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– Vi arbetar framförallt med insatser 
kopplat till social hållbarhet. Det kan  
till exempel handla om att stötta med-
borgarna på deras väg mot arbete eller 
studier, stöd till familjer, stöd kring 
missbruk eller anhörigstöd. Stödet kan 
vara långvarigt eller kortare beroende  
på behov. Vi jobbar för god hälsa  
och välbefinnande för våra  
medborgare.

– Allt vi gör handlar om att göra världen 
bättre. Vi bidrar till utbyggnad av kommunens 
bostäder, skolor, handel, service, vägar, 
friluftsliv med mera. Vi arbetar ständigt  
med att balansera ekologiska, sociala  
och ekonomiska aspekter samt att få  
till en långsiktigt hållbar utveckling,  
vilket innebär att vi både jobbar med  
att bevara och utveckla. 

– Vi jobbar med att få bort skadliga ämnen, 
bland annat så använder vi inte längre 
fluorbaserat släckskum förutom vid vissa 
livräddande insatser. Vid upphandling 
kräver vi att utryckningsfordon drivs 
fossilfritt, pumpar och verktyg ska drivas 
med miljöbränsle. Vi har ett väl utbyggt 
sopsorteringssystem då vi har avfall som 
behöver särskild hantering.

– Vårt mål är att ge alla studerande på  
våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen 
en god utbildning av hög kvalité. Oavsett 
kön, könsidentitet och uttryck, etnicitet, 
religion, sexuell läggning, funktion eller 
ålder har alla rätt till en likvärdig utbildning. 
Jag arbetar dagligen gentemot de globala 
målen om jämställdhet, god utbildning  
och minskad ojämlikhet. 
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VI I KARLSTAD 

Världens länder har kommit  
överens om 17 globala mål,  
Agenda 2030. De ska hjälpa  

oss att avskaffa extrem  
fattigdom, minska ojämlikheter  
och orättvisor i världen, främja  

fred och rättvisa samt lösa  
klimatkrisen. För att nå målen  

krävs engagemang hos oss alla.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

MÅL SOM BERÖR OSS ALLA

Tänk globalt och agera lokalt! Genom arrangemanget Globala 
Karlstad 18–30 oktober vill vi inspirera dig som Karlstadsbo att 
leva på ett mer hållbart sätt. Det handlar om att vara en schysst 
medmänniska och om att göra val i det lilla som bidrar till en mer 
hållbar värld. Vad vi gör här i Karlstad påverkar på andra sidan 
jorden. Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad

BIDRA TILL EN BÄTTRE  
VÄRLD PÅ HEMMAPLAN

Hur bidrar ni till en bättre värld?
Jennie Fröling,  
projektkoordinator,  
arbetsmarknads- 
och socialförvalt- 
ningen

Alan Schürer,  
direktör, stadsbygg-
nadsförvaltningen

Erik Ramsell,  
avdelningschef, 
räddnings- 
tjänsten

Fatima Kanu Hedin,  
projektledare,  
gymnasie- och 
vuxenutbildnings- 
förvaltningen

tel:0545400000
mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
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 SÄKERHETSAVDELNINGEN på  
räddningstjänsten har arbetat fram en 
risk- och sårbarhetsanalys för Karlstad. 
Lagen säger att den måste göras vart 
fjärde år. I den pekar de ut extraordinära 
händelser som kan inträffa i Karlstads 
kommun, hur de kan slå mot olika 
verksamheter och vilka konsekvenser  
det kan bli.

En del händelser är mer sannolika  
än andra, men oavsett måste bered- 
skapen finnas.

– För Karlstads del är översväm-
ningsriskerna väldigt stora. Men vi 
skulle också kunna drabbas av ett 
omfattande elbortfall, vilket skulle slå 
hårt mot kommunens verksamheter, 

säger Malin Larsson, säkerhets- 
koordinator på räddningstjänsten.

Samhällsviktiga verksamheter

Det finns en rad verksamheter som  
måste fungera som vanligt – även under 
en kris. De bedöms som samhällsviktiga.

– Bland kommunens egna verksam- 
heter kan det vara vårdboenden, energi- 
försörjning, renhållning och hemtjänst. 
Exempel på andra verksamheter i 
kommunen är sjukhus, olika industrier 
och livsmedelsbutiker, säger Filippa 
Börjeson, också hon säkerhetskoordinator 
på räddningstjänsten.

Extraordinära händelser utgörs ofta 
av naturfenomen som i sin tur påverkas 

av till exempel klimat-
förändringar. Det gör 
dem svåra att bygga bort.

– Då är det vår uppgift 
att hjälpa till att planera så 

att det finns rutiner för hur vi 
ska agera när det oönskade inträffar,  
så att man kan vara så förberedd som 
möjligt, fortsätter Filippa.

Pandemin – långvarig kris

En kris som vi fortfarande lever mitt  
i är pandemin.

– Det är ett exempel på en långvarig 
kris där vi arbetar med hur man ska tänka 
kring personalbortfall, vaccinationer, 
öppethållande av verksamhet och så 
vidare, säger Filippa.

På raddningkarlstad.se och  
dinsäkerhet.se kan du hitta information 
om hur du som privatperson kan för- 
bereda dig för en kris när du kanske står 
utan vatten och el. Det handlar om att 
kunna få tillgång till vatten, mat och 
värme när samhället inte fungerar som 
det ska. Och att kunna kommunicera 
med andra och få korrekt information 
från medier och myndigheter. 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Översvämning, ras och skred, elbortfall, cyberhot och 
terrorism. Det är exempel på olika händelser som skulle 
kunna drabba Karlstad. Räddningstjänsten hjälper  
kommunen att planera för när det oväntade inträffar. 

DE HAR EN PLAN FÖR  
NÄR KRISEN INTRÄFFAR

Läs mer om arbetet  

med att förebygga kriser  

på raddningkarlstad.se

Om en kris inträffar så hittar  

du bekräftad och aktuell  

information från svenska  

myndigheter på  

krisinformation.se

Malin Larsson och Filippa Börjeson  
är säkerhetskoordinatorer på  
räddningstjänsten och arbetar  
båda med krisplanering.

https://raddningkarlstad.se
https://dinsäkerhet.se
https://raddningkarlstad.se
https://krisinformation.se
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Den 18–30 oktober är hållbarhet i fokus när  
Karlstads kommun arrangerar Globala Karlstad.  
Låt dig inspireras att agera lokalt och på så vis  
påverka globalt, både i det stora och det lilla.  
Varmt välkommen att uppleva inspirerande före- 
läsningar, chokladprovning och second hand- 
runda! Det mesta är gratis och öppet för alla.  
Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad

PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

BARN OCH UNGAS  
UTSATTHET PÅ NÄTET
Se hit alla vårdnadshavare och andra vuxna som 
finns runt barn och unga! Missa inte Caroline  
Engvalls föreläsning “Barn och ungas utsatthet  
på nätet – så kan vi upptäcka, ställa frågor och  
hjälpa vidare” som handlar om sex mot ersättning 
och prostitution. Caroline är journalist och  
författare specialiserad på sexualbrott mot  
barn på nätet.

Föreläsningen finns att se på karlstad.se/ 
globalakarlstad mellan den 18 och 24 oktober. 

Föreställningen bygger på ett hyllat 
vinterprat i P1. Vad handlar den om?
– Vi jagar hela tiden efter det normala, 
men vad är det egentligen att vara 
normal? Föreställningen handlar om 
identitet, att låta människor få vara  
den de är, inte sortera och sätta  
etikett på varandra. Vi kommer från  
en tid när vi har diagnostiserat våra 
barn och oss själva. För en del  
har det varit positivt, medan andra  
har begränsat sig själva. 

Vad har du för personliga  
erfarenheter av diagnoser?
– Föreställningen bygger på en högst 
personlig resa genom livet. Jag har 

ingen professionell diagnos men  
hade mycket spring i benen som liten. 
Jag kände till ordet dyslexi, men det 
fanns inga hjälpmedel. Genom att 
diagnostisera vår omgivning placerar  
vi människor i fack, jag tycker att det  
är ointressant med diagnoser.

Vad har du fått för reaktioner  
från publiken?
– Jag har fått jättemycket fina brev och 
personliga berättelser från personer 
som känner igen sig i det jag berättar, 
och från föräldrar som har barn som 
har det tungt i skolan på olika sätt. 
Berättelsen har varit en kompis att 
lyssna på.

DIAGNOSERNA  
I MITT LIV
DIGITAL  
FÖRELÄSNING

...Olof Wretling, komiker, författare och skådespelare,  
som kör sin hyllade föreställning “Diagnoserna i mitt liv”  

den 18 oktober klockan 19 på karlstad.se

Hallå där... Fo
to

: A
nd

re
as

 N
ils

so
n

18 ok
to

be
r

18–24 ok
to

be
r

KLÄDBYTARDAG PÅ UNO
Kom till Unos klädbytardag den 21 oktober  
mellan klockan 17 och 21. Byt kläder du tröttnat  
på mot nya plagg! För dig mellan 13 och 25 år.  
För mer information besök karlstad.se/uno och 
karlstad.se/vaga

21 ok
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https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se
https://karlstad.se/uno
https://karlstad.se/vaga
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

Hur kom de globala målen till? Hur har världen och EU arbetat för  
att nå dem? Hur långt har vi kvar? Och vad kan du som privatperson 
göra för att nå målen? 

Mikael Botnen Diamant föreläser på karlstad.se den 21 oktober 
klockan 18. Mikael var tidigare sakkunnig i förhandlingarna i FN,  
som ledde fram till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. Han har också varit generalsekreterare för Röda Korsets 
ungdomsförbund.

Du kommer att kunna ställa frågor under föreläsningens gång.

21 ok
to

be
r

SCHYSST CHOKLAD,  
GODARE VÄRLD – DIGITAL 
CHOKLADPROVNING
Med hjälp av Fairtrade-märkta choklad-
bitar, som skickas hem till dig, får du lära  
dig mer om kakaoindustrin, rättvis handel 
och hållbarhet under en digital choklad-
provning med Emily Turgman Gruian  
den 27 oktober klockan 19–20.

Obs! Du måste föranmäla dig senast 
17 oktober på karlstad.se/globalakarlstad 
25 platser lottas ut. Ålder: Från 13 år.

27 ok
to

be
r

SECOND HAND-RUNDA  
MED MASSOR AV BUTIKER
Lördagen den 30 oktober är det extra-
öppet med fina erbjudanden i Karlstads 
antik- och second hand-affärer. All 
information om vilka butiker som är med 
hittar du på karlstad.se/globalakarlstad

30 ok
to

be
r

SKAPA LÄSKIGA  
HALLOWEEN- 
DEKORATIONER

Du som är mellan 9 och 13 år, kom  
och skapa inredning och ljuslyktor inför 
halloween av saker som blivit över i 
Skaparverkstan, Bibliotekshuset. När?  
23 oktober, klockan 13–16. Föranmälan 
görs via skaparverkstan@karlstad.se

Den 19–24 oktober kan du lyssna på Frida Berry Eklunds 
föreläsning om hur man ska prata med barn om klimatet. Hon  
är talesperson för organisationen Våra barns klimat och har  
skrivit boken med samma namn som föreläsningen. Få konkreta 
råd och tips på hur du som förälder eller lärare kan prata om 
klimatfrågorna tillsammans med barnen. Föreläsningen kan  
ses på karlstad.se/globalakarlstad

19–24 ok
to

be
r

FILM, FÖRELÄSNINGAR,  
FOTON, OCH VATTEN- 
EXPERIMENT PÅ NATURUM
På Naturum Värmland visas filmen  
Det glimmande vattnets väg – en film  
om Alstersälvens vattenområde. Det blir 
flera intressanta föredrag och för barnen 
väntas vattenexperiment utanför Naturum 
den 23 och 24 oktober. Läs mer om  
tider och program på karlstad.se/
globalakarlstad

HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT 
MED DE GLOBALA MÅLEN?

PRATA MED BARN OM KLIMATET

PS! 
Kom till Stora Torget  

och se hur Karlstads  

kommun arbetar med  

de globala målen  

När? 20 oktober,  

klockan 12–18.

23 ok
to

be
r

18–24 ok
to

be
r
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https://karlstad.se
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
mailto:skaparverkstan%40karlstad.se?subject=
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
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 DET ÄR ENERGIMARKNADS- 

INSPEKTIONEN som har bestämt att 
mätarna ska uppfylla nya miljökrav  
från år 2025. Med de nya mätarna 
kommer du som kund kunna följa 
effekten av din elanvändning i realtid, 
vilket gör att du kan ha bättre koll  
på din förbrukning.

– Om vi kan kapa toppen, att  
inte alla använder el samtidigt, kan vi 
bygga ett billigare nät som dessutom  
är mer hållbart, säger Jonas Persson,  
vd på Karlstads El- och Stadsnät.

Andra fördelar är att vid ett avbrott 
visar den nya mätaren exakt var avbrottet 
har skett. Och du som producerar egen 

el, till exempel genom solpaneler,  
kan mäta den el du vill sälja vidare.

Utskick i brevlådan

Mätarbytet startar i höst och omfattar 
dig som har elmätare via Karlstads El- 
och Stadsnät och fjärrvärmemätare via 
Karlstads Energi – dryga 30 000 kunder.

– Vi kommer att skicka brev hem 
till dig i god tid innan vi besöker ditt 
område, säger Sofia Strömberg, kommu-
nikatör på Karlstads El- och Stadsnät.

Mätarbytet beräknas ta cirka  
en halvtimme. På karlstadsnat.se/

matarbyte kan du läsa mer. 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

El- och fjärrvärmemätare hos över 30 000 kunder  
i Karlstads kommun ska bytas ut till mer miljösmarta.  
Du får mer information hem i brevlådan när det är  
dags för mätarbyte i just ditt område. 

FÅ NER DINA 
ELKOSTNADER MED 
GRATIS RÅDGIVNING 

NU SKA ENERGIMÄTARNA 
BLI MER MILJÖSMARTA

Jonas Persson, vd och  
Sofia Strömberg,  
kommunikatör på  
Karlstads El- och  

Stadsnät håller upp  
den nya miljösmarta  
energimätaren som  

snart kan sitta  
i ditt hem.

Gör som många andra redan gjort 
– boka en energirådgivning med 
Kimmo Hägglund. Den är gratis 
och med små justeringar kan du 
spara mycket pengar. 

 – De flesta brukar kunna få ner 
energiförbrukningen med tio procent efter 
ett besök av mig. Vill man upp i högre 
besparingar behöver man oftast investera 
i någon teknik, säger Kimmo Hägglund, 
energi- och klimatrådgivare för Karlstads 
och Hammarö kommuner.

 
 

Kimmo är vvs-ingenjör och har lång 
erfarenhet av arbetet med energieffektivi-
sering av byggnader. Såväl privatpersoner 
som företag, organisationer och föreningar 
kan boka in ett hembesök eller rådgivning 
via telefon.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– Att man har en dyr elräkning och vill få 
hjälp att få ner kostnaderna. Jag får också 
mycket frågor om solceller.

Vill du också ha en gratis rådgivning? 
Kontakta Kimmo på telefon: 054-540 46 97 
eller mejl: kimmo.hagglund@karlstad.se

Kimmo Hägglund kan komma hem gratis till dig 
och göra en energirådgivning. Genom några små 
förändringar kan du spara pengar.

https://karlstadsnat.se/matarbyte
https://karlstadsnat.se/matarbyte
mailto:kimmo.hagglund%40karlstad.se?subject=Gratis%20r%C3%A5dgivning
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 I KARLSTADS KOMMUN FINNS  
en handfull sociala företag som erbjuder 
sina varor och tjänster samtidigt som  
de arbetar för att långtidsarbetslösa  
ska få jobb. Vinsten i företagen möjlig-
gör för fler som står utanför arbets- 
marknaden att få arbete. Kooperativet 
Mediagruppen Karlstad är ett sånt 
företag. De erbjuder tjänster inom 
medieproduktion. 

Lösa samhällsutmaningar ihop

Utöver dessa finns flera andra företag 
som kallas sociala eftersom de vill  
lösa en samhällsutmaning. Det kan  
vara att de vill bidra till en levande 
landsbygd, minska utanförskap och 
segregation eller förbättra klimatet.  
Den här typen av aktörer och sociala 
företag vill Karlstads kommun  

samarbeta mer med.
– Vi skulle till exempel kunna  

jobba ihop med en förening för att 
tillsammans hitta lösningar på ett 
problem. Det kan handla om utveckling 
av platsen, skötsel av gräsytor eller  
utanförskap, säger Maria Starrin.

Ett viktigt steg är att se över hur  
de sociala företagen kan vara med  
i kommunens upphandlingar. 

– Målet är att vi ska kunna göra 
affärer med dem precis som med andra 
företag. Till exempel så skulle vissa 
upphandlingar kunna innehålla krav  
på social hänsyn, säger Maria Starrin.

“Kan inte mäta oss  

med ett stort företag”

För Mediagruppen Karlstad skulle  
det betyda mycket att få vara med  

i kommunens upphandlingar. 
– Vi är ju ett litet kooperativ  

och kommer inte att kunna mäta oss 
med ett stort företag med specialister. 
Däremot skulle vi kunna vara med  
i reserverade upphandlingar, där man 
skiljer ut några områden som vi kan 
jobba med, säger Johan Holst,  
en av medarbetarna.

Karlstads kommun håller på att 
arbeta fram en handlingsplan  
för hur samverkan med sociala företag 
ska se ut framåt.

– Vi har som mål att vara en hållbar 
kommun för alla och då måste vi leva 
som vi lär. De här företagen spelar en 
viktig i roll i arbetet med att nå de 
globala målen i FN:s Agenda 2030,  
säger Maria Starrin.  

 Text och foto: Kristina Ohlsson

Karlstads kommun ska bli bättre på att samarbeta  
och göra affärer med sociala företag. 

– Vi måste börja samverka med sociala företag,  
och andra aktörer inom civilsamhället, för att kunna 
lösa samhällets framtida utmaningar, säger Maria  
Starrin på kommunens näringslivsavdelning. 

 VI VILL SAMARBETA  
MER MED SOCIALA 
FÖRETAG

Vill du veta mer om  

hur Karlstads kommun ska  

bli bättre på samverkan med  

sociala företag? Kontakta Maria  

Starrin på 054-540 81 19 eller  

maria.starrin@karlstad.se

På tillvaxtverket.se kan du  

läsa mer om sociala  

företag.

Johan Holst arbetar på 
kooperativet Mediagruppen 

Karlstad, Maria Starrin 
på Karlstads kommuns 

näringslivsavdelning.

mailto:maria.starrin%40karlstad.se?subject=
https://tillvaxtverket.se/


Häng med på skattjakt i skogen, njut  
av rykande varm soppa eller varför inte  
leta kastanjer och samla vackra höstlöv i 
Mariebergsskogen under höstlovet? Djuren  
i Lillskogen väntar på ditt besök och parken 
är laddad med roliga aktiviteter, till exempel 
kan du snickra ihop din egen fågelholk.  
Alla öppettider och aktiviteter hittar du  
på mariebergsskogen.se 

Höststädat och ska slänga ditt avfall?  
Här är öppettiderna på kommunens sex 
återvinningscentraler.

Djupdalen: Måndag–fredag,  
klockan 7–15.30.

Heden: Måndag–torsdag, klockan  
10–18.30. Fredag, klockan 8–15.30. 
Lördag, klockan 9–16. Söndag,  
klockan 9–16 (söndagsöppet gäller  
till och med vecka 43). 

Molkom: Tisdag, klockan 11–18.30. 
Torsdag, klockan 8–15.30. Lördag,  
klockan 10–14.30.

Vålberg: Måndag och onsdag, klockan 
11–18.30. Fredag, klockan 8–15.30. 
Lördag, klockan 10–14.30.

Våxnäs: Måndag–torsdag, klockan  
10–18.30. Fredag, klockan 8–15.30.  
Lördag, klockan 9–16.

Väse: Tisdag, klockan 15–18.  
Söndag, klockan 13–15.30.

Du hittar alltid aktuella öppettider på 
karlstadsenergi.se eller i appen Kasta rätt.

ÖPPETTIDER PÅ  
ÅTERVINNINGSCENTRALERNA

Lever du med, eller stödjer en familje- 
medlem eller vän, gammal eller ung, som  
på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, 
psykisk ohälsa, missbruk eller beroende-
problem behöver stöd? För att klara av att 
göra det behöver du ibland själv också få 
stöd. Läs mer på karlstad.se/anhorig

HÖSTLOV I MARIEBERGSSKOGEN
STÖD FÖR ANHÖRIGA

Som god man hjälper du en annan 
människa, som lider av sjukdom eller annat 
försvagat hälsotillstånd, med att bevaka 
sina intressen och ta hand om ekonomin. 
Du företräder personen i kontakter med 
myndigheter, ser till att hen får rätt vård eller 
hjälp med att betala räkningar. Det finns 
idag 700 gode män i Karlstad och Hammarö 
men vi behöver många fler. Genom att bli 
god man kan du spela en viktig roll i en 
annan människas liv. Är du intresserad?  
Läs mer på karlstad.se/godman 

VI SÖKER GODE MÄN 

AKTUELLT I KARLSTAD

Kan du ta emot ett barn eller ungdom i  
ditt hem för längre tid eller kanske bara 
några helger i månaden? Karlstads kommun 
söker familjehem. För dig som vill veta mer 
har vi en informationskväll den 27 oktober,  
där du får chansen att ställa frågor och 
träffa erfarna familjehem. Plats: Familje-
avdelningen, Karolinen. Tid: 18–19. Anmäl 
senast 20 oktober via familjehemsenheten@ 
karlstad.se eller på telefon 054-540 50 20. 

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för  
eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 9 DECEMBER!9

DECEMBER

KOM PÅ TRÄFF  
OM FAMILJEHEM

Initiativtagaren till Fritidsbanken Carina 
Haak och Postiljohan är två tidigare 
vinnare. Nu har det blivit dags igen att 
nominera till Klimatpriset som delas ut av 
Karlstads kommun varje år. Har du eller 
känner du någon som har gjort innovativa 
insatser som har minskat klimatpåverkan? 
Det kan vara föreningar, organisationer, 
företag eller privatpersoner som är 
verksamma inom Karlstads kommun. 
Nominera på karlstad.se fram till  
31 oktober. Vinnaren får ett diplom  
och 25 000 kronor. 

VEM FÅR KLIMATPRISET 2021? 

https://mariebergsskogen.se
https://karlstadsenergi.se
https://karlstad.se/anhorig
https://karlstad.se/godman
mailto:familjehemsenheten%40karlstad.se?subject=
mailto:familjehemsenheten%40karlstad.se?subject=
https://karlstad.se
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