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Svar på Karlskogaförslag gällande Walk of fame i 
Karlskoga 
Sammanfattning 
Detta Karlskogaförslag registrerades den 11 september 2020.  
Förslagsställaren föreslår i förslaget att kända personer från Karlskoga 
ska äras genom att minnesplattor/minnesstenar placeras med deras namn 
på gångbanor i centrum. Totalt har 54 personer röstat för förslaget vilket 
innebär att det ska behandlas i kommunfullmäktige. Ingen har röstat mot 
förslaget. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor delar i sak samma uppfattning som 
förslagsställaren, det vill säga att personer från Karlskoga som utmärkt 
sig positivt bör uppmärksammas bättre än vad de gör idag. Däremot är 
walk of fame i form av att placera minnesplattor/minnesstenar, ungefär 
som de som finns i Hollywood, på intet sätt något unikt, utan som även 
förslagsställaren skriver i sitt förslag så är det flera kommuner som redan 
har dessa stenar. Trots att det är så många städer i både Sverige och i 
andra länder som har efterliknat Hollywood med walk of fame är det 
egentligen bara Hollywood som lyckats med dessa och blivit vida känt. 
En del kommuner likt Gävle har valt att gå sin egen väg med walk of 
fame, då de valt ut sjutton spegelsilhuetter av kända Gävleprofiler.  
 
Syftet med stenarna är att ära personer som på något sätt utmärkt sig samt 
att det visar invånare och turister hur många kända och berömda personer 
som kommer från Karlskoga. Bortsett från Alfred Nobel är bedömningen 
att Karlskoga har allt för få personer som är tillräckligt intressanta ur en 
turistisk synvinkel. Utifrån ett lokalt/regionalt perspektiv är det som 
förslagsställaren skriver i förslaget att Karlskoga har många kända och 
berömda personer inom bland annat konst- och kulturliv, idrott och 
politik. Till denna lista med personer som utfört fantastiska bedrifter bör 
även företagare/entreprenörer och uppfinnare/innovatörer tilläggas. Som 
tidigare nämnt bör dessa personer uppmärksammas bättre än vad de gör 
idag. Karlskoga bör dock inte vara en kommun i mängden som vill 
efterlikna Hollywoods modell med plattor i marken, Karlskoga kommun 
borde istället hitta ett sätt som ger mer utrymme för variation och skapa 
något som unikt för just Karlskoga.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor anser precis som förslagsställaren att 
tanken och ambitionen i grunden är god men att det finns bättre och mer 
innovativa sätt att uppmärksamma och ära personer från Karlskoga som 



Tjänsteskrivelse 2 (2) 

KS 2020-00500  

utmärk sig positivt. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår därför att 
karlskogaförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 18 februari 2021 
Karlskogaförslag Walk of fame Karlskoga 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Karlskogaförslaget 
avslås. 

Johan Harryson 
Kommundirektör 

Niklas Olsson 
Strategisk planerare 
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