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PROFILEN:
BIRGITTA GÖR KULTUREN
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

NY SNABBUSSLINJE
MELLAN RUD
OCH CENTRUM

STARTA EGET?
FÖRENKLAR

KARLSTAD FÅR SIN FÖRSTA SNABBUSSLINJE
Nu börjar byggandet av Karlstads första snabbusslinje mellan Rud
och centrum.
– Det blir tätare, enklare och snabbare turer, säger Emma Rönnbäck,
verksamhetsutvecklare på Karlstadsbuss.
KARLSTADSSTRÅKET, mellan
Ruds bytespunkt, vid väg 63, och
Stora torget i centrum, är första delen
i Karlstads kommuns satsning på
en snabbusslinje som ska gå genom
stan. I mars börjar den byggas och i
december är det premiär. Sträckan
mellan Rudsmotet och centrum är
en av flaskhalsarna som ska byggas
bort med hjälp av snabbusslinjen.

Vi satsar på att Karlstads-

Resan kommer att gå snabbare
eftersom de nya bussarna inte
behöver stanna på så många
fler ställen än på hållplatserna.
Avgångarna blir tätare, det blir
på- och avstigning genom fler
dörrar och mer plats för rullstolar
och barnvagnar. Bussarna kommer
att gå helt på el, vilket ger både
mindre utsläpp och buller.
– Tanken med snabbusslinjen är
att den ska vara som på tunnel-

HALLÅ DÄR JAN SÖDERBERG
projektledare för Karlstadsstråket!

Hur kommer vägarbetet vid byggnationen
av Karlstadsstråket att påverka framkomligheten för trafikanterna?
– Det kommer bli tillfälliga förändringar för
trafikanterna men vi gör så klart allt vi kan för
att det ska flyta på så bra som möjligt under
arbetets gång.

Trevlig miljö runtomkring

stråkets hållplatser ska bli
mötesplatser. 
EMMA RÖNNBÄCK,
verksamhetsutvecklare,
Karlstadsbuss

Här laddas de miljövänliga el-bussarna.

Snabbare och tätare avgångar

Skogsbacken

banan eller spårvagnen, att det bara
är att gå och ställa sig vid en hållplats
utan att behöva fundera på när nästa
buss går, säger Emma Rönnbäck.

Ruds
bytespunkt

Samtidigt som Karlstadsstråket
byggs kommer stadsmiljön att
utvecklas längs sträckan. Det
handlar om exempelvis bredare
trottoarer, cykelbanor och mer
plats för uteserveringar.
– Vi satsar på att Karlstadsstråkets hållplatser ska bli mötesplatser. De kommer att ligga där
människor samlas redan i dag,
säger Emma Rönnbäck.
Begränsad framkomlighet

Korsets kapell

Satsningen på snabbusslinjen
genom stan är en del i den
stora stadsomvandlingen som
genomförs i Karlstad just nu,
där byggandet av ett Resecentrum ingår. Det kommer
därför att pågå byggnationer på
många håll vilket gör att framkomligheten är begränsad under en tid.

Nobelgymnasiet
Rudskolan
Nobelplan
Sundsta torg
Stora
torget

Nygatan
Hagatorget



Vilka områden ser ni som utmaningar?
– Vid Rudsmotet, mellan Färjestad och
Norrstrand, kommer framkomligheten
vara begränsad. Halva bron kommer
att vara avstängd i omgångar under en
period. Vi kommer bygga om vägarna
kring rondellen vid Nobelplan. Vi ska
också bygga hållplatser längs hela
sträckan och i samband med detta kan
det bli begränsad framkomlighet.

Vilka områden eller vägar kommer
att stängas av helt?
– Bron som går mellan Haga och Tingvalla,
över Pråmkanalen, kommer att stängas av
under en tidsperiod. Det samma gäller
Stenbron.
På karlstad.se/karlstadsstraket kan du
läsa mer.
Text: Caroline Sörensen
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Linda Söderberg, enhetschef
på ekonomiskt bistånd,
Karlstads kommun.

under hela 2018, omfattar familjer som
varit aktuella en längre tid. Vi vill stärka
barnens ställning. Fritiden för de här
barnen kan vara mycket begränsad men
det kan såklart se ut på många olika sätt.
Därför är det viktigt att vi fokuserar på
att arbeta aktivt med föräldrarna så de
blir självförsörjande och att familjen på
så vis får starkare ekonomi.
Hur har resurserna förstärkts – konkret?

ÖKAT

STÖD

TILL BARNFAMILJER

– Vi har utökat personalstyrkan med
tre erfarna socialsekreterare. De arbetar
med barnfamiljer som haft ekonomiskt
bistånd i två år eller mer. De har färre
ärenden för att kunna arbeta nära
familjerna och aktivt samarbeta med
föräldrarna för att uppnå målet att de ska
få en egen försörjning. Arbetet görs också
i nära samarbete med aktörer som till
exempel landstinget, Arbetsförmedlingen
och Jobbcenter.
På regeringsnivå pågår ett arbete
för att lagstadga barnkonventionen –
hur påverkas ert arbete av det?

– Vi har ändrat vårt sätt att arbeta för
att stärka barnperspektivet. Det här är
ett led i att barnkonventionen troligen
snart blir ny lag. Vi ställer till exempel
fler frågor om barnen i våra ekonomiska
utredningar så att deras situation och
behov blir mer belyst.


Text och foto: Caroline Sörensen

FAKTA
• Karlstads kommuns satsning på

Undersökningar visar att barn som växer upp i ekonomiskt svaga familjer
mår sämre, har sämre hälsa, blir oftare mobbade och löper större risk
att själva hamna i ekonomiska bekymmer som vuxna. Karlstads kommun
satsar därför på ökat stöd till barnfamiljer med svag ekonomi.

vi har,
därför gör vi en extra satsning på barnfamiljer som varit beroende av ekonomiskt
bistånd i två år eller mer. Svag ekonomi
påverkar barnen i allra högsta grad.
Målet med satsningen är att föräldrarna
snabbare ska nå en egen försörjning där
vi tillsammans med dem har en tydlig
– BARNEN ÄR DET BÄSTA

planering för hur vi ska nå fram till det,
säger Linda Söderberg, enhetschef på
ekonomiskt bistånd, Karlstads kommun.
I dag lever ungefär sjuhundra barn
i Karlstads kommun i familjer där
ekonomiskt bistånd är aktuellt.
– Den nya satsningen som startade
i september förra året och som pågår

barnfamiljer med ekonomiskt bistånd
startade i september 2017 och pågår
under hela 2018.

• Satsningen omfattar familjer som varit
aktuella för ekonomiskt bistånd i två år
eller mer.

• I arbetet med ekonomiskt bistånd
finns två uppdrag. Att utreda rätten
till bistånd och att aktivt arbeta utifrån
målet att familjerna ska nå egen
försörjning på sikt.

• Cirka 700 barn är i dag aktuella för
ekonomiskt bistånd på avdelningen
för ekonomiskt bistånd, Karlstads
kommun.
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LARS LERIN: DE ÄR SÅDANA LJUVL
Janni Littorin och James Andersson har
stärkts av deltagandet i Lerins lärlingar.

Per Anteryd och
Birgitta Corbell
är ytterligare två
av Lars Lerins
lärlingar.
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LIGA PERSONLIGHETER
– Jag har känt mig som en alien men nu har jag äntligen hittat hem.
Skapandet har en läkande kraft och jag har fått vänner för livet, säger
Janni Littorin, en av deltagarna i Lerins lärlingar.
I TV-SERIEN Lerins lärlingar har
personer med olika funktionsnedsättningar fått gå i konstskola hos konstnären Lars Lerin. När Vi i Karlstad besöker
den dagliga verksamheten på Våxnäs i
Karlstad får vi ett färgsprakande
mottagande. Målningarna som lärlingarna gjort under inspelningen av serien

arna. För honom har resan med lärlingarna varit utvecklande på många sätt.
– Jag är så tacksam över att jag får
vara med om det här. Och får medverka
till att de här människorna blir sedda.
De har sådana ljuvliga personligheter,
förstår du. De har inte byggt upp någon
rustning trots att de varit med om mycket

Jag är så tacksam över att jag får vara
med om det här. Och får medverka till att de
här människorna blir sedda.
Lars Lerin

hänger i ett magnifikt kollage på väggen
och i lokalen, där både loppis och kafé
ryms, är skapandet i full gång.
Vid ett av borden sitter några av
lärlingarna som deltar i daglig verksamhet och som fått möjligheten att vara
med i Lerins tv-serie och konstskola.
Fantastisk resa

– Det är tufft att inte bli accepterad för
den man är. Jag har tidigare känt mig
som en alien eftersom jag upplevt mig
själv så annorlunda. Det här har varit en
inspirerande och fantastisk resa och jag
har insett att jag inte kan vara utan
skapandet och kreativiteten, säger
Janni Littorin.
Svåra minnen av utanförskap har nu
fått en plats att läka på.
– Jag har känt mig så trasig att jag
inte kunde hitta mig själv – vad jag ville.
Det vet jag nu. Jag måste få måla och
vara kreativ. Men det har varit en lång
väg att hitta sin rätta plats i samhället.
Nu känner jag att jag har hittat hem.
Gemenskapen vi har här är en läkande
kraft, säger hon med tacksam röst.
Fortsätter skapa

Trots att kamerorna slutat rulla fortsätter
Lerin att skapa tillsammans med lärling-

svårigheter. De tar vara på dagen på ett
självklart sätt, säger han och fortsätter:
– Jag kan koppla av när jag är
tillsammans med dem. Jag upplever
annars att det är ansträngande med
sociala sammanhang men inte med
de här människorna.
Att Lerin lär lärlingarna att måla,
håller han inte riktigt med om.
– Jag lär dem inte så mycket. De har
sina egna perspektiv. De har glädjen och
målarlusten i sig och de uttrycker sig på
ett oförstört sätt utan prestige och där
en strävan om att vara duktig inte styr.
Hur kom idén upp om att göra en tv-serie
om en konstskola för funktionshindrade?

– Vi har jobbat ihop tidigare med en
julshow och haft en utställning tillsammans på Sandgrund. Jag och tv-bolaget
pratade om det och tänkte att det nog
kunde bli någonting bra av det.
James Andersson, en annan av
deltagarna, beskriver tiden med Lerin och
de andra lärlingarna, som utvecklande.
– Jag känner mig mer säker på mig
själv nu och vågar prata mer med folk.
Vi i gruppen förstår varandra och kan
hjälpa och stötta varandra. Här har jag
mina vänner, avslutar James.

TRYGGHET OCH GEMENSKAP
GENOM DAGLIG VERKSAMHET
Personer med en funktionsnedsättning
kan få en meningsfull sysselsättning,
anpassad efter intresse och förmåga,
genom daglig verksamhet. Men vem har
rätt till det och vilka möjligheter finns?

LISELOTTE LARSSON,
verksamhetssamordnare,
vård- och omsorgsförvaltningen,
Karlstads kommun

– Personer som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS, lagen
om stöd och service, kan få ett beslut
via Karlstads kommun om att delta i
daglig verksamhet, säger Liselotte
Larsson, verksamhetssamordnare,
vård- och omsorgsförvaltningen,
Karlstads kommun.
Den dagliga verksamheten kan
ske dels genom gruppverksamhet
med uppgifter som personen finner
meningsfulla, dels på en så kallad
företagsplacerad verksamhet som
kan liknas mer vid ett arbete.
– Det är positivt för den som fått
en företagsplacering och för själva
företaget. Det ger personen som fått
placeringen trygghet, gemenskap och
en möjlighet att växa och kanske få
ett riktigt jobb i framtiden. Företaget
får också en extra resurs som kan
vara väldigt positiv för dem.
– Vi har ett bra samarbete med
företag men vi letar alltid efter fler. Det
finns många personer med funktionshinder som vill få möjligheten att utföra
arbetsuppgifter och som på så sätt
kan avlasta och bli en extra resurs på
företaget, avslutar Liselotte Larsson.


Text och foto: Caroline Sörensen
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VI GÖR DET ENKLARE OCH SMIDIGARE

för företagarna

Funderar du på att starta eget företag? Bygglov, brandskydd,
serveringstillstånd och krångliga blanketter. Karlstads kommun
förenklar startprocessen och gör den smidigare.
FÖRETAGSSERVICE FÖRENKLAR

processen för de som ska starta företag.
– Vi ser till att de får vägledning så
att de gör rätt från start och på så sätt
sparar både tid och pengar. Vi vill ha
ett bra företagsklimat i kommunen
med nöjda företagare, säger Rose-Marie
Andersson, näringslivsutvecklare och
ansvarig för Företagsservice på
Karlstads kommun.
Företagets inriktning styr vilka
regler som gäller och vad för typ av
blanketter som behöver fyllas i. Det
kan vara krångligt att på egen hand
reda ut vad som krävs.
Rose-Marie Andersson uppmanar
alla som har funderingar eller som
befinner sig i företagets startprocess,
att boka ett möte med Företagsservice.
– Istället för att själv leta upp rätt
personer, kanske hamna fel och missa
viktiga broschyrer och annat, finns det
6
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en väg in till kommunen, till en samordnande funktion. Vi vill helt enkelt ge
bra service till Karlstadsborna och göra
det smidigt för de som vill starta företag,
förklarar hon och fortsätter:
– Är blanketterna till exempel fel
ifyllda måste de skickas tillbaka och
fyllas i på nytt. Det kan göra att det drar
ut på tiden. Personen kanske redan har
en lokal och står med en hyra. Då är
det verkligen viktigt att processen blir
smidig och snabb.
Boka möte och få hjälp

De som vänder sig till Företagsservice
kan få hjälp med bland annat serveringstillstånd, räddningstjänst, markupplåtelse, bygglov, vattenanslutning,
avloppsrening, miljö och livsmedel.
– Det går att boka möten med
Företagsservice varannan fredag.
Bokningen sker via Kontaktcenter som

Henrik Kindberg, Rose-Marie Andersson,
Jan Wilhelmsson och Peter Brattström sitter med
i gruppen Företagsservice på Karlstads kommun
som hjälper företag vid uppstarten. I gruppen finns
sakkunniga personer inom alla de områden som
kan bli aktuella vid en nyetablering.

i sin tur ser till att rätt handläggare
är med på mötet. Mötet inleds med
att personen får berätta om sina idéer.
Vi ställer frågor utifrån våra respektive
områden. Därefter ger vi också återkoppling till företagaren.
Henrik Kindberg, brandinspektör
på Räddningstjänsten, är en av åtta
handläggare på Företagsservice. Hans
uppgift är bland annat att se till att
det finns ett godkänt brandskydd i
företagslokalen.
– Om någon startat ett företag där
godkänt brandskydd krävs och missat
det kan det bli så att en invigning måste
ställas in. Vi kan undvika att sådant
händer och hjälpa till med allt som
personen kan tänkas behöva hjälp med.
Ett möte med Företagsservice på
Karlstads kommun bokas via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.


Text och foto: Caroline Sörensen

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken.
Vi tar hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar
fritidsaktiviteter, levererar värme, behandlar ansökningar samt
planerar och bygger så att fler ska få plats i vår stad.

ATT SKAPA bra förutsättningar för ett brett kulturutbud i hela Karlstads kommun, är ett drömuppdrag.
I alla fall om du frågar Birgitta.
– Jag älskar verkligen mitt jobb! Mitt hjärta klappar och
vurmar för de fantastiska människor som jobbar i de ideella
föreningarna runt om i kommunen. Med hjälp av dem
erbjuds fler människor kultur. Mitt ansvar är bland annat
att ge dem bra förutsättningar och göra kultur tillgänglig
för alla, oavsett ålder och var i kommunen de bor.
På en av pärmarna i hyllan på kontoret står det ”Kultur i
vården”. Det är ytterligare ett viktigt uppdrag som hon har.
Det handlar om att erbjuda kultur där människor befinner
sig, bland annat på service- och äldreboenden.
En bred variation i arbetsuppgifter är sporrande,
tycker Birgitta.
– Jag arbetar med många olika typer av ideella kulturföreningar. Riksteaterföreningen och Carlstad Jazz är några
av de större, men vi jobbar också med små föreningar så
som sångkörer och hembygds- och bygdegårdsföreningar.

”JAG VILL GE
KARLSTADSBORNA ETT
BRETT KULTURUTBUD”
Kultursekreterare Birgitta Collvin berättar
engagerat om sitt drömjobb och om alla
fantastiska människor som hon möter.
Namn: Birgitta Collvin Ålder: 54 år Jobbar som: Kultursekreterare
Började på kommunen: 2014 Karlstadsfavorit: Segerstalandet tror jag,
men det finns många fina platser i kommunen.

Hur ser en lyckad dag på jobbet ut?
– Då har jag mycket kontakt med personer som arbetar
med kultur i våra föreningar. Det är fantastiskt att få möta
engagerade personer som jobbar oerhört hårt på ideell
basis med det som de brinner så starkt för.
Har du något favoritprojekt som du är särskilt nöjd med?
– I det vackra gamla kvarteret Almen intill älven startade
Visklubben Hallen i somras ett musikkafé. Det bjöds på
musik flera dagar i veckan under två sommarmånader.
Att stötta den här typen av kulturevenemang, där hela
kvarteret fylls med människor i olika åldrar, är fantastiskt.
Blir det en favorit i repris även i år?
– Ja, det blir musik i Visklubben Hallens regi även i
sommar. I år blir det precis som i fjol – konst, kafé
och konserter – under juli och augusti i ett av Karlstads
äldsta kvarter. Stämningen kommer bli magisk. 



Text och foto: Caroline Sörensen

VÄRDEFULL ERFARENHET – SÖK FERIEJOBB ANSÖK MELLAN 26 FEBRUARI OCH 25 MARS
Nu har du chansen att förgylla sommarlovet
med ett feriejobb. Det finns en hel del
spännande arbetsområden att välja mellan!
FERIEARBETE vänder sig till dig som går

ut ettan eller tvåan på gymnasiet och är
folkbokförd i Karlstads kommun. Feriearbetarna kan välja mellan tre olika perioder –
varje period pågår i tre veckor.

– Det är ett ypperligt tillfälle för ungdomar
att få yrkeserfarenhet och knyta kontakter,
säger Susanne Timmerklev, feriesamordnare
på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Du kan feriearbeta inom en mängd
områden – barnomsorg, äldreomsorg,
trädgårdsarbete, vaktmästeri, receptionist,
säljare eller varför inte med båtbussarna
och som slussvakt.

– Det var 1 147 ungdomar som
sökte feriearbete förra året och alla
fick ett erbjudande. Det kändes såklart
jätteroligt, säger Susanne.
På karlstad.se kan du göra din ansökan.
Preliminär antagning är vecka 16 och reservantagningen pågår fram till den 1 juni.
Läs mer på karlstad.se eller ring Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.
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SPORTLOVSTIPS FÖR ALLA ÅLDRAR
DET HÄNDER MASSOR AV KUL UNDER SPORTLOVET I KARLSTADS KOMMUN.
DE FLESTA AKTIVITETER ÄR DESSUTOM GRATIS. LÄS MER OM DET STORA UTBUDET
I SPORTLOVSFOLDERN SOM ALLA BARN I GRUNDSKOLAN FÅTT VIA SIN SKOLA.
DU HITTAR DEN OCKSÅ PÅ KARLSTADS.SE/SPORTLOV

SPORTLOV 2018
GUIDE TILL SPORTLOVSAKTIVITETER
I KARLSTADS KOMMUN

VAD SKA DU GÖRA
PÅ SPORTLOVET?

ALLMÄNHETENS SKRIDSKOÅKNING
26 FEBRUARI– 4 MARS

NORVALLA ISHALL

Tid: 26 februari, klockan 14.30–17.
27 februari, klockan 14.30–17.00. 1 mars,
klockan 14.30–17.00. 2 mars, klockan
14.30–17.00. 3 mars, klockan 14.30–
18.00. 4 mars, klockan 16.00–18.00.
Plats: Norvalla ishall, Vålberg.
KOBBS ARENA

Tid: 27 februari, klockan 12.15–14.35.
28 februari, klockan 12.15–14.35. 1 mars,
klockan 12.15–14.35. 2 mars, klockan
12.15–14.35. 4 mars, klockan 09.00–
10.50. Plats: Norra infarten 78, Karlstad.
LÖFBERGS ARENA

Tid: 4 mars, klockan 09.00–10.50.
Plats: Norra infarten 78, Karlstad.
TINGVALLA ISSTADION

Allmänhetens åkning på Tingvalla isstadion.
Tid: 26 februari–1 mars, klockan 10.00–
14.00. 2 mars, klockan 10.00–13.30.
3 mars, klockan 16.30–19.00.

SPORTLOV I MARIEBERGSSKOGEN
Kom till Mariebergsskogen under sportlovet! Här kan du göra massor av roliga
aktiviteter. Du kan hyra skridskor i kiosken
som under sportlovet är öppet alla dagar
klockan 11.00–18.00. Skridskobanan är
öppen varje dag klockan 11.00–20.00. 26
februari–4 mars. Pris: Gratis skridskoåkning. Hyra av skridskor kostar 30 kronor
per timme.
TIPSPROMENAD

Tipspromenad i skogen för hela familjen.
Tema dinosaurier: 23 februari–1 mars,
klockan 11.00–17.00. Tema djur på vintern:
2 mars–4 mars, klockan 11.00–17.00.
Pris: 5 kronor.
VINTERSKATTJAKT

Lös en klurig uppgift i gammelskogen.
Belöning väntar. Barn 6–10 år.
24 februari–4 mars, klockan 11.00–17.00.
Pris: 25 kronor.

CIRKUSSKOLA

Välkommen att prova cirkuskonster under
fyra dagar. Träna akrobatik, clowneri, balansbräda, jonglering, lindans och enhjulscykling.
Ingen förkunskap eller utrustning krävs.
Ta med egen matsäck. Föranmälan görs
via sms 070-290 39 80 eller e-post
info@duodanzeros.com senast 24 februari.
Ålder: Från 8 år. Tid: 26 februari–1 mars,
klockan 09.30–12.30. Plats: Idrottshallen,
Nyeds skola, Molkom. Pris: 50 kronor
per deltagare.

Alice Bodin, 9 år, Karlstad.
– Jag ska till Sälen och åka skidor.
Vi äter alltid våfflor i Våffelstugan när vi
är där så det kommer jag också att göra.

MOLKOMS FRITIDSGÅRD

Pimpelfiske på Molkomsjön. Utrustning
finns att låna. Ta med matsäck. För mer
information, kontakta Molkoms fritidsgård,
054-540 25 07. Ålder: Årskurs 5 och äldre.
Tid: 26 februari, klockan 13.00–15.30.
ÖPPNA FÖRSKOLAN

Välkommen du som har barn 0–6 år som
vill träffa andra vuxna och barn. Pyssla,
fika och lek. Ålder: 0–6 år. Tid: 28 februari,
klockan 11.00–15.00. 1 mars, klockan
10.00–15.00. 2 mars, klockan 09.00–12.00.
Plats: Västerstrandskyrkan, Karlstad.

Fabian Åsberg, 9 år, Karlstad.
– Jag ska säkert åka skridskor
och vara ute mycket så jag hoppas
att det blir snö.

BANDVAGNSÅKNING OCH MINILOPPIS

Ta en tur med ett äkta militärfordon från
kalla kriget. Passar stora som små, för
alla med upptäckarlusten i behåll! Köp
hembakat fika i caféet eller varför inte
en varmkorv från grillen? Ålder: För hela
familjen. Tid: 28 februari, klockan
11.00–14.00. Plats: Brigadmuseum,
Sandbäcksgatan 31. Pris: 30 kronor per
person. Biljetter köps i Brigadmuseums
reception, ej förköp.
PROVA PÅ LÄNGDSKIDOR

Utrustning finns att låna. Lättare lunch
ingår. Ålder: Alla åldrar. Tid: 26 och
28 februari, klockan 11.00–14.00. Den
28 februari går gratis buss från Fröding
Arena klockan 10.30. Bussen kör tillbaka
deltagarna efter aktiviteten. Plats: Grava
SK, Tuggelite, Karlstad.

Jennifer Shouha, 9 år, Karlstad.
– Vi kommer att åka skridskor och vara
i Mariebergsskogen. Vi ska nog gå och
titta på djuren också när vi är där.
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Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad under sportlovet med reservation för eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.
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