karlstads närhet till naturen gör oss unika. Vi vill 
bevara parker, grönområden och våra närskogar för 
att det ska vara enkelt att motionera och röra sig där. 
Att säkerställa att dessa gröna ytor inte försvinner 
är centralt för oss i Miljöpartiet. 

Barnen är de viktigaste vi har och att möjliggöra för 
en riktigt bra skolgång rustar dem för framtiden. En 
förstärkning till skolan och förskolan för att anställa 
fler lärare, stabila skolhälsoteam och tidigt stöd för 
alla barn som behöver det är en av våra priorite-
ringar.

Karlstad ska vara ledande på hållbar konsumtion 
i Sverige. I vårt centrum vill vi ha många butiker 
med second hand och återvunna produkter och vi 
vill även stötta vanliga affärer för att kunna ha fler 
återvunna produkter och cirkulära affärsmodeller. 
Kommunen ska upphandla hållbart och bidra till att 
det ska vara lätt att handla hållbart i kommunen. 

Äldre ska kunna åldras med hög livskvalitet och 
äldreomsorgen ska stärkas. I Miljöpartiet vill vi 
skapa fler och varierade boenden för seniorer, goda 
arbetsvillkor i äldreomsorgen utan delade turer och 
långsiktiga samarbetsformer med föreningslivet. 

Karlstads kommun är en central aktör för att bidra 
till en bättre värld, både lokalt här i Karlstad, men 
även globalt. För att kraftigt öka ambitionerna inom 
miljö och klimat är det viktigt att varje beslut som 
påverkar vår klimatbelastning ska prövas mot målen 
i Parisavtalet, och att de bidrar till att nära-noll 
utsläpp av växthusgaser nås så fort som det behövs. 

Vår framtida bild av Karlstad är ett samhälle där 
alla människor har samma goda förutsättningar att 
må bra och förverkliga sina drömmar. Karlstad ska 
vara den bästa platsen för barn att växa upp på, och 
deras livskvalitet ska stå i centrum. Miljöpartiets 
kommunpolitiska handlingsprogram för 2022-2026 
visar vägen som tar oss dit. 

Den gröna ideologin
Som grund i vår politik finns den gröna ideologin 
och solidaritet i praktiken. Vi vill föra en politik där 
vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt 
djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för 
dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna 
gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt: 

● solidaritet med djur, natur och det ekologiska sys-
temet 

● solidaritet med kommande generationer 

● solidaritet med världens alla människor 

Våra tre solidariteter hakar på ett fint sätt in i de 17 
globala utvecklingsmålen som FN har satt upp och 
ska nås till 2030, Agenda 2030. Vår politik för nästa 
mandatperiod presenteras i följande tolv avsnitt 
som genomsyras av den gröna solidariteten och 
Agenda 2030.



4 Demokrati
Karlstadbornas engagemang, inflytande och deltagande i kommunens utveckling gör Karlstad till 
en bättre plats. Kommunen utvecklas när människor och kulturer möts, blandas, får tänka, tycka 

och lyssna på varandra och där olikheter respekteras och tas om hand.

Vi vill öka delaktigheten och engagemanget i Karl-
stad kommuns olika delar (stadsdelar, kransorter 
och landsbygd) i samverkan med den idéburna 
sektorn där människor möts i föreningar och stu-
dieförbund. Genom detta kan trygghet och tillit för-
bättras. Segregation och utanförskap motverkas. 

Utvecklingen av demokratin hänger därför nära 
ihop med kultur och fritidssysselsättningar. En del-
tagande demokrati kräver lättillgänglig information, 
politisk debatt och möjlighet att lämna förslag till 
politiska församlingar som leder till handling. Barn 
och äldre bör ges möjligheter att delta i kommunens 
utveckling utifrån sina förutsättningar. 

Människor med annat språk än svenska som 
modersmål eller människor med funktionsnedsätt-
ningar ska ha samma möjlighet att delta i samhället 
som andra. Det är viktigt att det finns resurser i 
form av bibliotek och studieförbund, som utbildar 
och stödjer i informationssökning i en tid av antide-
mokratiska strömningar och alternativa fakta. 

Våra prioriteringar
Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Utveckla medborgardialogen. För att nå de 
målgrupper som berörs, men där engagemanget och 
delaktigheten är låg måste vi utveckla formerna för 
medborgardialog. Ta särskild hänsyn till de unika 
förutsättningar som finns på olika platser, orter 
och bygder. Det är viktigt att säkerställa köns- och 
mångfaldsperspektivet i dialogerna, samt utveckla 
transparens och återkoppling till medborgarna om 
dialogerna. 

Inför medborgarbudget på prov. Medborgar-
budget är en metod för att öka delaktigheten och 
tilliten i samhället genom öppnare processer. Vi vill 
ge resurser till olika områden eller grupper för att de 
själva genom metodiken för medborgarbudget ska 
ta fram idéer, prioritera och besluta om hur resur-
serna ska användas. Det är ett sätt för medborgarna 
att fatta beslut som berör dem och som kan stärka 
demokratin. 

Öka det demokratiska deltagandet. Vi vill 
verka för att främja valdeltagandet bland de mål-
grupper som har lågt deltagande. Detta kan göras 
genom att öka delaktigheten och engagemanget i 
samhällets utveckling, i samverkan med civilsam-
hällets olika aktörer.

Utveckla föreningsdialogen. Det är viktigt för 
demokratin att människor som är organiserade i 
föreningar känner sig delaktiga i utvecklingen av 
kommunen. Det kan handla om utvecklad dialog 
kring beslut, budget och investeringar som berör 
föreningar, men även föreningarnas egna önskemål. 
På så sätt kan fler goda idéer bli verklighet. 

Samverka mer. Vi vill stötta initiativ där civil-
samhället vill bidra till att bygga upp kultur- och 
friluftsliv såväl i tätorten Karlstad som på lands-
bygden, utan att kommunen “tar över”. Det är inte 
alltid pengastöd som behövs, men ibland kan pengar 
vara ett verktyg och medborgarbudget en möjlighet. 
Andra exempel kan vara mark, lokaler, byggmate-
rial eller kunskap. 

Öka det 
demokratiska 
deltagandet. 



5Skola och utbildning
Vi vill ha 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. Vi vill ge barn och unga möjligheter 
att växa som individer, få en god kunskapsgrund och lära sig hur man lär sig. Arbetet för en god 

personaltäthet måste därför fortsätta.

Arbetsro är vägen till en god lärmiljö. Allt föränd-
ringsarbete ska därför förankras med personalen 
– med elevernas bästa för ögonen. God och närings-
riktig mat, fysisk aktivitet, fler sätt att möta språket 
och att få vara sig själv är andra viktiga ingredienser 
för att alla barn ska blomma ut. 

För att finansiera några av dessa och andra sats-
ningar på barn och unga är vi öppna för att höja 
skatten med upp till 50 öre. Det ger minst 100 mil-
joner kronor som öronmärks för satsningar på fram-
tidens vuxna. 

Våra prioriteringar
Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Fler lärare i skolan. Vi vill säkerställa att det 
finns max 5 barn per pedagog i förskolan och högst 
11 elever per lärare/pedagog i grundskola, på gym-
nasiet och i fritidshemmen. Anställ skolbiblioteka-
rier till högstadieskolorna och öka grundbeman-
ningen i landsbygdsskolorna. Vi vill också arbeta 
för att införa modersmålsundervisning i förskolan. 
Planera för mindre grupper i skolan och fortsätta 
bygga fler förskoleavdelningar för att kunna minska 
barngruppernas storlek. Ge pedagoger och rektorer 
större inflytande över skolans utveckling. 

Förbättra elevhälsan. Miljöpartiet vill anställa 
fler skolsköterskor och kuratorer så att varje skola 
har ett stabilt och fungerande skolhälsoteam som 
finns där för barnen. Förstärk arbetet med tidigt 
språkstöd och säkerställ att barn med till exempel 
ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar får stöd. Det behövs också skapas bättre 
möjligheter till fysisk aktivitet i skolan. 

Ekologisk och närproducerad mat. Vi vill satsa 
på att uppnå minst 50 % ekologiska råvaror i skol-
maten och att öka andelen närproducerade råvaror. 

En skola för alla. Vi vill stärka det aktiva arbetet 
med jämställdhet, hbtqi, normkritik och genuspe-
dagogik i förskola och skola. Fortsätt arbetet mot 
hedersrelaterat våld, homofobi och rasism. 

En likvärdig skola. Miljöpartiet vill värna den 
kommunala skolan och att skattepengarna stannar i 
skolverksamheterna. Vi vill säkerställa att kommu-
nens fastigheter inte säljs till friskolor. Inga skolor 
i våra mindre tätorter ska läggas ned. Vi vill också 
möjliggöra för olika pedagogiska inriktningar i våra 
skolor. 

100 miljoner 
mer till barnen.



6 Bygga och bo 
Hur vi bygger och planerar påverkar våra liv för många årtionden framåt. Vi i Miljöpartiet vill 

bygga ett Karlstad där det är lätt att leva miljövänligt, där alla har en bostad och där 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. 

Vi vill utveckla staden i takt med tiden, samtidigt 
som befintliga värden i form av natur och kultur tas 
tillvara. 

Vi vill se en arkitektur i en mänsklig skala, som 
ger liv och innehåll till stadens gator och torg. Den 
arkitekturpolicy som kommunen tagit fram ska 
användas och hållas aktuell. 

Samtidigt måste vi bygga så att vi är beredda på de 
klimatförändringar som kommer, med ökade sky-
fall, översvämningar och värmeböljor. Karlstads 
kommun har kommit igång med kartering, förbe-
redelser och vissa skyddsåtgärder, men det finns 
mycket kvar att göra. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

15-minutersstaden. Vi vill bygga Karlstads tätort 
som en 15-minuterstad, där vi kan nå viktiga funk-
tioner på 15 minuter med cykel eller buss. Bygg 
också snabbcykelvägar som binder samman de olika 
stadsdelarna. 

Levande stadsdelar. Vi vill utveckla stads-
delscentra, så att det finns en grundläggande ser-
vice i varje stadsdel och mindre tätort. Satsa mer på 
att involvera boende och fastighetsägare i dialog om 
hur deras område ska utvecklas. Utveckla fler stads-
delar till att bli bilfria. Planera för mer bebyggelse i 
de mindre tätorterna, och använd dubbel markan-
visning för att se till att det blir byggt. 

Levande centrum. Vi vill ha handel, nöjen, kultur 
och grönytor i centrum. Centrum ska prioriteras, 
tillåt inte utbyggnad av externa köpcentra. 

Hållbart byggande. Kommunen ska bygga cir-
kulärt med återanvända material och använda livs-
cykelanalyser för att bygga sunda, klimatsmarta 
byggnader och anläggningar – med hälsosamma 
material, låg energiförbrukning och gärna en 
stomme av trä. Bevara och underhåll hus med god 
arkitektur och områden med kulturhistoriskt värde 
så att det som byggs passar in i nuvarande bebyg-
gelse. 

Bostäder åt alla. Skapa mer blandad bebyggelse, 
med olika typer av bostäder – även fler radhus 
och moderna kollektivhus – så att människor av 
olika ålder och med olika inkomst kan bo i samma 
område. Vi vill ge KBAB uppdrag och möjlighet 
att bygga hyreslägenheter i områden där sådana 
saknas, och ligga i framkant med hållbart byggande. 
Omvandla Våxnäs industriområde till en trygg och 
levande stadsdel med bostäder, handel, service och 
arbetsplatser.

Bostäder
åt alla.



7Transporter 
Transporter – personresor och varutransporter – står för stor del av människans miljöpåverkan. 

Samtidigt är de nödvändiga för att vi ska kunna leva ett gott liv. Att leva på landsbygden innebär 
ett större behov av transporter än i staden eller i en tätort där affär och skola finns i närheten. 

Samtidigt gäller det att få bort onödiga transporter och att resor och varutransporter blir så 
skonsamma för miljön som möjligt. 

I Karlstad har vi kommit en bit på väg. Karlstad har 
utsetts till en av Sveriges cykelvänligaste städer. 
Många karlstadsbor är nöjda med busstrafiken och 
vi har hyfsade tågförbindelser till andra delar av 
Värmland och till Stockholm. 

Men vi i Miljöpartiet vill mycket mer. Vi vill ha en 
kommun där barn tryggt kan röra sig till fots, med 
cykel och kollektivtrafik. 

I Karlstads tätort bör vi nå alla viktiga funktioner 
med cykel på 15 minuter. 

Biltrafiken i centrum ska minimeras och det ska vara 
billigare att resa kollektivt än att ta bilen. Elbilar 
bidrar till en viktig omställning från fossilbero-
endet men samtidigt måste samhället förändras så 
att behovet av bilar ändå minskar. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

En trivsam stad att vandra i. Vi vill fortsätta 
utveckla Karlstad som en promenadstad, där det är 
lätt och trevligt att promenera, där barn och äldre 
kan röra sig tryggt och säkert. I alla stadsdelar ska 
det vara lätt att leva utan att ha en egen bil. Vi vill ha 
gångstråk, bilfria gator och sommar-gågator. 

Underlätta cykling. Vi vill att kommunen tar 
fram en ny cykelplan och planerar så att fler kan 
välja cykel för resor, både mellan och inom tätor-
terna. Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt och 
framkomligt att cykla och barn ska kunna cykla 
tryggt. Där det är möjligt ska cykelbana och gång-
bana vara separerade. På några ställen vill vi ha 
cykel-highways – cykelbanor utan gångtrafik, där 
du kan cykla fortare. 

Kollektivtrafik för alla. Bygg ut snabbusslinjen 
och förbättra bussarnas framkomlighet i stadstra-
fiken. Vi vill se till att det finns smidiga busslinjer 
mellan de mindre tätorterna och Karlstad. Gör buss-
resor gratis för pensionärer och eventuellt andra 
grupper. Planera för nya tåghållplatser i Skåre, 
Skattkärr, Vålberg och Edsvalla, och för dubbelspår 
på järnvägarna i kommunen. Fortsätt arbeta för en 
snabb tågförbindelse Stockholm-Karlstad-Oslo. 

Bilen när den behövs. Fler och bättre pend-
larparkeringar underlättar för landsbygdsbor och 
minskar biltrafiken i centrum – de bör utvecklas till 
mobilitetsnoder med fler p-platser, fler laddstolpar, 
låsbara cykelskåp och bussbiljett som ingår i parke-
ringsavgiften. Vi vill att fler laddstolpar för elbilar 
sätts upp i hela kommunen och att uppbyggnaden av 
fler biogas- och vätgastappar stöds. 

Flyget i nödfall. Lägg ner flygplatsen i sin nuva-
rande form. Med undantag för att ambulansflyg 
och annan samhällsviktig trafik ska fortsätta att 
bedrivas, ser vi flera anledningar till att lägga ner 
flygplatsen så som den är nu. Kommunen ska inte 
subventionera kommersiell flygtrafik. Så länge kom-
munen fortsatt äger en flygplats ska den jobba aktivt 
för fossilfrihet och inte göra reklam för flygresor. 

En trivsam
stad att
vandra i.



8 Hållbart näringsliv och jobb 
Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Karlstads kommun, oavsett företagsform eller 

storlek. Näringslivet har en viktig roll i att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt, 
hållbart Karlstad. Självfallet ska kommunen eftersträva ett väl diversifierat näringsliv. Med en 

mångfald av företag och branscher blir det ekonomiska ekosystemet mindre känsligt och ger bra 
möjligheter till arbete av olika slag.

Kommunen bör vara en möjliggörare för att Karl-
stads näringsliv ska vara hållbart. 

Det ska vara självklart att kommunen ska efter-
sträva företagande med hållbarhetsprofil och locka 
dem att söka sig till och få utvecklingsmöjligheter i 
Karlstad.

Här ska det också finnas alla sorters jobb, både 
avancerade och enklare. Då skapar vi ett Karlstad 
där alla kan bidra utifrån sin kompetens. 

Våra prioriteringar 
Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Gör kommunens upphandlingar fossilfria 
och cirkulära. Vi vill att kommunen prioriterar 
upphandlingar med företag som har hållbara affärs-
modeller, exempelvis reparationstjänster. Det ska 
bli enklare för mindre, lokala företag och föreningar 
att delta i upphandlingar, exempelvis genom att dela 
stora upphandlingar i mindre. 

Karlstads centrum ska vara ledande i landet 
på second hand och återbruk. Det ska bli enk-
lare för fler att välja återvunnet framför nyprodu-
cerat. Vi vill möjliggöra för fler unika återbruksbu-
tiker i centrum och stötta befintliga affärer att ta 
in återvunna produkter och second hand. Inför ett 
återbrukspris till företagare som arbetar på ett före-
dömligt sätt med återbruk. 

Utveckla vuxenutbildningen. Skapa rätt kom-
petens för ett hållbart samhälle med väl utvecklad 
vuxenutbildning (till exempel yrkesvalet och 
yrkes-SFI), som snabbt ger jobb utan långa studier. 
Vi vill skapa fler utbildningsmöjligheter väl anpas-
sade för framtidens arbetsmarknad och samverka 
med universitetet, folkhögskolor och andra aktörer 
för god kompetensförsörjning. 

Hållbar turism. Utveckla besöksnäringen med 
mer hållbar turism där upplevelser, mat, natur, 
vandring, cykling och kultur är i fokus. Våra natur-
områden och vår skärgård är pärlor att utveckla och 
förvalta för att bevara deras unika kvaliteter. 

Företagande för alla. Vi vill att Karlstads 
kommun ska stödja utvecklingen av fler arbetskoo-
perativ och sociala företag för en bättre integration 
och en inkluderande arbetsmarknad. 

Ledande 
i landet på 

second hand 
och återbruk.



9Kultur och fritid 
Kulturen gör livet värt att leva. Ett levande och engagerat kultur- och föreningsliv med många 

olika aktörer bidrar till utvecklingen av ett starkt och demokratiskt samhälle. Vi tycker därför att 
kultur och fritidsaktiviteter ska vara tillgängligt för alla på jämlika villkor. 

Kultur- och musikskolor, skolor och studieförbund 
är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta 
bekantskap med olika kulturuttryck tidigt, sam-
tidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. 
Äldre är aktiva allt längre upp i åldrarna och ska ha 
goda möjligheter att uppleva gemenskap och delta i 
fysiska och kulturella aktiviteter. 

Offentligt finansierade bibliotek är viktiga mötes-
platser som garanterar allmänhetens tillgång till 
ett brett kulturutbud. Idrottsrörelsen fyller, för-
utom sitt bidrag till folkhälsan, även en viktig social 
dimension som ger människor från olika grupper 
möjlighet att mötas och skapa samhörighet. Natur 
och friluftsliv skall vara lättillgängligt, oavsett var i 
kommunen du bor. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

En mobil kulturskola. Vi vill fortsätta att 
utveckla den mobila kulturverksamheten på kultur-
skolan, samt inkludera spelutveckling och utbild-
ningar i skrivande i kulturskolans utbud. 

Sänk tröskeln till deltagande. Det behövs fler 
avgiftsfria aktiviteter på kommunala idrottsanlägg-
ningar och låga ekonomiska trösklar för fritidsakti-
viteter, så att fler medborgare ska kunna delta i våra 
idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Stärk lokala bibliotek. Karlstad växer, då måste 
närhet och tillgänglighet till biblioteken säkerställas. 
Geografiskt saknar områden som växer fram i syd-
väst (Jakobsberg) och nordöst (Norra Stockfallet, 
Rud), närliggande bibliotek. Därför vill vi verka för 
fler bibliotek i takt med att staden växer, liksom öka 
tillgängligheten på de befintliga. 

Mer kultur och fysiska aktiviteter för äldre. 
Vi vill att fler äldre ges möjlighet att komma ut 
på aktiviteter och bryta sin ensamhet. Därför 
behövs fler mötesplatser där äldre kan möta andra 
människor. Vi vill se över stödet till föreningar där 
äldre verkar så att fler kan mötas genom denna verk-
samhet. Vi vill se fler kulturupplevelser som del av 
äldres vardag inom äldreomsorgen. 

Utveckla det nära friluftslivet. Fler vandrings-
leder och cykelleder, mer klättring, pumptracks, 
utegym, lekytor och liknande, i hela kommunen. 
Nya och renoverade lekplatser och aktivitetsytor 
skall alltid utformas i dialog med berörda barn och 
deras föräldrar i närområdet. 

Stärk 
lokala

bibliotek.



10 Naturvård
Låt oss bevara den fantastiska mångfalden av djur och växter i naturen och vårt kulturlandskap. 
I Karlstad behöver vi ta vår del av ansvaret för mångfalden. Alla djur och växter som naturligt hör 

hemma i vår kommun ska få finnas kvar här. 

I Karlstad har hittills fem kommunala och 13 stat-
liga naturreservat bildats. Kommunen har även 
drivit projekt för att restaurera strandängar och vat-
tendrag, ordnat vandringsleder så det blir lättare att 
komma ut och uppleva naturen, och ordnat insekts-
hotell för att hjälpa pollinerande insekter. 

Vi i Miljöpartiet vill mycket mer. När Karlstad fort-
sätter att växa vill vi se till att alla har närnatur 
inom gångavstånd, och strövområden inom cykel-
avstånd. De skyddsvärda naturområden som pekas 
ut i kommunens naturvårdsplan ska skyddas. För de 
arter som hotas av att stora delar av deras livsmiljö 
förstörts, behöver vi återskapa dess miljöer. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Värna och utveckla grönskan i staden. 
Bygg inte på eller i Karlstads grönområden. Vi vill 
bevara fruktträd, gröna lekytor och närnatur, skapa 
odlingsmöjligheter, utveckla parker och strövom-
råden. Utveckla vattenmiljöer så att de blir en till-
gång både för naturen och för oss människor. Stärk 
naturmiljön genom till exempel varierad växtlighet 
och låt gamla, grova träd få stå kvar i större grad. 
Vi vill att kommunen sprider information om hur 
hållbar trädgårdsskötsel kan bidra till ökad biolo-
gisk mångfald och undvika negativ miljöpåverkan. 

Skapa fler naturreservat. Låt naturen få finnas 
kvar i vår kommun och skapa naturreservat i bland 
annat I2-skogen, Tyrskogen, Trollkoneberget, 
Alstersnäset, Kilsravinerna och naturpärlor i Örten-
sjö-området. Naturtyper som är viktiga för biologisk 
mångfald ska säkras, liksom viktiga natur-, kultur- 
och friluftsmiljöer som är till glädje för många 
människor.

Rikare natur. Stärk kommunens arbete med prak-
tiska naturvårdsåtgärder som röjning av strand-
ängar för rikare fågelliv samt olika åtgärder för att 
hjälpa pollinerande insekter. Kommunen ska verka 
mot invasiva arter som hotar att tränga ut inhemskt 
växtliv, både genom information och åtgärder. Vi ska 
också ligga i framkant med att utveckla ett skogs-
bruk som inte försämrar den biologiska mångfalden 
och ställa om till hyggesfria brukningsmetoder.

Bättre tillgänglighet till naturen. Utveckla 
arbetet med att öka tillgängligheten i och till vår 
natur med fler bryggor, strandpromenader, vand-
ringsleder och informationstavlor. Informera även 
om allemansrätten och hur vi uppför oss i naturen. 
Låt stränderna vara tillgängliga, för allmänhetens 
friluftsliv. 

Matproduktion i balans med naturen. Stötta 
lokal och ekologisk livsmedelsproduktion och 
underlätta inköp av dessa råvaror till kommunens 
kök. Bygg inte på bördig jordbruksmark. Ta fram 
en kommunal livsmedelsförsörjningsstrategi som 
pekar ut hur matproduktion kan förstärkas i kom-
munen. 

Skapa fler
naturreservat.



11Omsorg
Omsorg för människors hälsa och välmående tillhör en av kommunens huvuduppgifter. Miljö-
partiet driver en politik där vi betonar vikten av en väl fungerande social omsorg, omsorg för 
personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Miljöpartiet vill särskilt prioritera 

insatser som stärker den psykiska hälsan hos våra medborgare och främja social samvaro för 
både unga och äldre. 

Vi vill att föreningslivet, tillsammans med de som 
använder omsorgen, bjuds in till att delta i utform-
ningen av välfärden, genom ökad dialog och sam-
verkan. Även personalens roll måste stärkas, möj-
lighet till vidareutbildning och kompetenslyft ska 
vara en naturlig del av ett hållbart yrkesliv, såväl 
som rimlig arbetsbelastning och hållbara scheman.

Personer i behov av omsorg ska ha stort inflytande 
över sina liv. Grön politik är att visa lyhördhet för 
enskildas röster och viljor, så att omsorgen kan sti-
mulera lusten hos människor att leva livet utifrån 
sina egna förutsättningar. 

Våra prioriteringar
Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Skapa fler boenden för äldre. Äldre som inte 
längre kan eller vill bo hemma måste ha möjligheten 
att välja. Prioritera att utveckla fler gemensamhets-
boenden men även vårdboenden och trygghetsbo-
enden. 

Stärk äldreomsorgen. Genom att anställa fler så 
att det blir kontinuitet i vilka de äldre möter skapar 
vi en tryggare vardag för våra äldre. Arbetet med att 
ta bort delade turer ska vara klart under mandatpe-
rioden. Även minutklockning ska försvinna för att 
främja en stressfri och hållbar arbetsmiljö med häl-
sosamma scheman.

Bättre psykisk hälsa. Se till att kommunens 
vård-, trygghets- och gruppboenden har kompetens 
gällande psykisk hälsa samt tid för social samvaro, 
goda samtal, möten och trivselaktiviteter. Vi vill 
möjliggöra för fler generationsmöten och insatser 
som Ung omsorg där barn ska kunna möta äldre 
och människor med olika livserfarenheter, som en 
naturlig del av vardagen.

Samarbeta med föreningar. Utöka föreningsli-
vets förutsättningar att arbeta med välfärdsfrågor, 
genom långsiktiga former för samarbete. Låt dem 
vara med och utveckla nya verksamheter med kom-
munen riktade mot äldre, funktionshindrade och 
personer i missbruk. 

Skapa fler familjecentraler och stärk sam-
verkan med elevhälsan. Vi vill fortsätta sats-
ningen på familjecentraler i kommunens mindre 
tätorter. Prioritera Första linjen för barn- och unga 
med psykisk ohälsa och stärk samverkan mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och 
familjeomsorgen. 

Skapa fler
boenden för

äldre.



12 Jämställdhet
Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling och är en fråga om mänskliga rättig-

heter. Även om vi i många stycken lever i ett jämställt samhälle finns det fortfarande många 
frågor kvar att lösa innan vi har ett helt jämställt samhälle. 

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor 
måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och 
hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön. 

Vi arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möj-
ligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje 
människa har rätt att vara och utvecklas till den 
individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att 
olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och 
jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Stoppa våldet i samhället. Det måste bli ett slut 
på våld i nära relationer – mellan män, kvinnor 
liksom mellan tonårskillar och tonårstjejer. Våld 
sker inte enbart mot vuxna, tonåringar trakasseras 
både psykiskt och fysiskt. Ge stöd till våldsutsatta 
oavsett vilken grupp det gäller. Starta boende för 
utsatta kvinnor på väg ut ur missbruk så att de inte 
behöver bo tillsammans med partner som fortfa-
rande lever i aktivt missbruk. 

Jämställd skola/utbildning. Det är skillnad 
på flickors och pojkars skolprestationer och skolan 
ska ges resurser för att alla barn ska kunna nå goda 
resultat. Läsfrämjande åtgärder ska ges riktade mot 
barn och unga som inte har läsandet med sig och 
särskilt pojkar behöver stöttas. 

Jämn könsfördelning hos våra anställda. Vi 
vill se en medveten rekrytering av personal inom 
kommunen för att försöka jämna ut könsfördel-
ningen. Exempelvis vill vi att det bildas stödgrupper 
för de få män som idag är anställda inom förskola, 
låg- och mellanstadiet, arbeta för att göra mansdo-
minerade utbildningar attraktiva för kvinnor, eller 
skapa fler yrkes-SFI-utbildningar även för kvinno-
dominerade yrken. 

Jämställd kommunal service. Kommunens 
resurser ska fördelas på ett jämställt sätt, så att både 
flickor, pojkar, kvinnor och män får likvärdig ser-
vice och stöd av kommunen. Arbetet med genusbud-
getering ska fortsätta och utvecklas i all kommunal 
verksamhet, så att beslut om investeringar, projekt 
och driftstöd har ett jämställdhetsperspektiv. Det 
gäller även fördelning av stöd och lokaler till fören-
ingsliv och organisationer. 

En bättre arbetsgivare. Genom att anställa fler 
i den kommunala verksamheten skapar vi en tryg-
gare vardag för både brukare och anställda. Vi vill 
att kommunen ska erbjuda heltid som norm och 
jämställda löner och främja ett likvärdigt uttag av 
föräldraledighet och vård av barn vid sjukdom för 
båda föräldrarna. 

Stoppa våldet
i samhället.



13Mångfald och integration
Ett samhälle med mångfald står bättre rustat för påfrestningar än ett homogent. När människor 

med olika bakgrund och erfarenheter möts skapas ett starkare samhälle. Olika infallsvinklar 
och perspektiv skapar kunskap och att visa respekt för olikheter är avgörande för samhällets 

utveckling. 

Nyckeln till trygghet i samhället är möten mellan 
människor. Olika erfarenheter och bakgrunder är av 
största vikt för demokratin i alla sammanslutningar 
där beslut fattas. 

För Miljöpartiet är det självklart att se nyanlända 
invånare med utländsk bakgrund som en viktig 
resurs som kan vara med och utveckla kommunen. 
För att underlätta integrationen är det därför viktigt 
att vi på olika sätt underlättar vägen in i samhället, 
utbildning och arbetsliv. 

Våra prioriteringar 
Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Utveckla SFI-undervisningen. Språket är den 
viktigaste nyckeln till samhället och arbetslivet. 
Undervisning inom svenska för invandrare (SFI) 
skall kombineras med yrkespraktik/upplärning i ett 
yrke så fort den studerande nått en grundläggande 
språknivå. 

Det svenska samhället. Ge mer kunskap om det 
svenska samhället och om att leva i Sverige både för 
dem som flyttat hit nyss och dem som bott i Karlstad 
ett tag och haft svårt att integreras. Inkludera kun-
skap om allemansrätt, avfallssortering och andra 
viktiga miljöaspekter i introduktionsutbildningen, 
liksom kunskaper kring jämställdhet. 

Skapa fler introduktionsjobb. Dagens arbetsliv 
ställer oftast höga krav på språkkunskaper och 
utbildning – något som utesluter många människor. 
Att ha ett arbete är viktigt för att stärka människors 
självbild och minska känslor av utanförskap. Därför 
vill vi skapa fler introduktionsjobb där samhället 
stöttar nyanlända till integration i arbetslivet.

Motverka segregation. Kommunen måste arbeta 
för att motverka alla tendenser till segregation, 
aktivt motverka skolsegregation och planera för mer 
blandad bebyggelse där olika samhällsgrupper kan 
mötas naturligt. 

Öppna dörren till samhället. Kommunen är en 
stor arbetsgivare och andelen utlandsfödda i verk-
samheten ska motsvara kommunens befolkning. Vi 
vill att kommunens olika delar och verksamheter 
uppmuntras att ta emot flera språkpraktikanter. 
Stötta föreningar som har en bra verksamhet där 
man arbetar aktivt för att underlätta integration av 
nyanlända. Kommunen bör ge stöd till fritidsaktivi-
teter som är kostnadsfria. Gör en satsning på kon-
taktfamiljer till alla nyanlända. 

Öppna dörren
till samhället.



14 Energi och avfall 
Alltför länge byggde ekonomin på att människor använde mer och mer energi för att omvandla 

resurser till avfall. Det senaste halvseklet har energiförbrukningen i Sverige inte ökat – istället har 
vi använt energin effektivare – men omvandlingen av resurser till avfall har fortsatt och mycket 

av energin framställs fortfarande på ett ohållbart sätt. 

Omställningen till ett fossilfritt samhälle går på tok 
för sakta och klockan tickar mot ett läge där följ-
derna av klimatkrisen blir så kännbara att det hotar 
vår framtid. För att kommande generationer ska få 
ett bra liv, måste vi minska energiförbrukningen, 
klara oss på förnybara energikällor och sluta krets-
loppen av olika material istället för att producera 
avfall. 

I Karlstad har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi 
har byggt vindkraftverk som ger förnybar el och 
vi eldar Heden-pannan med biobränslen. Kom-
munen stöttar delningsekonomi på olika sätt för att 
minska avfallsmängderna. Men vi i Miljöpartiet vill 
mycket mer. Vi vill ha gemenskap istället för pryl-
hets. Vi vill ha fungerande kretslopp av alla ämnen 
som människan behöver. Vi vill helt komma ifrån 
fossila bränslen och kärnkraft – samtidigt som 
den förnybara energin måste produceras med god  
miljöhänsyn.

Våra prioriteringar 

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Återanvändning. Verka för fler platser för reno-
vering, reparation och återbruk – exempelvis vid 
återvinningscentralerna – så att använda saker får 
nytt liv. Det behövs ställen att själv kunna reparera, 
snickra och greja, eller få hjälp med sådant, i våra 
bostadsområden. I alla kommunala byggprojekt ska 
vi sluta kretsloppen så mycket det går. 

Bättre avfallshantering. Fortsätt ställa om 
avfallshanteringen med sikte på att allt hushålls-
avfall hämtas sorterat nära hushållen. Även större 
avfall bör kunna hämtas vid hushållen vid vissa till-
fällen. Trädgårdsavfall ska kunna samlas i bostads-
områden och användas av dem som behöver eller 
tas om hand av kommunen. 

Karlstads kommun som innovatör. Vi vill 
att kommunens bolag ska utveckla nya produkter 
inom energiområdet. Som biokol, fjärrkyla, vätgas, 
bio-CCS, pyrolysolja samt verka för mer biogas- 
produktion i kommunen. 

Ta vara på solen. Karlstad är Solstaden! Gör en 
kraftig satsning på solenergi och installera solener-
gianläggningar på alla lämpliga kommunala bygg-
nader. 

Sälj kommunens aktier i kärnkraftverk. 
De har hittills varit en förlustaffär och riskerar att 
kosta mycket mer framöver. Ta vara

på solen.



15Trygghet och tillit
Den ökade upplevelsen av otrygghet i kommunen måste tas på största allvar. Åtgärder för att öka 

känslan av trygghet är viktig, liksom att minska faktiska brott. 

Miljöpartiet vill göra verklighet av trygghetsåtgärder 
som ökar tilliten till samhället, gynnar jämlikheten, 
ger en trygg och välskött stadsmiljö, stärker tilliten 
till samhällets funktioner och riktar insatser med 
fokus på såväl brottsutsatta som på personer som 
riskerar att hamna i brottslighet som gängkrimina-
litet. 

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren: 

Fokus på barnen. En bra skola ökar jämlikheten 
och motverkar utsatthet och kriminalitet. Till det 
hör möjlighet för alla att ta del av fritidsaktivi-
teter och föreningsliv. Fortsatta satsningar på bra 
skolverksamhet som samverkar med kultur- och 
fritidsaktiviteter, föreningar och organisationer, 
är viktiga för att säkerställa att alla barn har möj-
lighet till fler vuxna förebilder och bra fritidssyssel- 
sättning. 

Trygghet i staden. Det ska kännas tryggt att röra 
sig i bostadsområden och i centrum. Vi vill skapa 
tryggare utemiljöer med fler mötesplatser så att folk 
rör sig ute. Det ska finnas bra belysning och snabb 
hantering av nedskräpning och klotter. 

Stoppa prostitution och sexuellt utnytt-
jande. Stöd ska finnas i kommunen, både fysiskt 
och digitalt, för personer som säljer sex mot ersätt-
ning, som skadar sig med sex eller utsätts för män-
niskohandel för sexuella ändamål. Vi vill utveckla 
samverkan med Region Värmland och olika organi-
sationer för att hjälpa sexuellt utsatta personer. 

Stärkt stöd till sköra familjer. Vi vill att kom-
munen i samverkan med föreningar ska fortsätta att 
utveckla arbetet med att stötta sköra familjer och 
säkerställa att barn har tillgång till trygga miljöer. 
Det handlar om att bibehålla och utveckla kolloverk-
samhet, riktade aktiviteter till barn som behöver 
komma hemifrån och god tillgång till familjestöd 
med låga trösklar. 

Samverkan med polis. Kommunen ska fortsätta 
samarbeta med polisen så att socialtjänsten snabbt 
ska kunna hjälpa ungdomar att bryta sin kriminella 
bana. 

Stärkt stöd till
sköra familjer.



KARLSTAD

Politik som gör skillnad
Det är nu isen smälter i Arktis. Det är nu konflikter växer i torkans spår. 

Klimatförändringarna är inte bara en framtidsfråga. De händer nu.

Lösningarna finns. Det finns ännu möjlighet att vända utvecklingen. Det 
kräver en modig klimat- och miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett 

solidariskt arbete för att minimera konsekvenserna av de  
miljöförändringar som redan har skett.

Vi vill ha ett samhälle där vi varken bränner ut planeten eller oss själva.


