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KOM PÅ ÖPPET HUS I NYA

Den 26 september
är Karlstadsborna
välkomna på öppet
hus i Samhällsbyg gnadshuset på
Gustaf Lovéns gat a
30 i Inre hamn.

SAMHÄLLSBYGGNADSHUSET
Nu har miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och delar av teknik- och fastighetsförvaltningen flyttat till Samhällsbyggnadshuset
i Inre hamn. Den 26 september är det öppet
hus i de nya lokalerna.
FÖRVALTNINGARNA kommer att kunna erbjuda
ännu bättre kvalitet på sin verksamhet när omkring
300 anställda från tre olika adresser flyttar in under
samma tak. Konsument- och miljörådgivningen är en
av verksamheterna som har flyttat till det nya huset
från Rådrummets lokaler som inte längre finns kvar.
För Karlstadsborna är det precis som tidigare
Kontaktcenter i Bibliotekshuset som är vägen in
till kommunen.
– Men de som besöker oss när det gäller bygglov,
lantmäteri, färdtjänst och konsument- och miljörådgivning får nu en ny adress att gå till, säger Maria
West, projektledare för flytten.
Stadshuset på Drottninggatan, där en stor del
av personalen tidigare satt, förbereds just nu för
försäljning. Det är ännu inte klart om det blir
bostäder, handel eller kontor där.
Är du nyfiken på att komma och besöka oss i
det nya huset? Då är du välkommen på öppet hus
den 26 september. Håll utkik på karlstad.se för
mer information.

KARLSTAD KAN BLI SVERIGES KVALITETSKOMMUN
Vilken kommun i Sverige är bäst
på att utveckla och förbättra
demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande?
Svaret kan vara Karlstad.

17 KOMMUNER ansökte om att
få bli Sveriges kvalitetskommun 2015.
Efter att en expertgrupp från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL)
granskat ansökningarna gick sex av
de bästa kommunerna vidare: Borås,
Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad,
Kävlinge och Västerås.
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Till grund för beslutet ligger bland
annat resultatet av utvärderingarna
Kommunkompassen och Kommunens
kvalitet i korthet.
Vinnaren avslöjas på Kvalitetsmässan
i Göteborg den 3 november.

STORT INTRESSE FÖR
EKONOMI OCH TEKNIK
Inför gymnasievalet i höst syns
två tydliga trender: De yrkesförberedande programmen har
färre sökanden medan teknik
och ekonomi går stort framåt.

Gun Friberg, studie- och yrkesvägledare, ger tips inför gymnasievalet. Anna Dang, Sixten Jonsson
och Freja Ekman på Norrstrandsskolan ska alla välja till gymnasiet i februari nästa år.

852 NIOR SKA VÄLJA TILL GYMNASIET
Snart ska 852 niondeklassare i Karlstads kommunala och fristående skolor
välja vilken gymnasieutbildning de ska gå nästa höst.
– Det finns ett stort utbud och många är oroliga för att välja fel, säger
Gun Friberg, studie- och yrkesvägledare på Norrstrandsskolan.
I FEBRUARI nästa år ska Freja, Sixten
och Anna i nian på Norrstrandsskolan
välja utbildning till gymnasiet. Men redan
i våras fick de information om de olika
valen och i höst bjuds alla elever in till
gymnasieforum och besök på de olika
gymnasieskolorna.

Svårt val

Freja vet redan att hon ska välja teknik
på Älvkullegymnasiet. Hon vill gå
inriktningen mot design och produktutveckling och skulle kunna tänka sig
att arbeta som ingenjör, advokat eller
egen företagare i framtiden.
– Det är en bred linje där man kan
få många titlar.
Sixten ska gå på el- och energiprogrammet på Nobelgymnasiet. Han
gillar att mecka med datorer och skulle
vilja öppna egen datorverkstad.
Anna har inte riktigt bestämt sig
än. Hon skulle vilja bli tolk eller psykolog

och väljer mellan humanistiska
programmet eller ekonomprogrammet.
”Tänk med både hjärnan och hjärtat”

Gun Friberg arbetar med att vägleda
eleverna inför gymnasievalet.
– Eleverna vill hitta något som de
tycker om samtidigt som de vill tjäna
pengar. En vanlig oro är hur det ska bli
i klassen och om jag kommer att hitta
nya kompisar med likadana intressen.
När hon träffar eleverna utgår hon
från tre frågor: Vem är jag? Vad vill jag?
Och hur tar jag mig dit?
– Vi jobbar med att de ska lära
känna sig själva, vilka som är deras
styrkor och svagheter. Mitt råd när de
ska välja är att tänka med både hjärnan
och hjärtat.  Text och foto: Kristina Ohlsson
Mer information om gymnasievalet finns på
karlstad.se Du kan också jämföra alla
kommunens skolor på karlstad.se/jamfor

JERRY BERGLING är ansvarig
för elevantagningen till gymnasiet
i Karlstad och Hammarö. Han tror
att en av förklaringarna till att yrkesprogrammen har färre sökanden är
den nya gymnasieförordningen som
trädde i kraft 2011. Den gör det
fortfarande möjligt att få högskolebehörighet efter ett yrkesprogram
men det blir svårare.
– Fördelen är ju att det är de som
verkligen är intresserade av ett yrke
som väljer yrkesprogram. Men det
är inte lika lätt för dem som vill ha
ett yrke men ändå ha möjligheten
att studera vidare.
Ihop med samhällsvetenskapliga
programmet är det teknik och
ekonomi som har seglat upp i
topp de senaste åren men det är
de naturvetenskapliga programmen
som har högst antagningspoäng.
De flesta i Karlstads kommun
kommer in på sitt förstahandsval.

SÅ RÄKNAR DU UT DITT MERITVÄRDE:
Meritvärdet är summan av elevens 16
bästa betyg. Du som läser moderna
språk kan tillgodoräkna dig det som ett
17:e ämne och få ytterligare poäng.
Högsta meritvärde är då 340. Det här
motsvarar respektive betyg i poäng:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng

D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = Underkänt

UTBILDNINGAR MED
HÖGA ANTAGNINGSPOÄNG:
252,5

215

212,5

Naturvetenskapliga programmet,
Älvkullegymnasiet medel
Naturvetenskapliga
programmet, Fria läroverken
Teknikprogrammet,
Klara gymnasium
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FAMILJEHEM MED
STORT HJÄRTA
16 BARN I BEHOV
AV ETT TRYGGT HEM
Karlstads kommun har ett ständigt behov av fler familjer som kan tänka
sig att ta emot barn och ungdomar som av olika skäl inte kan leva med
sina vårdnadshavare. 16 barn står just nu i kö. Den yngsta är bara några
månader gammal.

DET FINNS JUST NU ETT
STORT BEHOV AV OLIKA
TYPER AV FAMILJEHEM
KARIN THYSELIUS, SOCIALSEKRETERARE
FAMILJEHEMSENHETEN

HAR DU PLATS över hemma, lever i
en trygg relation, har stabil ekonomi och
ett stort hjärta? Då kan du göra en god
gärning genom att ta emot ett barn som
har fått en trasslig start i livet.
Det finns omkring 125 barn och
ungdomar i Karlstad i dag som av någon
anledning är familjehemsplacerade. Från
nyfödda upp till 21 år.
– En del har föräldrar som inte
klarar av att ta hand om barnen på
ett sätt som barn behöver. Det kan
handla om missbruk, psykisk sjukdom,
dödsfall eller att barnen själva har någon
problematik, säger Karin Thyselius,
4
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socialsekreterare på familjehemsenheten
i Karlstads kommun.
Behov av olika familjekonstellationer

Men familjehemmen räcker inte till.
16 barn står i kö i väntan på att få
komma till ett tryggt hem. Under tiden
bor några av dem i jourhem, andra bor
kvar hemma i väntan på ett familjehem.
Därför finns just nu ett stort behov
av olika typer av familjehem: Par, ensamstående och personer från andra kulturer.
– Det kan till exempel vara en ung
flicka som inte bör bo tillsammans med
en man, säger Karin Thyselius.
Vad krävs för att få bli familjehem?

– Vi gör alltid en noggrann utredning
för att se så familjen är lämplig. I det
ingår djupintervjuer och hembesök
för att till exempel se hur familjen
hanterar konflikter och om det finns

utrymme för ett barn i hemmet.
Vi kontrollerar också så att ingen
förekommer i belastningsregistret
och tar referenser på familjen, säger
Karin Thyselius.
Ett arvode betalas ut till familjehemmet på mellan 5 600 kronor och
12 200 kronor varje månad. Arvodet
varierar beroende på uppdragets
omfattning. Dessutom får hemmet
kompensation för barnets omkostnader.

Text: Kristina Ohlsson

VILL DU BLI FAMILJEHEM?
Den 15 september bjuder Karlstads
kommun in alla familjehem till en
gemensam mingelkväll. Du som är
intresserad av att bli familjehem är
då välkommen för att få information
om vad det innebär.
Anmäl dig senast 7 september
till familjeavdelningens reception
på 054-540 50 20, fråga efter
resursteamet på familjehemsenheten.
Du kan också mejla till:
familjehemsenheten@karlstad.se
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VÅGA PROVA!

”VÄRLDENS VIKTIGASTE UPPDRAG”
Håkan och Lena Lindström har öppnat sitt hem för tre barn. Ett av dem
fick komma tillbaka till sina biologiska föräldrar redan efter fyra månader.
– Det var hemskt jobbigt att släppa henne, men vi blev belönade när vi såg
hur bra det blev till slut.

har varit tillsammans i tolv år. Håkan har två barn
sedan tidigare och tillsammans har de
sonen Samuel, 7 år.
När Samuel var ett par år gammal
kände de att det fanns plats för ett barn
till i familjen.
– Jag sa till Håkan: ska vi inte ta
och bli ett familjehem? berättar Lena.
– Och jag svarade: varför inte! säger
Håkan som själv växte upp i en familj
där det en tid fanns ett familjehemsplacerat barn.

det ordnat upp sig på hemmaplan och
flickan kunde flytta hem igen.
– Målet med alla placeringar är att
barnet ska kunna flytta tillbaka hem och
som familjehem har man ingen rätt att
få veta hur det går efter att placeringen
har avslutats, säger Lena.
Håkan och Lena har stött på flickan
flera gånger eftersom de handlar på
samma affär.
– Hon kommer inte ihåg oss, men
det gör hennes föräldrar som skiner upp
varje gång de ser oss, säger Håkan.

Familjehem under en begränsad tid

”Man gör skillnad”

Det första barnet, Anna, kom till paret
Lindström när hon bara var åtta månader
gammal. Redan efter fyra månader hade

Nästa tjej, Malin, kom till Håkan
och Lena när hon var nio år. I dag är
hon tonåring.

HÅKAN OCH LENA

– När hon kom till oss så var hon en
hårding, i dag är hon en trevlig och
hjälpsam tjej som får beröm från lärarna.
Det är belöningen i uppdraget, att man
känner att man gör någon slags skillnad,
säger Håkan.
Varje placering omprövas var sjätte
månad. När ett barn har varit placerat
i mer än tre år ska socialtjänsten göra
ett övervägande om familjehemmet ska
bli vårdnadshavare.
Den tredje tjejen, Isabella 1,5 år,
är det senaste tillskottet i familjen.
Både Malin och Isabella har blivit
självklara familjemedlemmar.
Vad är rådet till den som är nyfiken
på att bli familjehem?

– Våga prova! Det är världens viktigaste
uppdrag. Ditt beslut kommer att
förändra världen för en människa.



Text: Kristina Ohlsson
Foto: Lisa Härdne

Fotnot: Anna, Malin och Isabella heter något annat i verkligheten.
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	Gunhild Karlsson, 85, är nöjd med maten
som hon får levererad hem till dörren. Fisk
är favoriträtten. ”Fisk vill jag ha varje vecka,
jag älskar fisk”.

i formar som försluts med plastfilm.
Enligt dietisten Christine Harnell,
en av dem som arbetar med att följa
upp och utveckla verksamheten, ska
varje måltid täcka 20–25 procent av det
rekommenderade dagsbehovet av energi
och näring. För att måltiden ska vara
komplett bör de äldre själva komplettera
med dryck, smör, bröd och sallad. Det
finns tio rätter att välja på varje vecka.
Kalops är en stor favorit bland kunderna.
Jobbar för att maten ska bli ännu bättre

ÄLDRE GER HÖGA BETYG
TILL DEN KYLDA MATEN
Kommunens äldre ger tummen upp till den kylda maten som levereras
direkt till hemmet. Smaken och portionsstorlekarna får höga betyg, medan
för hårda grönsaker och utseendet på maten hamnar på minussidan.
DET VAR FÖRRA HÖSTEN som
vård- och omsorgsförvaltningen skickade
ut enkäten till 170 äldre som har matdistribution. Av de 89 personerna som
svarade tyckte de allra flesta att maten
smakade bra och att det var rejäla
portionsstorlekar. Totalbetyget bland
männen var 5 och för kvinnorna 4,
på en femgradig skala.
– Jättekul att våra kunder är så

6
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nöjda, säger Christine Harnell, dietist
på vård- och omsorgsförvaltningen.

I enkätsvaren förra hösten framkom även
saker som kunderna tyckte kunde bli
bättre. Till exempel att grönsakerna
ibland var överkokta och för hårda,
att maten inte såg så aptitlig ut och att
lådan som maten förvarades i var tråkig.
Det är alla saker som Christine och
hennes kollegor har arbetat med att
förbättra under året.
Från och med i somras är det nya
grönsaker i matlådorna, mer färgrika och
inte så hårda. Leverantören som kör ut
maten har också lovat att de ska köra
lugnare eftersom det tidigare hände att
maten kastades omkull under transporten.
Förslag har också tagits fram om hur
matlådans utseende kan göras mer
tilltalande och en ny broschyr ska ge
information om matdistributionen.
– Vi har skickat ut en uppföljande
enkät till våra kunder nu i sommar som
vi kommer att färdigställa senare i höst,
säger Christine Harnell. 
Text: Kristina Ohlsson Foto: Kajsa Pedersen

20–25 procent av dagsbehovet

VEM KAN FÅ MATLEVERANS TILL HEMMET?

Det är kost- och servicenämnden, där
Landstinget i Värmland och kommunerna
Karlstad, Kristinehamn och Kil ingår,
som ansvarar för måltiderna som lagas
i storköket på Centralsjukhuset. Efter
tillagningen kyls maten ned och förpackas

Varje vecka levererar kommunen mat hem
till närmare 700 Karlstadsbor. Vem som
helst kan ansöka om insatsen matdistribution men det krävs ett beslut av biståndsbedömare. Är du över 75 år kan du göra en
förenklad ansökan på karlstad.se eller via
telefon 054-540 54 81/054-540 54 85.

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. Här möter
du en av våra medarbetare.

AMANDA SAMORDNAR INTEGRATIONEN AV FLYKTINGAR
Oron ute i världen gör att Sverige
och Karlstad väntar fler flyktingar
framöver. Nytt för i år är också att
Karlstad tar emot hårt drabbade
kvotflyktingar. Därför har Karlstads
kommun anställt en integrationssamordnare.
Amanda Klint har på olika sätt arbetat
med flyktingar och invandrare på Arbetsförmedlingen sedan 2006. I sin nya roll
ska hon samordna mottagandet och integrationen av flyktingar i Karlstads kommun.
Vad gör en integrationssamordnare?
– Jag arbetar strategiskt med att kartlägga,
utveckla och följa upp flyktingmottagandet
och integrationen, se hur det ser ut i dag
och hur vi kan göra saker annorlunda. Jag
ska vara ett stöd till chefer, handläggare
och personal i kommunen i de här frågorna
eftersom jag vet alla kontaktvägar med till
exempel länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Migrationsverket.
Kvotflyktingar till Karlstad
Karlstads kommun har utökat platserna
för flyktingar i år från 150 till 200 och för
ensamkommande flyktingbarn från 13 till

FRÅGA KOMMUNEN

VAD KRÄVS FÖR
ATT MIN 87-ÅRIGA
MAMMA SKA FÅ
HEMTJÄNST?

Namn: Amanda Klint Ålder: 36 år Jobbar som: Integrationssamordnare
Gör på fritiden: Pysslar i trädgården och hemmet, umgås med vänner och familj och tränar

38. För första gången på länge tar
Karlstad emot kvotflyktingar. De väljs ut
av FN:s flyktingorgan UNHCR och är de
mest utsatta flyktingarna i världen.
– Många av dem har suttit i läger
i hela sitt liv och det krävs därför mer
resurser att ta hand om dem, vilket vi är
rustade för. I dagsläget finns fyra lägenheter i Karlstad för kvotflyktingar,
berättar Amanda.

ANNA BÄCKSTRAND,
BISTÅNDSCHEF
SVARAR…
att kontakta en
biståndsbedömare via vårt Kontaktcenter
på 054-540 00 00 för att få mer
information och lämna in en ansökan
om hjälp. Biståndsbedömaren gör
tillsammans med din mamma en
utredning för att ta reda på vilken typ av
hjälp hon är i behov av. Från utredning
till beslut tar det max två veckor att få
ett besked om hemtjänstinsatser.
DU ÄR VÄLKOMMEN

Vilka är de största utmaningarna framåt?
– Vi är väldigt bra på mottagande i Karlstad
men när det gäller integrationen så finns
det mycket att förbättra. Jag skulle vilja
att vi arbetar mer med social integration.
Flyktingarna ska veta vilka föreningar som
finns, var de kan träffa svenskar och få
svar på sina frågor. Där måste vi bli bättre
och det jobbar vi hårt på. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

För den som är 75 år eller äldre finns
också möjlighet att ansöka om vissa
insatser, till exempel trygghetslarm,
städ och tvätt via förenklad ansökan.
Den hjälpen kan du ansöka om direkt
på karlstad.se.
Avgiften för hemtjänst är inkomstprövad och omfattas av maxtaxa vilket
innebär att det mesta man får betala är
1 780 kronor per månad.
Har du en fråga till kommunen?
Hör av dig till Kontaktcenter i
Bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Du når oss också via Facebook
eller Twitter.
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AKTUELLT I KARLSTAD
SEP TEMBER
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PROVA PÅ-DAG

I MUSEIPARKEN
Välkommen till prova på-dagen för unga
den 5 september i Museiparken. Testa
bland annat parkour, judo, rullstolsbasket,
bridge, capoeira, spel och hantverk. Alla
är välkomna oavsett funktionsskillnader.
På karlstad.se finns hela programmet.

STOR
NATIONELL
FILMFESTIVAL
FÖR HELA FAMILJEN
FILMER • WORKSHOPS • MASTERCLASS • MINGEL

TEATERBIOGRAFEN ARENANPÅ
16–18ARENAN
OKTOBER
FILMFESTIVAL
LÄS MER OM FESTIVALEN

KARLSTAD.SE/BUFF
Den stora nationella
filmfestivalen Buff
kommer till Karlstad och Arenan den
16–18 oktober. Festivalen syftar till
att lyfta fram barnfilm i Sverige och i år
arrangeras festivalen i sex städer, varav
Karlstad är en. En av sex långfilmer
kommer att utses till bästa film och det
kommer anordnas workshoppar med
möjlighet att få träffa en filmregissör
och lära sig att skapa film. Köp ditt
festivalarmband på Turistbyrån och
Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Hela
programmet finns på karlstad.se/buff
Festivalband: 40 kronor • Biljettpris: 20 kronor/film

BUFF genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriet och BUFF’s
regelbundna samarbetspartners och hanteras av BUFF Malmö.

KULTURNATTEN I ÅR

OCKSÅ PÅ GALLERIERNA

HÖSTMARKNAD PÅ
ALSTERS HERRGÅRD
Den 12 och 13 september är det dags igen
för höstmarknaden på Alsters herrgård.
Som vanligt kan du köpa lokalt odlade
grödor och närproducerade produkter från
värmländska gårdar. Bland de cirka 50
utställarna finns mycket slöjd och hantverk
med både tillverkning och försäljning
på marknaden. Förutom det så blir det
svamputställning, hällbrödsbakning,
äppelstapling, kolbullar, ponnyridning
och fika i den gemytliga herrgårdsparken.

Massa gratis dans, musik, teater, film och
konst bjuds det på när den årliga Kulturnatten arrangeras den 18 september.
Kulturnatten invigs klockan 17.45 genom
att en dansorm rör sig från Soltorget till
Museiparken där mycket av aktiviteterna
äger rum. Passa på att gå på dans på
Arenan, låna gratis dvd på Stadsbiblioteket och besök Wermland Opera,
Värmlandsteatern, Värmlands Museum
och UNO. Nytt i år är att Galleri Bergman
och Lars Hjelm bjuder in till konstvisning
och att NBV-teatern spelar i Gjuteriet.
Tidigare under dagen arrangeras Kulturknatta för de små i Bibliotekshuset och
på Värmlands Museum.

SMAKA PÅ VÄRMLAND

FIRAR FEM ÅR
Den 26 och 27 september är det femte
året som matfestivalen Smaka på
Värmland i Mariebergsskogen arrangeras
av Hushållningssällskapet. Sedan starten
har festivalen utökats från en till två
dagar och i fjol lockade den närmare
17 000 besökare. Ett 70-tal utställare
säljer lokal mat och dryck eller hantverk
som har koppling till det dukade bordet.
I år blir det bland annat kockduell, kurser
i korvstoppning, mjölksyrning och
rawfood-desserter. Under helgen kan du
också prata köttkvalitet med experterna,
lära dig beskära fruktträd och filéa fisk.
Läs mer på smakapavarmland.com

EXTRA HELGÖPPET
PÅ ÅTERVINNINGEN
Just nu har återvinningscentralerna på
Heden och Djupdalen utökade öppettider
på helgen. På Heden är det extraöppet på
söndagar fram till den 25 oktober,
klockan 09.00–16.00. På Djupdalen är
det lördagsöppet fram till 24 oktober,
klockan 09.00–16.00. Övriga öppettider
hittar du på karlstadsenergi.se

NÄSTA NUMMER AV

VI I KARLSTAD

OKTOBER

28

KOMMER DEN 28 OKTOBER

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

KARLSTAD.SE

