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 – JAG ÄR EXTRA STOLT över att  
vi införde enprocentsregeln så att en 
procent av byggkostnaderna vid alla 
större projekt i kommunen används till 
konstnärlig gestaltning, säger Mats Ahrén.

Det finns mycket att vara stolt över: 
Årets kulturstad 2010, Årets idrotts-
kommun 2016 och 2018, satsningarna  
på besöksmålen med Wermland Opera, 

Värmlands museum, Sandgrund  
Lars Lerin och gatukonstfestivalen 
Artscape samt alla sporthallar och  
konstgräsplaner som byggts. 

Framgångsfaktorer

– Det krävs att tre viktiga faktorer sam- 
verkar för att skapa bra förutsättningar  
för kultur- och fritidslivet, förklarar Mats.  

Det är den politiska viljan, ett engagerat 
föreningsliv och duktiga medarbetare.

Han nämner Kvarteret Almen som 
ett exempel: När kultur- och fritids-
förvaltningen lyfte en idé för området 
blev det avslag i budgeten. Istället drog 
engagerade medarbetare och föreningar 
igång, bland annat Visklubben Hallen 
och Värmlandsteatern, tillsammans fick 
de kvarteret att blomstra. Sedan beviljade 
politiken pengar till den konstnärliga 
gestaltningen av Almentorget.

– Utmaningen med uppdraget som 
kultur- och fritidsdirektör är att ta fram 
bra underlag och veta att det tar tid att 
genomföra förändringar – från idé till 
verklighet tar det ofta tio år.

Kristin återvänder till Värmland

Mats efterträdare är Kristin Idskog.  
Hon är uppvuxen i Karlstad och åter- 
vänder hem för att börja sitt nya jobb  
i september. Kristin har tidigare arbetat 
inom Svenska kyrkan och Statens museer 
för världskultur, och nu närmast som 
HR-chef och sektorchef inom samhälle 
och kultur i Göteborgs stad.

Vad har du för tips till Kristin?

– Det är en publik och utsatt roll,  
så det gäller att navigera bland invån-
arnas önskemål, politikens logik och  
kommunens förmåga att genomföra de 
beslut som tas, säger Mats. Men Kristin 
har mycket roligt att se fram emot, inte 
minst med den stora arenasatsningen 
som äntligen börjar. 
 Text och foto: Lovisa Lagneryd 

Nuvarande kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén lämnar över  
stafettpinnen till Kristin Idskog som börjar i september. När Mats blickar 
tillbaka ser han 19 år fyllda med tålmodigt arbete och flera framsteg. 
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MATS  
TACKAR 
FÖR SIG

Framtiden är ett vitt ark för 
Mats Ahrén, men på fritiden 
blir det en blandning av konst 
och golf. Och får Karlstad ett 
fotbollslag i allsvenskan blir 
han riktigt glad.

Kristin Idskog, 
Karlstads kommuns 
nya kultur- och 
fritidsdirektör.
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 732 PERSONER MELLAN  
16 och 24 år och 829 personer mellan  
25 och 29 år i Karlstad varken studerar 
eller arbetar. En stor del av dem får för- 
sörjningsstöd och ingår i olika arbets-
marknadsinsatser. Men det är de unga 
vuxna i statistiken som inte gör det,  
som är längst ifrån arbetsmarknaden, 
som projektet Värmlands arbetskraft 
främst riktar sig till.

Just nu pågår ett arbete med att 
försöka hitta de här personerna och 
erbjuda dem rätt stöd. 

– Vi försöker vara där ungdomarna 
är och vi har bland annat annonserat  
på Facebook och bussarna att det finns 
hjälp att få, säger Anna Lefverström Ås.

Kartlägger behoven

Projektet drivs av Karlstads kommun och  
finansieras via Europeiska socialfonden.  
I lokaler på Industrigatan på 
Lamberget finns arbets-
konsulenter som tar 
emot deltagarna. Där 
får de en individuell 
planering för hur  
de ska kunna närma 
sig studier eller jobb. 
Här erbjuds deltagarna 
samtal, friskvårdsaktiviteter 
och gruppverksamhet för att få 
ökad kunskap om arbetsmarknaden,  
hur det fungerar i samhället, hur man 
söker jobb och skriver CV.

– Vi kartlägger hur det har sett ut  
bakåt och vilket behov man har framåt. 
Projektet ska också vara ett stöd om man 
behöver lotsas vidare inom vården, till 
exempel vid behov av kontakt med 
psykiatrin. För deltagarna kan det vara 
ett stort steg att bara ta sig hemifrån så 
det är viktigt att det ska kännas välkom- 
nande att komma till oss, säger Anna.

Målet är hälften i  

studier eller jobb

Just nu har projektet 
tio deltagare. Men  
de söker efter fler. 
Förhoppningen är att 
kunna ta emot 80 

stycken under två år.

Vad är målet med projektet?

– Att hälften av de 80 ska vara ute i 
studier eller arbete efter projektets slut.  

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lovisa Lagneryd

Värmlands arbetskraft är ett tvåårigt projekt som  
ska få unga mellan 15 och 29 år ut i studier eller arbete.

– Vi jobbar just nu med att fånga upp den här gruppen och ge  
dem det stöd de behöver, säger projektledaren Anna Lefverström Ås. 

Pontus Vanebo och  
Anna Lefverström Ås  
välkomnar nya del-
tagare till Värmlands 
arbetskraft.

FAKTA
Hör du till gruppen 

unga vuxna mellan 15 och  

29 år som varken studerar  

eller jobbar och vill vara med  

i projektet? Hör av dig till  

Anna, Pontus och Marita på 

varmlandsarbetskraft@karlstad.se  

Läs mer och anmäl dig på  

karlstad.se/ 

varmlandsarbetskraft

NYTT PROJEKT SKA FÅ UNGA 
VUXNA UT I STUDIER OCH JOBB

mailto:varmlandsarbetskraft@karlstad.se
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 KARLSTADS KOMMUN har det 
senaste året arbetat intensivt med att 
kartlägga vilka platser i kommunen som 
upplevs som otrygga, där det är mörkt, 
förekommer mycket skadegörelse, sker 
narkotikaaffärer, anlagda bränder eller 
mycket nedskräpning.

Det nya arbetssättet bygger på att 
fritidsledare, vaktmästare, skolpersonal, 
ordningsvakter, bovärdar och fältare  
på ett mer organiserat sätt hjälps åt  
att rapportera in till Trygghetscenter  
när det sker en incident. Händelserna  
prickas sen in på en karta där man 

tydligt kan se var det är stökigast  
för tillfälligt.

– Just nu ser vi några sådana platser  
i kommunen. Men vi har koll på detta 
och jobbar med det aktivt. Det är vår 
uppgift att identifiera platserna som 
upplevs som otrygga och vi följer 
utvecklingen, säger Erik Johansson, 
säkerhetskoordinator på Trygghetscenter.

Mer häng på stan under coronan

Under pandemin har många ungdomar 
dessutom samlats mer utomhus eftersom 

 KARLSTAD SKA FORTSÄTTA  
 VARA EN TRYGG PLATS 

I Karlstad finns platser som är mer brottsdrabbade och därför anses 
vara mer otrygga. Sedan ett år tillbaka har kommunen kartlagt dem 
i nära samarbete med polisen och KBAB. Platserna skiftar över tid 

och det kan vara både badplatser, lekparker, skolor och torg. 
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många ordinarie aktiviteter blivit 
inställda.

– Vi ser att det har skapat en  
tristess och i det tomrummet bildas  
det samlingsplatser i större utsträckning  
med ungdomar som inte har någonting 
att göra, säger Erik Johansson.

Innan sommaren skickades ett brev 
ut till alla skolbarnens föräldrar, med en 
vädjan om att de ska hålla koll på sina 
ungdomar. För hand i hand med stöket 
på stan går narkotikaanvändandet.

– Det brottsförebyggande och 

alkohol- och drogförebyggande arbetet 
hänger ihop och bygger på nära samver-
kan. Vi ser idag en mer liberal syn på 
narkotika. Om vi inte börjar prata om 
det och agerar tillsammans så riskerar  
vi att det blir en ketchupeffekt, säger 
Magnus Wallgren, processledare i 
alkohol- och drogfrågor på Karlstads 
kommun.

”Nu finns det droger på alla fester”

Någon jätteökning syns inte i statistiken, 
men alla unga pratar om det.

– Det florerade aldrig droger på 
hemmafester när jag var yngre, men  
nu finns det droger på alla fester,  
säger Villiam Ronnergård, Ungdomar 
för trygghet.

Tillsammans med Anja Bergman  
är han på plats på många av de utpekade 
otrygga platserna i Karlstad. Som en  
god förebild – en kompis som lyssnar.

– Vi försöker fånga upp ungdomarna 
och hitta på saker, kanske dra igång en 
fotbollsmatch. Jag tror man kan komma 
långt genom att skapa relationer, säger 
Anja.

Försäljningen sker på sociala medier

Att unga dricker allt mindre alkohol  
är en trend sedan tio år tillbaka. Men 
den liberaliserade synen på narkotika  
är något som oroar.

– Det är inte längre via bakluckan  
på en bil, utan försäljningen av alkohol 
och narkotika till unga sker via sociala 
medier, som Snapchat och Instagram. 
Det är viktigt för föräldrar att hålla koll 
på, säger Magnus Wallgren.

– Det är ju på Snapchat unga pratar 
med varandra idag. Där kan någon starta 
ett konto som heter Droger i Karlstad 
och skicka ut massa vänförfrågningar. 
Sen försvinner inläggen och man lämnar 
inga spår efter sig, säger Villiam. 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

RÅD TILL FÖRÄLDRAR
• Kolla vad din ungdom gör på sociala 

medier. Vad är TikTok och Snapchat?  

Vilka pratar dina barn med där? Ladda 

ned apparna och sätt dig in i vad det är.

• Se över var du förvarar din alkohol.  

Många ”lånar” hemma till sitt drickande.

• Prata med din ungdom om var de ska 

vara. Stäm av med andra föräldrar,  

det är inte säkert att ”alla andra” får.

• Bestäm en tid när ditt barn ska vara 

hemma. 

• Håll kontakt med andra föräldrar och  

var vaken när din tonåring kommer hem.

• Misstänker du langning, ring polisen  

på 114 14.

De jobbar för en trygg kommun;  
Magnus Wallgren, processledare,  
Karlstads kommun, Villiam Ronnergård 
och Anja Bergman, Ungdomar för  
trygghet samt Erik Johansson, säker-
hetskoordinator på Trygghetscenter. 
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 TIDIGARE BRUKADE det vara full 
rulle på Hagaborg med gymnastik,  
kaféträffar och bokcirkel.

– Men nu när vi måste ställa in allt 
på grund av corona märker vi att många 
blir lite deppade. Därför är vi ute mycket 
hos dem och frågar vad de behöver hjälp 
med, säger Eva Lindeberg, trygghetsvärd 
på Hagaborg.

Bus piggar upp

Nu måste hon och kollegorna vara lite 
extra kreativa. Förutom tipspromenad 
har de äldre fått läsa in sagor för barn 
och när Wermland Operas orkester 
uppträdde på gården hördes applåder 

från balkongerna.
Det blir en del bus också, som när 

teamets bil förvandlas till glassbil och 
när det plötsligt hänger saker i träden 
med uppiggande små meddelanden.  
Allt från bananer till chipspåsar som  
är fritt fram att mumsa på.
– Det leder alltid till något leende  
och fundering på vad det här är för 
något tokigt, säger Sabina Skarman, 
trygghetsvärd.

”Toppen att de finns”

Marika Göransson, 85 år, bor ensam  
på Hagaborg. Hon får hjälp av sonen  
att handla, men när hon behöver ett 

paket jäst till baket, hjälp att sätta  
upp gardinerna eller trä tråden genom 
nålsögat, då slår hon en signal till 
trygghetsvärdarna.

– Det är verkligen toppen att de 
finns här, säger Marika.

För att fortsätta må bra i corona-tider 
är det viktigt med rutiner. Som 10- 
minutersgympan för den onda axeln varje 
dag och promenaderna med kompisen.

Byter ut Tegnell mot räksmörgås

Ovissheten kring hur länge coronan ska 
stanna, och när hon får träffa barnbarnen 
igen, är värst.

Hon följer med i nyhetsflödet, men inte 
för ofta, man måste släppa det ibland också. 
Som idag, när hon ska lyxa till det lite 
extra när en väninna kommer på besök.

– Då blir det räksmörgås ute på 
balkongen.  Text och foto: Kristina Ohlsson

Corona-tristessen tär på 70-plussarna. Men på  
Hagaborgs trygghetsboende piggar trygghetsvärdarna  

upp med tipspromenad, glassbil och bananer i träden. 

BANANBUS OCH MUSIK PIGGAR  
UPP 70-PLUSSARNA PÅ HAGABORG

TRYGGHETSBOENDE  
FÖRLÄNGER DE GODA ÅREN

I tre av Karlstads bostadsområden,  
Viken, Sixbacken och Hagaborg, finns 

trygghetsboenden som vänder sig främst  
till de som är över 65 år. Trygghetsvärdar i 

områdena hjälper till med ärenden och hittar på roliga aktiviteter för att de äldre ska bryta 
ensamheten och kunna bo kvar hemma  
så länge som möjligt. För att finansiera 

konceptet tas en liten avgift ut  
på hyran varje månad.

Sabina Skarman och Eva Lindeberg är trygghetsvärdar  
på Hagaborg. Marika Göransson är boende och hon tycker 
det är toppen att få hjälp med vardagliga små bestyr.



 CHRISTIAN HÄMTAR  
 DIN ÅTERVINNING 

Christian Höjer,  
sophämtare på  
Karlstads Energi, 
gillar att jobbet ger 
både vardagsmotion 
och är en bra insats  
för miljön. 

 – FOLK ÄR SUPERNÖJDA. De som 
har provat tjänsten tycker att det är 
väldigt smidigt, säger Christian Höjer, 
sophämtare på Karlstads Energi.

Kunder som tecknar abonnemanget 
FNI Villa får ett extra sopkärl på 240 
liter. Kärlet har två fack för sortering  
av pappers- och plastförpackningar. 
Kärlet töms varannan vecka av Karlstads 
Energi som kör förpackningarna till 
återvinningen.

– Vi ser stor skillnad hos kunderna som 
provat tjänsten, det blir mindre som 
kastas i brännbart när plasten sorteras 
ut. Det är en win-win med enklare 
sortering för kunden och färre resor  
till återvinningsstationen – det är bättre 
för miljön, berättar Christian.

Ett uppskattat arbete

En vanlig dag börjar Christian sitt pass 
klockan halv sex på morgonen och han 

hinner besöka runt 220 hushåll innan 
han slutar för dagen. 

– Det bästa med mitt jobb är att jag 
får vara ute så mycket i friska luften och 
röra på mig, säger Christian som gillar 
sitt arbete.

Under året har han börjat köra turen 
för pappers- och plastförpackningar som 
bland annat besökt Färjestad, Kroppkärr, 
Norrstrand och Stockfallet. Christian 
hoppas att fler Karlstadsbor tar chansen 
att lägga till tjänsten under hösten:

– Det ger fler arbetstillfällen och  
är en bra insats för miljön! 
 Text och foto: Lovisa Lagneryd

Under hösten får fler villakunder i Karlstad möjlighet  
att beställa hämtning av pappers- och plastförpackningar. 
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KASTA RÄTT
Är du osäker på hur du ska  
sortera ditt skräp? Skanna 

QR-koden för att ladda hem appen 
Kasta rätt så får du svar!

 

INSAMLING HEMMA
Pappers- och plastförpackningar 

hämtas hemma hos de Karlstads-
bor som beställer tjänsten FNI 
Villa, fastighetsnära insamling, 
som Karlstads Energi erbjuder.  

På karlstadsenergi.se/ 
atervinningstjanster/fni-villa  
kan du läsa mer och beställa 

abonnemanget.

Tänk på att:
Ställ fram sopkärlet på  

hämtningsdagen, med handtaget 
vänt mot gatan. Sortera rätt 
material i rätt fack, så att 

soppåsen inte råkar hamna i 
FNI-kärlet som har ett blått lock.



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.

HYLLA KÄRLEKEN MED  
DIGITAL VÄRMLAND PRIDE

Även i år hyllas kärleken och din rätt att 
älska den du vill, även om Pridefirandet blir 
lite annorlunda. Istället för en Prideparad 
genom centrala Karlstad så blir det ett 
färgsprakande digitalt firande. Lördagen 
den 29 augusti, klockan 14.00 sänder 
Wermland Pride live.

Det blir skön musik, intressanta  
föreläsningar och spännande panel-
samtal. Läs mer och följ sändningen  
på Wermland Prides Facebooksida.

Med anledning av restriktionerna kring 
Covid-19 kommer årets upplaga av 
Kulturnatten och Kulturknatta pågå  
under en hel månad. 

Kulturmånaden och Kulturknatte-
månaden sträcker sig från 18 september 
till 18 oktober och besökarna erbjuds  
en uppsjö av kultur, men utan folkvimmel. 
Evenemangen är utspridda under månaden. 
Det blir dansframträdanden både inomhus  
och utomhus, musikuppträdanden, hörlurs- 
promenad, uppvisningsmåleri i graffiti, 
författarkvällar och konstutställningar, 
bland annat i fönster. 

För de yngre erbjuds möjligheten att 
prova på dans, gå på teater, testa digitalt 
skapande, titta på clowner, provsitta ett 
äkta militärfordon och kika på en hemlig 
familjefilm varje söndag.

Läs mer på karlstad.se/kulturnatt

NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 8 OKTOBER8
OKTOBER

AKTUELLT I KARLSTAD

Tack för att du följer myndigheternas 
rekommendationer och håller i och håller 
ut! Skydda dig själv och andra genom att:

• stanna hemma även om du bara  
känner dig lite sjuk

• tvätta händerna ofta med tvål  
och vatten

• håll avstånd till andra både inomhus 
och utomhus

• begränsa dina sociala kontakter och 
undvik platser där människor samlas. 

För att få veta vad som gäller kring 
Karlstads kommuns verksamheter  
med anledning av coronaviruset,  
gå in på karlstad.se/corona

TACK FÖR ATT DU HÅLLER I OCH HÅLLER UT!

KULTURMÅNAD OCH  
KULTURKNATTEMÅNAD 

NJUT AV HÖSTEN  
I MARIEBERGSSKOGEN

I höst finns massor av kul aktiviteter för 
hela familjen i Mariebergsskogen. Bli en 
djurspanare och upptäck på egen hand  
vilka som bor i Lillskogen, material finns  
att hämta i Smådjurshuset. Du kan också  
gå tipspromenad, leta småkryp med hjälp  
av minikartan och delta i naturbingo. 

Nyfiken på naturen? Titta in i Naturum 
Värmland som ligger mitt i Klarälvsdeltat. 
Lyssna på fiskars mystiska ljud, känn på björn- 
päls och lär dig om våra vanligaste fåglar.

Runt Mariebergs strandängar går en tre 
kilometer lång vandringsled som bjuder på 
äventyr över stock och sten. Du kan också 
välja att gå en knapp kilometer på Lilla rundan 
som är spångad och där finns några bänkar för 
en stunds vila. Till fågeltornets första våning 
kan du ta dig med rullstol och barnvagn.

Duka upp en picknick på någon trevlig 
plats i parken eller besök kaféet i naturum  
eller kiosken.

Parken är öppen alla dagar och det är  
fri entré. Läs mer om aktuella aktiviteter  
på mariebergsskogen.se

Sprid  glädje!  
Visa omtanke och ta  

hand om varandra.

Bland drakar och dragqueens heter 
succéföreställningen där några av  
landets mest erkända dragartister läser 
sagor för barn. Artisterna är etablerade 
skådespelare och pedagoger, och 
upplevelsen blir som en konfettibomb  
av glitter och könsöverskridande 
förvandling som bjuder in till lek och 
engagemang i sagornas förtrollande 
värld. Dragshow-artisten Inga Tvivel  
läser flera sagor under en oförglömlig 
digital sagostund. Ålder: 3–7 år. Gå in  
på bibliotekvarmland.se och se före- 
ställningen digitalt.

DIGITAL SAGOSTUND MED  
DRAKAR OCH DRAGQUEENS

Foto: Miguel Angel Regalado.

ALLT  
ÄR GRATIS


