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VÅRT PARTI



MISSNÖJES- ELLER ENFRÅGEPARTI?

Som de flesta nya partier så har också Karlstadpartiet Livskvalitet fötts ur ett utbrett 
missnöje med ett befintligt politiskt styre och en politisk färdriktning. Och som i så 
många fall när nya partier bildats så var det också för Karlstadpartiet en tydlig fråga 
som kom att bli avgörande för partiets födelse. Nämligen idén att göra en inhägnad 
avgiftsbelagd Muminpark av delar av det kommunala friluftsområdet Skutberget.

Karlstadpartiet stannar dock varken vid att formulera sin politik i form av en missnöj-
esyttring eller i begränsningen till en enda isolerad fråga. Karlstadpartiet drivs istäl-
let av en genuin längtan av att få se och medverka till en ny politisk färdriktning på 
områden som spänner över hela det kommunalpolitiska spektrat.

Att som Karlstadpartiet födas under ett valår, med bara några månader kvar till valet, 
har förvisso sina förtjänster för möjligheterna att få upp själva Skutbergsfrågan på den 
politiska agendan men också sina partipolitiska utmaningar när det gäller att på så 
kort tid formulera ett bredare partiprogram.

VILKA ÄR VI?

Karlstadpartiets medlemmar kommer från många olika partier. Vi är besvikna på hur 
våra gamla partier agerat, eller i somliga fall inte agerat, i Skutbergsfrågan. För oss har 
såväl själva iden som politikernas agerande kring den blivit droppen som fått bäga-
ren att rinna över hos oss och väckt en längtan efter en ny färdriktning i den lokala 
politiken. I synen på hur vi bygger staden, hur vi hanterar grönområden, i frågor som 
rör miljö- och hållbarhet, hälsa och friskvård och hur vi förvaltar våra gemensamma 
resurser. Men också i frågor som handlar om hur politiken interagerar med medborg-
arna. Om delaktighet, transparens och bemötande. Därför har vi tillsammans bildat 
Karlstadpartiet Livskvalitet.

VAD VILL VI?

Precis som Rom inte byggdes på en dag så skapas heller inte ett partiprogram för ett 
nytt parti från en dag till en annan. I Karlstadpartiet Livskvalitet har vi därför valt att 
skynda långsamt på den resan. Att formulera partiets vilja och färdriktning tillsam-
mans, steg för steg. Nerifrån och upp och inifrån och ut. 

Vi är så gott som alla politiska nybörjare och ser på denna resa som ett utmärkt till-
fällle att bekanta oss såväl med politikens värld som med varandra.







VÅR POLITIK



SKUTBERGET. 
INTE TILL SALU.

När det gäller Skutberget är vi från Karlstadpartiet glasklara. Skutberget är inte till 
salu. Skutberget är en unik miljö med en särskild plats i Karlstadbornas hjärtan. 
Älskad dels för sin storslagna skönhet. Dels för sin vackra idé. Att vara ett sommar-
ställe för alla Karlstadbor, barn och unga likväl som vuxna, som saknar tillgång till en 
egen sommarstuga eller inte har råd eller av miljöskäl väljer bort att åka utomlands 
på semester. Många bär dessutom på minnen av att själva ha jobbat sida vid sida med 
områdets skapare eldsjälen Anders Forssell för att röja ris, bära sten eller kratta grus 
på stränderna. De ideella insatser som lagts ner av privatpersoner, skolungdomar och 
föreningar för att skapa det som idag utgör Skutbergets Friluftspark är enorma. Skut-
berget är därför i det närmaste att betrakta som helig mark för många Karlstadbor.

Vi står dock 100% bakom en fortsatt utveckling av området som en oas för rekreation, 
kontemplation och motion, såväl för bofasta som besökande gäster. Precis på samma 
sätt som det i alla år under Anders Forssells framsynta ledning var en plats stadd i 
ständig utveckling och förändring. Med dagens stora intresse för naturturism erbjud-
er Skutberget en enorm potential. 

En utveckling av Skutberget får dock inte innebära att den bräckliga symbiosen som 
idag råder mellan de olika brukarna av området rubbas. Den får inte heller innebära 
några som helst inskränkningar när det gäller allmänhetens tillgång till natur, klippor 
och stränder. Tvärtom skulle vi istället gärna se att ytterligare ytor tillgängliggjordes. 
Och att områdets status som natur- och friluftsområde, samt skyddet för dess kultur-
historiska värden, ytterligare stärktes. I detta avseende ställer vi oss bakom det plan-
program för området som 2012 antogs av kommunfullmäktige.

VÅR POLITIK

1



2
HUR BYGGER VI STADEN? 

OCH FÖR VEM?

I Karlstad har vi de senaste åren sett en snabb exploateringsökning. Under devisen 
Karlstad 100.000 ska staden förtätas och i jakten på exploateringsbar mark för nya 
bostadsbyggen tycks både befintliga natur- och kulturmiljövärden väga lätt. Och i 
ett stadsbyggande som tycks bli allt mer exploatörsdrivet får begrepp som stadsliv, 
estetik och offentlig miljö inte sällan stå tillbaka för ökad exploateringsgrad och 
kostnadsbesparing. När till och med kommunens eget friluftsområde hotas av ex-
ploatering för att locka externa besökare väcks en oundviklig fråga. För vem byggs 
egentligen staden?

I en tid där segregationen samtidigt tilltar och den psykiska och fysiska ohälsan ökar, 
och smyger sig allt längre ner i åldrarna, blir tillgången till offentliga mötesplatser, 
parker och grönområden, inte minst högkvalitativa friluftsparker som Skutberget allt 
mer värdefulla. När staden växer och invånarna blir allt fler blir dessa än viktigare.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill se en ökad satsning på en stadsplanering som skapar 
attraktiva, hållbara, klimatsmarta, dynamiska och levande stadsmiljöer. Där centralt 
belägna vattennära miljöer görs tillgängliga för allmänheten och där fler offentliga 
parker och mötesplatser anläggs. Där natur- och kulturmiljöer ses som värdefulla 
resurser som ska värnas. Där medborgarna uppmuntras till ett aktivt uteliv genom 
en ökad satsning på attraktiva och trygga promenad- och cykelstråk, utomhusgym 
och motionsspår. Och där dessa ambitioner inkluderar hela kommunen. Inte bara 
centralorten Karlstad.
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ATT STÄLLA OM TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. 

VÅR TIDS STORA ÖDESFRÅGA.

Hur vi hanterar resurshushållning, miljö och hållbarhet är vår tids stora ödesfråga. 
Och hotet om en exploatering av Skutberget är i högsta grad en sådan fråga.

Av Miljöbalkens 4 kapitel framgår vilka mark- och vattenområden i Sverige som 
har sådana höga natur- eller kulturvärden att de – i sin helhet – är av riksintresse. 
Lagtexten anger i sitt 4 kapitel 2 § att ett sådant område är ”Vänern med öar och 
strandområden” inom vilket turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Dessa värden kommer också till uttryck i 
Karlstad kommuns översiktsplan.

I Karlstadpartiet Livskvalitet vill vi se frågor om miljö och hållbarhet lyftas högre 
upp på den politiska agendan. Helst allra högst upp. Vi vill verka för ett Karlstad 
som tar täten och går före i miljö- och hållbarhetsfrågor. Även vad gäller forskning, 
utveckling och grönt entreprenörskap. Vi vill att Karlstad ska vara ett föredöme 
som visar vägen när det gäller att bygga ett klimatsmart, socialt och ekologiskt 
hållbart samhälle. Där politiken, näringslivet och den akademiska världen – skolor 
och universitet – jobbar sida vid sida med medborgarna. Där barn och unga tidigt 
engageras i frågor om miljö och hållbarhet. Och där miljö- och hållbarhetsperspek-
tivet ligger till grund för alla beslut som fattas.
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ATT FÖRVALTA GEMENSAMMA RESURSER

Den kommunala hanteringen av Skutberget, allt från den affär där First Camp år 
2007 fick ett sextioårigt tomträttsavtal på campingen samt ett tioårigt driftsavtal på 
friluftsområdet, till planerna på att göra en Muminpark av centrala delar av området, 
har blottlagt en rad oroväckande brister när det gäller efterlevnad av fattade beslut, 
ingångna avtal, affärsmannaskap och förvaltning av gemensamma resurser. 

Den visar också på en uppseendeväckande brist på samsyn och samverkan mellan 
kommunens olika förvaltningar. Samt en bristande respekt för kultur- och naturmil-
jölagstiftningen. Sammantaget är dessa brister så påfallande att det väcker en naturlig 
oro också över hur kommunens övriga affärer hanteras.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill verka för en mer ansvarstagande och långsiktigt 
hållbar förvaltning av kommunens egendom. För att värdefulla kultur- och naturmil-
jöer värnas. För att fattade beslut och ingångna avtal efterlevs. Och för ett förbättrat 
affärsmannaskap där beslut fattas på gedigen kunskapsgrund. Vi vill också verka för 
ett ökat samarbete och en förbättrad samsyn mellan kommunens förvaltningar. Och 
för en utökad samverkan med det lokala föreningslivet. 

Det tror vi bidrar till ett hållbarare samhälle och en förbättrad respekt för den kom-
munala förvaltningen.
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DEMOKRATI OCH MEDBORGARDIALOG

Den politiska hanteringen av Skutbergsfrågan och av medborgarnas kritik mot den 
planerade Muminparken har väckt en rad angelägna frågor som handlar om demo-
krati och medborgardialog. Dels kring hur man bemött kritiska röster, dels kring hur 
man framfört fakta. Men också kring tveksamma organisatoriska upplägg som bl a 
via hantering i privata bolag kraftigt försvårat möjligheterna till offentlig insyn och 
granskning, något som tillhör demokratins grundbultar.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill verka för en förbättrad dialog med och möjlighet till 
medinflytande för medborgarna, för en ökad transparens och medborgerlig insyn i 
de kommunala beslutsgångarna och för ett värdigt och respektfullt bemötande såväl 
mellan kommunen och medborgarna som i dialogen partierna emellan. 

Vi vill verka för en ny, värderingsstyrd, politisk kultur. En kultur som präglas av en 
mer inbjudande ton i samtal och debatter. Där beslut tas så nära de som berörs som 
möjligt och förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen.

Det tror vi leder till bättre beslut, en stärkt demokrati och ett ökat intresse för och 
förtroende för politiken.



karlstadpartiet livskvalitet bildades 2018 som en reaktion mot oönskad 
exploatering av Skutbergets friluftsområde. Partiet har som övergripande mål-
sättning att arbeta med alla frågor som borgar för livskvalitet i arbete och var-
dag. Det handlar om Karlstads utveckling, med särskild tonvikt på att samhälls-
planeringen följer nationella och internationella mål för hållbar utveckling. För 
att nå dessa mål fokuserar partiet speciellt på balanserade strategier för stads-
byggnad och landsbygdsutveckling, hälsa och friskvård, företagsutveckling och 
entreprenörskap, utbildning samt integration. I samtliga fall ser Karlstadpartiet 
Livskvalitet värdet av skyddad tätortsnära natur för att nå uppställda mål.

Ur partiets stadgar antagna av årsmötet den 28 mars 2018

www.karlstadpartiet.se


