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Moderaterna har styrt Karlstad kommun i ansvarsfull och konstruktiv samverkan 

med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet de senaste tre 

mandatperioderna. Vi tar avstamp med förnyade krafter att fortsätta vårt arbete för 

både stads- och landsbygdsutveckling. Moderaterna verkar för att alla människor ska 

känna glädje och trygghet i hela samhället och finna möjligheter till ett bra liv och 

med hög livskvalitet.

Jämställdhet och tillgänglighet
I samtliga politikområden skall jämställdhets- och 

HBTQ-perspektivet vara en del i uppdraget, inte 

sidoordnat. Jämställdheten integreras i planering, 

beslut, genomförande och uppföljning. 

Tillgängligheten i Karlstad kommun skall värnas 

så att alla äldre samt personer med funktions-

nedsättning får möjlighet till anpassade inom- 

och utomhusmiljöer.

 

Politikområden

Näringsliv och arbete

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Omsorg och vård

Bygga och bo

Miljö och energi

Trafik och resor

Alla former av åldersdiskriminering ska motverkas 

inom Moderaterna, vi är alla individer med olika 

intressen och färdigheter, långt upp i åldrarna. 

Seniorerna är en viktig resurs i kommunen och 

förstärker mångfalden av kompetens.

Karlstad kommun 
har utsetts till

 • årets arkitekturkommun 
 2020 och 2021.

•  en av Sveriges bästa 
 cykelstäder.

•  Sveriges tredje bästa 
 miljökommun.

•  Sveriges tredje bästa 
 idrottsstad.
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Karlstad är en fantastisk stad med stora möjligheter utifrån geografiskt läge, 

Klarälven, Vänern, den vackra naturen, den unika blandningen av stad och landsbygd 

och framför allt människorna. Karlstad ska vara en modern kommun med fokus på 

utveckling. Moderaterna vill skapa möjligheter för befolkningsutveckling, 

företagande, mötesplatser och bidra till ett rikt fritidsliv. 

Näringsliv och arbete

•  Vi har utvecklat Karlstad som en attraktiv stad  

 och kommun där människor vill leva och bo och  

 där företag kan etablera sig, utvecklas och växa.  

 Vi ser en ökad efterfrågan av varor och tjänster  

 som skapar nya arbetstillfällen i kommunen. 

•  Karlstad är en attraktiv stad som växer med mer  

 än 1000 personer årligen. Moderaterna har satsat 

 på tillväxt med byggande både centralt och i ny-

 planerade stadsdelar. Under mandatperioden har  

 vi beviljat bygglov för nästan 2000 nya bostäder  

 per år för Karlstadsborna. Detta har skapat många  

 arbetstillfällen och utvecklat konsult- och bygg-

 näringen i Karlstad. 

•  Ett nytt resecentrum har efterfrågats och 

 kommer att byggas med en infrastruktur som   

 bidrar till ett hållbart resande till och  

 från Karlstad centrum.  

•  Karlstad Airport är en förut-

 sättning för många företag men

  genererar också arbetstillfällen i  

 Karlstad och övriga kommuner.

  Vi har säkerställt att hela Värm- 

 lands län tar ansvar för att 

 säkerställa finansieringen av   

 Karlstad Airport. 

•  Vi har initierat arbetet med att skapa en Arena-

 stad med internationell standard. Tingvalla 

 Stadion har fått nytt tak samt en ny inomhushall  

 för bandy, ishockey och övrig vintersport.

 

•  Myndigheten för psykologiskt försvar 

 etablerar sig i Karlstad. Det stärker kommunen  

 som ett säkerhetscentrum samtidigt som nya   

 arbetstillfällen skapas.

•  Sänkt kommunalskatt 

 För oss moderater är det viktigt att det alltid lönar  

 sig att arbeta och att den som går till ett arbete får

  behålla så mycket av sin lön som möjligt. Om vi  

 får fortsätta styra kommer vi därför verka för att  

 sänka skatten i Karlstad.
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Näringsliv

Företagare och företagande bygger Sverige. Fyra 

av fem jobb i Sverige skapas av småföretagare. 

Sveriges företagare måste uppskattas mer än de 

beskattas, och inte beläggas med onödigt regel-

krångel. Moderaterna vill stärka företagsklimatet i 

Karlstad och har målet att bli en av Sveriges mest 

företagarvänliga kommuner. Vi fortsätter att upp-

muntra tillväxt och utveckling och vi vill förenkla 

företagsetablering och istället för förskottsbetalning 

erbjuda fakturering. Det ska vara enkelt att starta 

och driva företag i Karlstad kommun.

Vi vill även samordna tillsynen så den utförs på 

ett sätt som tar minsta möjliga tid i anspråk för före-

tagen och därmed genererar en lägre kostnad.
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•  Vi vill initiera kommunen att aktivt söka upp nya  

 företag, göra en behovsanalys och bilda en väl- 

 komstkommitté från aktuella nämnder. Vi vill in- 

 rätta kundansvar mot företagen samt hålla en

  aktiv kommunikation med nya och redan etable-

 rade företag. Vi ser också till att alla kommunala  

 tjänstepersoner, som har uppgifter där man möter  

 företag, ska gå en serviceutbildning.

•  Vi vill vara en aktiv partner för framtida före-

 tagare och produktutvecklare. Att etablera sig i

  Karlstad ska vara enkelt, smidigt och lönsamt.  

 Karlstad ska marknadsföra översiktsplanen och  

 utveckla kommunen i ytterområden och skapa  

 arbetstillfällen. 

•  Vi vill upprätta och planera för färdiga tomter 

 där företag på ett snabbt och enkelt sätt ges 

 möjlighet att etablera sig.

•  Vi vill skapa långsiktiga planer för fastighets-

 branschen som är hållbara över tid, oavsett   

 politisk styrning, för att säkra lokala investeringar. 

 Möjlighet till egna investeringsbeslut samt en 

 flexibilitet i ägande av tomträtter ska utredas.

•  Vi vill uppmuntra jordbruksföretag och klimat-

 smarta företag till etablering på landsbygden.  

 Eftertraktade verksamheter såsom gårdsförsälj- 

 ning, restauranger med alkoholtillstånd och annan  

 handel möjliggör viktiga arbetstillfällen.

•  Vi vill skapa enkla tillståndsprocesser för bo- 

 stadsbyggande både när det gäller perma-  

 nent- och fritidsboende. Det ska finnas möjlighet 

 att bygga strandnära. I Karlstad ska det vara val- 

 fritt att låta ägarna till småhus och bostadsrätt  

 själva få avgöra om de vill äga marken eller hyra  

 den med tomträtt. 

 

•  Det ska finnas ladd-infrastruktur i hela 

 kommunen. 

•  Karlstad airport ska fortsätta utvecklas utifrån   

 kommunikation, näringsliv, turism men också  

 som beredskapsflygplats med livsviktiga upp- 

 drag. Vi vill också etablera industrimark intill flyg- 

 platsen för grönare transporter och närheten för  

 företagen.

•  Karlstad ska bli ett ledande centrum för sam - 

 hällssäkerhet och civil beredskap genom att  

 erbjuda forskningsmiljöer, kvalificerade utbildning- 

 ar och myndighets- och företagsetableringar. Vi  

 etablerar Centrum för totalförsvar för samhälls-

 säkerhet, vidareutvecklar säkerhetsutbildningar  

 och ska bli ledande på informationssäkerhet. 

Arbete

Det ska löna sig att arbeta och Moderaterna vill ge 

Karlstadsborna förutsättningar och möjligheter till 

egen försörjning. Med en egen försörjning kommer 

trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv. Vi ska 

uppmuntra till lärande och utveckling samtidigt som 

vi ställer krav, men vi ska också stödja den enskilde 

som för tillfället inte kan ordna egen försörjning.

•  Vi vill att möjligheten för närarbetsplatser 

 ska fungera lika bra på landsbygden som i

 centrum. Därför är det viktigt att fiber görs till- 

 gängligt i hela kommunen.

•  Vi vill införa en Karlstad-modell genom 

 arbetslinjen som utgår från individen. Vi vill att  

 det anställs arbetskonsulenter som har ett nära  

 samarbete med näringslivet och därmed besitter  

 kunskapen om vad som gör individer anställ-  

 ningsbara. Det kan röra sig om t.ex. truck-kort  

 eller språkutbildning. Vi ser arbetskonsulenter  

 som en investering som genererar arbete, skatte- 

 pengar och ett avslutat försörjningsstöd. Mode-

 raterna byter fokus för att ge människor verktyg  

 att bryta utanförskapet, så att individen bidrar till  

 egen försörjning och når en god och hållbar 

 social gemenskap. 

•  Vi vill tillvarata kompetensen hos de som 

 fyllt 65+ och skapa bättre möjligheter att 

 jobba längre upp i åldrarna.

Detta fokuserar Moderaterna på mandatperioden 2022 – 2026
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Vi har fantastiska barn och ungdomar som varje dag leker, lär och utbildar sig i våra 

förskolor och skolor. Vi har också duktig personal som tar hand om våra barns framtid 

och som leder dem framåt. Moderaterna i Karlstad tar nu ytterligare steg framåt med 

målsättningen att Karlstad kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun. Vi genomför 

förändringar med ett tydligt elevfokus och möjliggör en ökad måluppfyllelse på samtliga 

nivåer inom skolan. Skolan ska vara en språngbräda till friheten att bli precis det man 

önskar och valmöjligheterna är många. Därför arbetar vi för en likvärdig skola med 

ledorden: Kunskap och behörighet  – Trivsel och närvaro – Anställningsbar. 

Vi vill lyfta rektor som pedagogisk ledare som tillsammans med behöriga lärare 

bidrar till att ledorden tas i anspråk på Karlstads samtliga skolor.

Utbildning och barnomsorg



  Moderaterna i Karlstad – Handlingsprogram 2022  |  1110  |  Moderaterna i Karlstad – Handlingsprogram 2022

•  Kommunen har byggt nya skolor och restau-

 rerat så att elever på Färjestadsskolan, Väster- 

 strandsskolan, Norrstrandsskolan, Kvarnbergs-

 skolan, Fredricelundsskolan, Mariebergsskolan,  

 Skattkärrsskolan. Sundsta-Älvkullegymnasiet har  

 fått nya inspirerande kunskapslokaler och ses  

 som en av Sveriges modernaste och mest funk- 

 tionella skola. Nya förskolor och grundskolor byggs  

 i takt med att nya bostadsområden etableras.

•  Meritpoängen har ökat bland gymnasieelever  

 och yrkesutbildningarna visar gott resultat.

•  ”Tio goda vanor” har främjat hälsan bland   

 Karlstads gymnasieelever och personal.

• Tryggheten ska vara hög på våra skolor och  

 vuxennärvaro ska vara en självklarhet. Där det  

 finns elever ska också vuxna finnas. Ökad trygg- 

 het ger arbetsro, ökad koncentration och en riktigt  

 bra skola. På varje skola ska en fungerande elev- 

 hälsa finnas, från förskola till gymnasiet.

• Vi strävar efter en hög vuxennärvaro i Karlstads  

 förskolor och att våra barn ges bästa möjliga  

 start i livet. Tiden på förskolan ska präglas av 

 glädje, trygghet och utveckling. Utemiljön på våra 

 förskolor ska genomsyras av lust, spänning och  

 nyfikenhet och inspirera till lek och aktivitet. Tiden  

 på förskolan ska vara en god förutsättning inför 

 skolstarten. 

• Med ett elevfokus ger vi möjligheter som ger 

 barn och ungdomar rätt förutsättningar att nå   

 en utbildning och vi inför läxhjälp på grund- 

 och gymnasieskolor. Kulturskolan ska finnas 

 för alla intresserade barn.

• Rapporter visar att elever har en ökad psykisk  

 ohälsa och vi vill ge elevhälsan ökade möjligheter  

 att möta behovet. Vi ser även över stress och 

 inför block- och koncentrationsläsning för att  

 minska stressen i gymnasieskolan.  

Detta fokuserar Moderaterna på under mandatperioden 2022 – 2026

 Det innebär att elever kan fokusera på färre 

 ämnen i taget och därmed nå ökad motivation, 

 en högre måluppfyllelse samt en förbättrad 

 arbetsmiljö.

• Idag lämnar allt för många elever grundskolan  

 utan behörighet till gymnasieskolans nationella 

 program. Moderaterna vill lägga resurserna på  

 grundskolan. Varje elev har rätt att nå behörighet 

 till gymnasieskolans nationella program redan  

 i grundskolan och ska inte behöva gå extra år  

 på introduktionsprogrammet och därmed förlänga  

 sin gymnasietid. 

• Vi vill bygga en idrottshall vid Nobelgymnasiet  

 som även kan nyttjas av Karlstadsborna med ett  

 tillhörande utomhusgym.

• Lärare ska ges mer tid åt undervisning och  

 rektorerna mer tid till ledarskap. Det ger en 

 ökad kvalitet, minskad stress och förbättrad 

 arbetsmiljö. Vi inför mer tillitsbaserad styrning  

 och uppföljning i våra skolor. 

• För oss är alla vägar som leder till arbete 

 något som ska uppmuntras. Att studera på

  yrkeshögskolan i Karlstad ger goda förutsätt-

 ningar till arbete och borde vara lika naturligt   

 som att läsa på universitetet. Vi vill därför   

 utveckla Karlstads yrkeshögskola så att den  

 både erbjuder fler program, fler elevplatser   

 och marknadsförs mer.

• Vuxenutbildningen bedriver idag ett viktigt   

 arbete med att etablera nyanlända på arbets-

 marknaden och att ge unga människor en 

 andra chans till en gymnasieexamen. Men det 

 finns mer att göra. Vi behöver erbjuda fler plat-

 ser på yrkes-SFI, där man kan kombinera stu-

 dier i svenska med yrkesstudier, skapa fler   

 lärlingsplatser så att man kan lära sig jobbet   

 på jobbet, samt utveckla Nobelgymnasiet till

  ett yrkescenter. Det måste finnas en möjlighet 

 att lära sig ett yrke och därmed nå egen 

 försörjning.

Foto: Karolina Nolin

Vi ska sätta 
Karlstad på 
kartan som 
Sveriges bästa 
skolkommun!
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Uppleva och göra

Båtlivet
Karlstad omgärdas av vatten – både Vänern och 

Klarälven och andra vattendrag i våra kransorter. Ett 

rikare båtliv kräver sin infrastruktur i form av enklare 

service, som även gynnar företagsamheten i Karl-

stad. Vi vill därför:

•  Tillåta service som till exempel fika och mat 

 och fler tillgängliga ankringsplatser för fritidsbåtar  

 i Klarälven, Pråmkanalen och i våra stadsnära 

 tjärnar.

Hästlivet
I Karlstad finns både traditionella ridskolor och pri-

vata företag som bedriver verksamhet, t ex turrid-

ning. Hästnäringen är ofta klassad som en ”tjejs-

port” men alla ska ha samma villkor att utöva en 

idrott, oavsett kön och ålder. Vi vill därför synliggöra 

våra ridskolor och verksamheter – både föreningar 

och privata aktörer. 

Spontanidrott och rörelse 
i hela kommunen
Rörelse är bra på många sätt. Naturen och det 

gröna i kombination med rörelse är ännu bättre. Är 

möjligheterna dessutom lätta, enkla att finna ökar 

chanserna att spontanitet uppstår. Det finns många 

som inte känner sig hemma i föreningslivet, eller 

i det utbud av aktiviteter som erbjuds. Därför vill 

vi möjliggöra för Karlstadsbor att utöva spontan 

utomhusaktivitet på de många grönområden som 

iordningsställts i Karlstad.

•  Tillåta och bjuda in till aktiviteter och rörelse i  

 våra parker. Det ska vara möjligt att spela boule,  

 kubb och liknande på alla ytor, gröna som hårda.

 Utredning pågår om ett kallbadhus inom Marie- 

 bergsskogens område.

•  Tillåta och möjliggöra för företag att enkelt   

 kunna sätta upp mobila försäljningsställen för  

 enklare fika, mellanmål med mera.

Ett rikt fritidsliv är likt kulturlivet i en kommun, viktiga grunder för folkhälsan. 

De båda bidrar med upplevelser som stärker alla våra sinnen, som i sin tur gör 

att människor mår bra. Vi har ett brett och rikligt utbud av aktiviteter för alla 

åldrar och det vill vi ska synas i hela vår kommun. 

Karlstad är en omtalad kultur- och idrottsstad och dessa viktiga områden ska 

ständigt utvecklas. Samverkan med det privata näringslivet bör ske i de 

områden där dessa finns. Wermland Opera ska erhålla årligt stöd för sin 

kontinuerliga verksamhet och utveckling.

Turism
Moderaterna vill möjliggöra Karlstad som vattenstad 

och skärgårdskommun och vill skapa ett samarbete 

med andra skärgårdskommuner runt Vänern. Mo-

deraterna ser gärna etablering i form av ekoturism, 

naturnära upplevelser, rekreation och aktiviteter. 

Med möjligheter till övernattning t ex utmed vand-

ringsleder, matservering, fiske med mera, gynnas 

vårt lokala näringsliv. 

Kulturen ska finnas med i utbudet för både Karl-

stadsbor och turister genom fler platser där spel, 

sång och underhållning kan utövas. 
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Omsorg och vård
Grunden till välstånd kommer genom arbete efter varje människas förmåga 

och möjlighet. Lön istället för bidrag genererar välstånd och trygghet.

Tryggt och snyggt

De som tillfälligt inte klarar av att ta hand om sig 

själva på grund av sjukdom, utsatthet eller otill-

räcklig skolgång ska erbjudas stöd och komplet-

terande utbildning så att återinträde till arbetslivet 

påskyndas. Ett förebyggande arbete med barn och 

unga prioriteras, så att de väljer att bli en del av vårt 

demokratiska samhälle. De med annan kulturell och 

språklig bakgrund behöver snabbt lära sig sven-

ska och därmed underlätta sitt inträde i arbetslivet. 

Karlstads kommun ska ha en god samverkan mellan 

skola, fritidsledare, idrottsrörelsen, socialtjänst, 

räddningstjänst, polis med fler organisationer.

Staden ska vara trygg att vistas i, överallt och under 

dygnets alla timmar. Gator och torg ska vara upp-

lysta och kameraövervakning ska finnas på offent-

liga platser där det finns risk för att brott begås. 

Ett brottsförebyggande perspektiv är en viktig del i 

stadsplaneringen. Klotter och annan skadegörelse 

skall åtgärdas snabbt. 

Vi har satsat på ”Trygghetscenter” där kommunens 

socialtjänst och fritidsledare tillsammans med polis 

och räddningstjänst arbetar med trygghetsfrågor i 

hela Karlstad. ”Ungdomar för trygghet” utbildas där 

och finns runt om i Karlstad där ungdomar är. Mål-

sättningen är nollvision för gängkriminalitet 2025.

•  Förebyggande trygghetsarbete har satsats på  

 Våxnäs och Kronoparken. På Kronoteket finns  

 parklek, fritidsgård, bibliotek samt har olika 

 föreningar sin verksamhet där. 

•  Fritidsbanken är etablerad på Kronoparken och  

 Våxnäs för att aktivera Karlstadsbor. Där kan man  

 testa olika slags sportutrustning, alltifrån fotboll till  

 skidåkning. 

•  Våxnäs har fått fina lokaler i Våxnäs Centrum  

 för fritidsgård och föreningsliv. Där verkar kommu- 

 nen tillsammans med civilsamhället för att skapa 

 trygghet och välmående i bostadsområdet.

•  Vi satsar på gratis sommarlovsaktiviteter   

 och mellanmål under alla skollov för att alla barn 

 i Karlstad ska ha meningsfull sysselsättning 

 under loven.

•  Inom den öppna ungdomsverksamheten har 

 en ambulerande fritidsgård skapats som heter  

 ”Move”. Vi har aktivt arbetat med genusnormer  

 för att öppna platser för alla. HBTQ-arbetet i 

 kommunen är en självklarhet samt utbildning 

 i dessa frågor.

•  Motverka organiserad brottslighet genom   

 trygghetsskapande och förebyggande åtgärder.

 Kommunen ska tydligt visa att gängkriminella inte  

 har någon plats i vår kommun.

Omsorg
•  Nytt boende har skapats i Härtsöga för 

 personer med neuropsykiatrisk funktions-

 nedsättning.

  

Moderaterna vill förstärka resurserna inom äldre-

omsorg och inom psykiatri för unga. Utveckla en 

optimal boendeform i flerfamiljshus som passar de 

flesta kategorier, både för den friska individen och 

den aktiva senioren. Då finns möjligheten att bo 

kvar länge och åldras i sin lägenhet utan att 

behöva flytta.

•  Skapa fler boenden för personer med funktions- 

 nedsättning.

•  Kompetensutbildning inom vård och omsorg   

 för att klara framtida pandemier och andra kriser.  

 Krav på godtagbar språkkompetens i syfte att  

 höja patientsäkerheten inom vård och omsorg.

•  Förstärkt hemtjänst med fokus på utbildade   

 medarbetare, färre olika omsorgskontakter samt  

 minskning av delade turer.

 

•  Stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst och  

 sjukvård för att i ett tidigt skede fånga upp barn  

 som lever i svåra förhållanden.

•  Skapa förutsättningar i syfte att minska psykisk  

 ohälsa och ofrivillig ensamhet.

•  Nära samarbete med Region Värmland så att

  tillgången på läkare säkerställs.

•  Utveckla välfärdsteknik för individuellt tryggare  

 vård och omsorg.

•  Skapa förutsättningar till en fast anställning för  

 personer med funktionsnedsättning.

•  Prioritera arbetet mot våld i nära relationer,

  hedersvåld och hedersförtryck.

•  Skapa trygga mötesplatser för alla Karlstadsbor;  

 barn och unga, äldre personer, HBTQ-personer  

 och personer med funktionsnedsättning. 

Detta fokuserar Moderaterna på under mandatperioden 2022 – 2026
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Bygga och bo

•  Karlstad har uppmärksammats på nationell 

 nivå som en förebyggande kommun när det 

 gäller översvämningsskydd, integrerat i 

 stadsplaneringen.

 

•  Skydd finns vid inloppet till Pråmkanalen och 

 utmed Älvgatan för att skydda sjukhuset vid 

 eventuellt skyfall. Översvämningsskydd finns 

 även vid Viken och utmed Klarälven intill Skåre- 

 berget samt på Jakobsbergs bostadsområde.

•  Ny gång- och cykelväg utmed Klarälven har  

 anlagts från Älvgatan i Kvarteret Almen fram till  

 gamla flygplatsen.

•  Karlstad är och kommer att vara en stad i 

 tillväxt med byggande både centralt och i ny-

 planerade stadsdelar. Molkom, Väse och   

 Skattkärr är också viktiga tillväxtorter.

•  Tusentals bostäder har skapats i Karlstads 

 centrala delar. Befolkningsutvecklingen av tätorten  

 bidrar till ökad köpkraft i centrum samtidigt som  

 nya miljöer för företagande och mötesplatser 

 skapas.

•  Vi vill säkerställa grönytor för spontanlek, 

 spontanidrott och rekreation.

•  Karlstad ska fortsätta sträva efter en god 

 balans mellan förtätning och bevarande av 

 grönområden i stadskärnan. Vi vill bygga högt 

 och på rätt platser och genom att bygga på 

 höjden möjliggör vi fler grönytor åt kommunens 

 medborgare.

•  Olika skeenden i livet ställer olika krav på bostad.  

 Vi vill därför utveckla en mångfald av boende-

 former både i stad och på landsbygd.

 

•  KBAB ska växa med staden. Vi vill att det kom-

 munala bostadsbolaget tillsammans med de   

 privata aktörerna ska kunna erbjuda den som vill

 flytta till Karlstad för att ta ett jobb att få en 

 lägenhet inom två månader. Vi vill ha en kortare  

 och mer modern bostadskö och en bättre sam- 

 verkan mellan det kommunala bostadsbolaget  

 och de privata bolagen.

Detta fokuserar Moderaterna på mandatperioden 2022 – 2026

•  Vi vill bygga en bro till Jäverön och se över  

 möjligheten till att skapa villatomter där. Kötiden  

 till en villatomt i Karlstad kommun ska vara 

 högst ett år.

•  Öka ett strandnära byggande inom vissa 

 områden.

•  I de fall där verksamheten kan dra nytta av 

 det vill vi omlokalisera centralt belägen 

 kommunal verksamhet för att frigöra ytor 

 i centrum till bostäder.

 

•  Arkitektur, det vill säga att värna funktion, 

 kvalitet och gestaltning av byggnader i det 

 offentliga rummet.

•  VA (vatten och avlopp) bör byggas ut på fler 

 platser i kommunen. 

Under de tre senaste mandatperioderna har många större samhälls-

byggnadsprojekt, inklusive ny infrastruktur, tillkommit i kommunen. Ett andra 

spår till Välsvikens handelsområde har anlagts. Väse har fått ett nytt mötesspår 

och tågstopp samt gång-, cykel- och biltunnel under järnvägen.

Många nya detaljplaner har upprättats för bostäder, skolor, förskolor 

och idrottsplatser som färdigbyggts och där byggnation ännu pågår. 

Nya arenor och parker samt tomter för näringslivet har skapats. Stadsmiljön 

har fått nya mötesplatser och gångstråk med närhet till Klarälven och Pråmkanalen. 

Likaså har Inre Hamn fått en attraktiv utemiljö med restauranger och även 

sittplatser vid vattnet för t ex spontanfika. Många nya båtplatser har 

skapats där bostäder uppförts, till exempel utmed Pråmkanalen. 

Residensparken är åter en attraktiv mötesplats.
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Miljö och energi
Moderaterna har i samverkan med Centernpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Miljöpartiet gjort värdefulla och betydande 

insatser på miljö- och energiområdet under tre mandatperioder.

Stadsmiljön
•  Nytt promenadstråk har anlagts utmed Klarälven  

 från Kvarteret Almen till Sandgrundsparken.

  Dessutom planeras ett nytt stråk från resecentrum  

 genom Stadsträdgården med en kombinerad bad-  

 och Residenspark vid Karl IX staty.

•  Sandgrundsparken har blivit stadens lunga  

 för vistelse och promenader året om. År 2020 

 skapades en ljusinstallation i parken som i fort- 

 sättningen ska ersätta det traditionella nyårs-

 fyrverkeriet.

 

•  Nya och upprustade parker; Frödingsparken,

 Våxnäsparken och Seminarieparken. Mariebergs-

 skogen är Karlstads viktigaste besöksmål och  

 ska få årligt stöd för sin verksamhet och 

 fortsatta utveckling.

•  Magasinsområdet i Inre hamn har fått nya 

 restauranger och mötesplatser vid vattnet.

•  Anlagda stadsodlingar och parkängar för ökad  

 mångfald av pollinatörer.

•  Båtbussarna har fått utökade turer och linjer

  till gagn både för Karlstadsborna och

  turisterna.

Vattenmiljön
•  Fortsatt satsning på Karlstad som Väner-

 destination för hela Nordens besökare samt   

 vattennära etableringar och mötesplatser för bad,  

 båtturism och fritt fiske.

Trafik och resor

•  Förbättrad och smidigare trafikmiljö i Karlstad 

 dels genom nya cirkulationsplatser dels genom  

 en ny bussfil för busstrafik samt den planerade  

 Snabb-busslinjen från Jakobsberg till Stockfallet.

•  Upprustade gång- och cykelvägar samt 

 trottoarer för säkrare framkomlighet.

 

•  Ny beläggning på gator i många stadsdelar samt  

 i tätortsnära industriområden.

•  Beslut om att utveckla ett nytt resecentrum  

 med en infrastruktur som bidrar till ett hållbart 

 resande till och från Karlstad centrum. 

•  Karlstad ska välkomna biltrafik till citykärnan 

 genom flera P-platser i citynära läge, vilket gynnar  

 centrumkärnan och dess näringsliv. På Hamngatan  

 ska biltrafik vara tillåten även i framtiden.

•  Karlstadsborna ska ges möjligheten att åka 

 kollektivt både inom kommunen och mellan andra  

 orter i länet. Det är viktigt med god tillgänglighet för 

 olika färdsätt, körbara vägar året om samt enkla och  

 säkra leder för gående, cykel och mopedåkning.

 

•  Badvänliga och närbelägna badplatser 

 i Karlstad.

•  Vandringsstigar i Klarälvens deltamiljö med  

 fågeltorn och gömslen.

•  Skärgårdstrafik på Vänern med båt- och bad-

 bussar.

 

Karlstad upplevs av boende och besökare som 

blommornas och vattnets stad. Intresset för det 

gröna ökar också i alla åldrar vilket vi vill stimulera 

och satsa på, till exempel vid förskolor, skolor och 

fritidsgårdar.

Tätortsnära naturområden
•  Många vandrings- och cykelleder hålls upp-

 rustade och nya har tillkommit för motion, 

 rekreation och välbefinnande.

•  Spontanidrottsplatser finns på Gubbholmen, 

 Borgmästarholmen och i Wennbergsparken.

•  Skutberget och I2-Skogen finns strax 

 utanför staden, för vidare utveckling.

•  Båt/kanot/kanadensare finns till uthyrning för  

 turer i och omkring staden.

Energi

•  Solceller ska installeras i samband med 

 nybyggnad av bostäder, förskolor och skolor   

 samt för övriga kommunala byggnader.

•  Kommunen ska uppmuntra byggherren att 

 installera solceller i byggnader och lokaler för 

 privata verksamheter.

•  Återvinning av material av olika slag för att 

 producera värme och energi.
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