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Medborgarförslag – Bygg en strandpromenad av 
bryggor längs Klarälven i Karlstad 
Dnr TFN-2012-1906     Dpl 60 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Föreslå kommunstyrelsen avslå Emil Axelssons medborgarförslag om att 

bygga en strandpromenad av bryggor längs Klarälven i Karlstad med 
hänvisning till att det redan finns ett uppdrag om att genomföra en utveckling 
av Älvpromenaden. 

2. Detaljförslagen som finns i medborgarförslaget överlämnas till beslutad 
projektorganisation för beaktande i det pågående utvecklingsarbetet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Emil Axelsson att kommunen ska bygga en 
strandpromenad av bryggor längs Klarälven i Karlstad. Kommunfullmäktige 
beslutade den 20 september 2012, § 9, att översända medborgarförslaget till teknik- 
och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 september 2012, § 9. 
Emil Axelssons medborgarförslag den 13 september juni 2012. 
 
Ärende 
Emil Axelsson har inkommit till kommunen med ett medborgarförslag där han 
föreslår en utbyggnad av en strandpromenad av bryggor längs Klarälven i Karlstad 
från Sandgrundsudden ner till NWT-huset. Detta för att öka trevnaden och 
turismen i Karlstad. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen instämmer att en strandpromenad skulle vara 
bra för området kring Klarälven. I den strategiska planen för 2012-2014 har teknik- 
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och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
gemensamt fått ansvaret för åtagandet: ”Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, 
Residensparken och Museigatan i syfte utveckla Karlstads centrum och skapa 
Karlstads nya Solsida”. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i februari 2012, 
TFN 2012-02-22 § 16, uppdraget att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen 
och kultur- och fritudsförvaltningen utreda en utveckling av Älvpromenaden. 
Uppdraget ska ge underlag till ett långsiktigt ställningstagande om framtida 
utveckling och användning av älvområdet. Samband, utveckling och säkerställande 
av nuvarande och framtida stråk till centrumkärnan, Sandbäcken, viktiga besöks- 
och mötesplatser med mera skall studeras och beaktas. Detta i syfte att Karlstad ska 
vara en attraktiv stad där det centrala älvområdet, Älvpromenaden, ska vara en 
plats där det går att finna gemenskap, vila och upplevelse genom att människan, 
grönskan, vattnet, historien och kulturen står i centrum. 
 
Eftersom förvaltningen redan har ett uppdrag med samma innebörd som 
medborgarförslaget avslås medborgarförslaget. 
 
 
 
Hans Wennerholm Thord Tärnbrant 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Margareta Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 


