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Karlstad är en attraktiv kommun där många 
vill bo. Det är positivt men innebär också en 
utmaning. När kommunen växer får det inte 
ske på bekostnad av kommunens själ. När vi 
planerar för ny bebyggelse måste det ske på 
ett sådant sätt att stan även i fortsättning-
en upplevs som trygg och attraktiv. Större 
arkitektoniska krav behöver därför ställas 
vid såväl nybyggnation som vid utveckling av 
befintliga områden. Det är också viktigt att 
de offentliga miljöerna upplevs som trygga 
alla tider på dygnet. Vi behöver därför se över 
hur torg samt cykel- och promenadstråk 
utformas liksom hur kommunen arbetar med 
ljussättning.

Vi vill också att kameraövervakning ska 
kunna prövas i större utsträckning på särskilt 
utsatta områden som exempelvis krogstråket 

vid Kungsgatan. Dessutom anser vi att kom-
munen ska kunna finansiera poliser istället 
för som idag väktare och därmed få större 
polisnärvaro.

Grunden för ett tryggt samhälle läggs dock i 
familjen. Goda villkor för familjerna ger våra 
barn en bra start i livet. Genom att satsa på 
de minsta bygger vi ett gott samhälle och ett 
bättre Karlstad. Men det handlar också om att 
satsa på de äldre. Även de har rätt till ett gott 
liv. Det är en fråga om värdighet. 

V i arbetar för ett Karlstad där det är gott att leva. En kommun där vi ser på 
varandra med goa ögon. En plats där människor upplever delaktighet och tar 
ansvar. Kort och gott ett ställe där människor kan vara trygga. Detta förutsät-

ter att man kan lita på varandra men även att det offentliga fungerar. 

Ett tryggt  
och attraktivt 
Karlstad



Nattis vid  
Centralsjukhuset
Många av de anställda på Central-
sjukhuset arbetar både helger och 
nätter. För att underlätta livspusslet 
vill vi ha en förskola med ”nattis” i 
anslutning till sjukhuset. 

Mindre barngrupper  
i förskolan 
Mindre barngrupper ska prioriteras 
framför att barn till föräldralediga 
erbjuds fler timmar i förskola än de 
15 timmar som gäller idag. 

Bygg färdigt Gravaleden
Idag går tung trafik genom Skåre 
centrum förbi två skolor och därtill 
Ilanda IP och Skårekyrkan med en 
stor barnverksamhet. För att slippa 
detta vill vi att den sista delen av 
Gravaleden färdigställs.

Högre krav på arkitektur 
och gestaltning
När Karlstad växer är det viktigt 
att vi även ställer krav på hur 
områden och byggnader utformas. 
I framtiden behöver arkitektoniska 
frågor få en mer framskjuten plats i 
planarbetet.

ANVÄND SKATTEPENGARNA RÄTT
Studerar man ålderssammansättningen i Sverige 
och Karlstad är det lätt att inse att vi står inför 
stora utmaningar. Färre kommer att behöva 
försörja fler. Då måste varje skattekrona användas 
rätt. Idag sysslar kommunen med både högt och 
lågt. Är det exempelvis rimligt att kommunen driver 
en kraftigt subventionerad relaxavdelning samtidigt 
som vi har överfulla förskolegrupper.  Ska vi ha råd 
med välfärden måste vi prioritera. Vi behöver också 
se utanför kommungränsen. Kan vi samverka med 
andra? Avståndet mellan badhusen i Grums och 
Vålberg är exempelvis runt 5 kilometer. Ska båda 
renoveras eller räcker det med ett av dem? 

SÄTT KARLSTAD I RÖRELSE 
Alltför många både barn och vuxna rör sig för lite. 
Den som är stillasittande har svårare att koncen-
trera sig och lär sig sämre. Därför anser att vi att 
fysisk aktivitet på raster och håltimmar ska upp-
muntras och att det ska vara rörelse på schemat 
varje dag på låg- och mellanstadiet. Föreningslivet 
bidrar på många olika sätt till ett gott samhälle och 
bör därför ges goda förutsättningar att verka. När 
det gäller stödet till idrottsföreningar ska barn- 
och ungdomsidrott prioriteras framför elitidrott. 
Dessutom ska det finnas gott med platser som 
uppmuntrar till spontanidrott.  

Måste man vara kristen?
Nej, du behöver inte vara kristen för att vara 
kristdemokrat. I vårt parti finns såväl människor 
med olika religioner som personer som inte 
bekänner sig till någon tro. Grunden för vår 
politik är vår människosyn och övertygelsen om 
varje människas absoluta och okränkbara värde. 
Detta har sin grund i den kristna etiken. Alla som 
delar våra idéer är välkomna i partiet. 



sara.kihlstrom@kristdemokraterna.se 
www.karlstad.kristdemokraterna.se

Andra namn på listan till kommunfullmäktige 
Yrke: Fritidspedagog.

För mig är familjepolitiken central. Familjen ska 
själv få göra sina val i vardagen. Det är även 

viktigt att jobba med ett föreningsliv inriktat på 
både tjejer och killar. KD för mig är att prioritera. 

Kärnverksamheten ska alltid komma först.

Sedan drygt ett år är jag ordförande 
i Stadsbyggnadsnämnden. Karlstads 
utveckling är en fråga jag brinner för. 
De senaste åren har det byggts mycket. 
Det mesta har varit bra, men det finns 
sådant det går att vara kritisk till. I 
fortsättningen behöver vi exempelvis 
ställa högre krav på utformningen av 
nya byggnader. En annan oerhört viktig 
sak är hur vi behandlar våra äldre. 
Oavsett om du är ung eller gammal ska 
du kunna lita på Karlstad!

erik.nilsson@kristdemokraterna.se 
www.karlstad.kristdemokraterna.se

Toppkandidat kommunfullmäktige 
Yrke: Kommunalråd

Våra kandidater
1. ERIK NILSSON

2. SARA KIHLSTRÖM  

Jag vill bygga 
ett Karlstad 
där du trivs



5. MARIANNE RAHM
pensionär, Herrhagen

3. MATTIAS J FRÖDING
gymnasielärare, Hagalund 

4. DAN KIHLSTRÖM
f.d. riksdagsledamot, Stodene

6. JOHAN LOKANDER 
platschef, Skattkärr

7. JAN LÄNSBERG
gymnasielärare, N. Kroppkärr

8. CARINA PERSSON 
musiker, Vålberg

9. FREDRIK ROOS
lärare, Kronoparken

10. JONNY MATTSSON 
överste, Inre hamn

11. LINDA ARVIDSSON 
biomedicinsk analytiker, Stodene

12. JOHANNES LINDE
brandman, Herrhagen

13. STIG-ARNE PERSSON 
ekonom, Vålberg

14. JULIA KIHLSTRÖM
elevassistent, Kasernhöjden

15. KJELL GILLBERG
teol. kand, fil. kand, Stockfallet

16. OVE EKMAN
pansarofficer, Tingvallstaden

17. MADELEINE BLOM 
projektledare, Herrhagen

18. ULF ADOLFSSON
säkerhetschef, Herrhagen

19. OLLE LÖFGREN
byggentreprenör, Ö. Fågelvik

20. NAWRES TAKI
student, Kronoparken

21. ELISABETH KIHLSTRÖM 
landstingsråd, Stodene



När ålderssammansättningen studeras är det 
lätt att inse att behovet av platser i anpassat 
boende kommer att öka. Under den kommande 
mandatperioden behöver vi därför upphandla 
ytterligare minst ett vårdboende. Vi anser 
också att man ska ha möjlighet att välja 
mellan olika boenden med olika profil och inte 
behöva ta det man blir tilldelad av kommunen.

När det gäller hemtjänsten finns ett behov av 
att förbättra upplevelsen av delaktighet och 
förutsägbarhet. Kommunens lyhördhet för 
den enskildes önskemål behöver bli bättre 
liksom möjligheten att påverka utformningen 
av stödet.

I en del fall är det också orimligt många  
olika personer man får besök av. Antalet  
hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare  
ska därför inte överstiga 10 olika personer  

i genomsnitt per 14-dagarsperiod. Det skulle 
innebära närmare en halvering jämfört med 
dagens situation. Vi anser också att alla över 
65 ska ha rätt till trygghetslarm.

För personer som bor hemma tar anhöriga 
ofta ett stort ansvar. För att underlätta detta 
behöver anhörigstödet fortsätta utvecklas. 
Möjligheten till avlastning behöver utvecklas 
och göras mer flexibel för att anpassas till 
olika personers behov. Exempelvis genom att 
kunna få avlastning för en helg eller bara för 
en kväll. Målet är att Karlstad ska ha Sveriges 
bästa anhörigstöd!

Äldreomsorg  
att lita på

M an ska kunna åldras i trygghet och lita på att äldreomsorgen fungerar. Mycket 
fungerar bra i Karlstad, men det finns en hel del som kan bli bättre. Det är 
exempelvis inte värdigt att anses vara för pigg för att flytta till ett service- 

boende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i 
ett anpassat boende.



8 ÅR VID MAKTEN
Mycket har hänt under de åtta år vi haft 
förtroendet att vara med och styra kom-
munen. Här är några saker vi vill lyfta fram. 

Välfärden har prioriterats 
Under dessa åtta år har närmare 1,4 miljarder till-
förts den skattefinansierade verksamheten. Av detta 
har runt 80 procent gått till vård, skola och omsorg. 
Vi lovar att även i framtiden prioritera välfärden. 

Oskarslunds vårdboende
En av de större investeringarna som gjorts är 
Oskarslunds vårdboende på Gruvlyckan.  Det är 
ett modernt boende med 95 platser byggt utifrån 
den senaste forskningen vad gäller åldrande och 
demens. 

Underhållssatsning 
När vi tog över makten var underhållet i kommunen 
kraftigt eftersatt. Vi har successivt ökat underhålls-
budgeten. I den senaste budgeten beslutade vi att 
tillföra en kvarts miljard under en femårsperiod för 
att slutligt kunna arbeta bort underhållsskulden.

Nya idrottshallar
Vi har byggt ett antal nya idrottshallar i anslutning 
till våra skolor. Senast i juni beslutade vi om en ny 
idrottshall i Skåre och en på Våxnäs, den senare 
anpassad för gymnastiksporten.

Utveckling av anhörigstödet
Utan det jobb anhöriga lägger ner skulle vård- och 
omsorgsbudgeten behöva mångdubblas. Vi har 
utvecklat anhörigstödet och Karlstad ligger långt 
fram. Men mer kan göras. Målet är Sveriges bästa 
anhörigstöd. 

En giftfri förskola 
Hormonstörande ämnen och andra gifter hör inte 
hemma på en förskola. Vi har sett till att byta ut 
material, exempelvis leksaker, som innehållit olika 
typer av gifter.

DU SKA KUNNA  
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Avskaffa landstingens  
sjukhusansvar
Uppdelning av sjukhusvården på  
21 olika landsting är in effektivt  
och ojämlikt. Vi kan korta vård- 
köerna och ge alla en kvalitativ 
vård med statligt ansvar för 
sjukhusvården.

Bygg bort äldreboendebristen
Med dagens politik kommer det 
saknas 20 000 äldreboende- 
platser 2030. Då kommer vi inte 
kunna erbjuda alla en värdig 
äldreomsorg. Äldreboende bristen 
ska byggas bort.

Stoppa slöseriet
Det slösas pengar som kunde 
gå till välfärden på dyra bidrag, 
missriktade subventioner och 
kommunala skrytbyggen. Det vill  
vi sätta stopp för.

Anställ 10 000 fler poliser
Vi vill vända de senaste årens 
poliskris med bättre arbetsvillkor, 
högre löner och fler polisanställda. 
Sverige behöver 10 000 fler poliser.

Nej till kvoterad  
föräldraförsäkring
Familjer vet själva vilken lösning 
som är bäst för just dem. Därför 
säger vi nej till att kvotera föräldra- 
försäkringen och nej till färre 
dagar i föräldra försäkringen. 



Sverige behöver ett återupprättat välfärdslöfte. Under de rödgröna har vi sett 
fördubblade vårdköer, en framväxande äldreboendebrist och en poliskris. För att 
stoppa detta välfärdssvek behövs en ny regering. 

Genom minskat skatteslöseri och smarta reformer så kan vi vända den negativa spiral 
välfärden är inne i. Vi behöver mer pengar till välfärden  
– men också mer välfärd för pengarna. Kristdemokraterna är en garant för förändring. Vi 
står för en ny alliansregering. Vi ber om ditt förtroende och din röst den 9 september.

HJÄLP OSS 
BYTA REGERING

”Vi behöver mer  
pengar till välfärden – 
men också mer välfärd 

för pengarna.”

Ebba Busch Thor

facebook.com/kristdemokraterna

Insta: @buschebba

Twitter: @kdriks, @BuschEbba

Youtube.com/studiokd

Vi står upp för människans okränkbara värde, för 
jämlikhet och för varje persons rätt att forma sitt liv. 
Alla som delar våra värderingar är välkomna. Du kan 
läsa mer om vår politik på kristdemokraterna.se

KD Karlstad
Lagergrens gata 2, 65214 Karlstad


