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• • Vi blev Vi blev Vi blev Vi blev Vi blev 90 198 90 198 90 198 90 198  Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor Karlstadsbor

• • Det föddesDet föddesDet föddesDet föddes 1 027 1 027 barn barn barn

• Karlstad ökade med Karlstad ökade med Karlstad ökade med Karlstad ökade med Karlstad ökade med Karlstad ökade med 953953953953953 invånare invånare invånare invånare invånare
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meter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområdemeter eller kortare till ett grönområde

• • Kommunen beviljade Kommunen beviljade Kommunen beviljade Kommunen beviljade Kommunen beviljade 1 2001 2001 2001 200 bygglov för bostäder bygglov för bostäder bygglov för bostäder bygglov för bostäder bygglov för bostäder bygglov för bostäder

• • Ungdomens Hus Uno besöktes av Ungdomens Hus Uno besöktes av Ungdomens Hus Uno besöktes av Ungdomens Hus Uno besöktes av Ungdomens Hus Uno besöktes av Ungdomens Hus Uno besöktes av 51 690 personer personer personer

• • • 1 7721 772 personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst personer � ck hemtjänst
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Utbildning 27 %

Vård och omsorg 20 %

Äldreomsorg 19 %

Förskola och fritidshem 13 %

Gator, tra� k och utemiljö 9 %

Kultur och fritid 6 %

Övrig verksamhet 4 %

Politisk verksamhet 1 %
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Alla Karlstadsbor betalar 21,75 procent i kommunalskatt. Den största delen, 

82 procent av pengarna, går till vård, skola och omsorg. Om du tjänar 
25 000 kronor i månaden betalar du 5 438 kronor i skatt varje månad. 
Så här fördelas pengarna:

Kommunalskatt
21,75 procent

Vill du veta mer? Använd skattekollen på karlstad.se för att se hur dina skattepengar fördelas. 

Per-Samuel Nisser (M)Per-Samuel Nisser (M)Per-Samuel Nisser (M)Per-Samuel Nisser (M)Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens ordförande
Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförande

     Hej! 
Här får du en samman-fattning av vad Karlstads kommun gjorde under 2016 och hur pengarna användes.
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Beslut om att bygga en 
 ny gymnasieskola på    
  Sundsta, den blir en av
  Sveriges största.

 Kampanjen 
”Låna en   
 Karlstadbo”  
 välkomnade
 alla nya 
 studenter 
 till Karlstad.

Vålberg fi ck ett motionsspår
 med LED-belysningGratisfestivalen Putte i Parken

 lockade cirka 60 000 besökare 
  i Karlstad

Karlstadsbuss resenärer   
 och kunder är nöjdast 
 i landet

Ny båtbusslinje från Karlstad
  till Grums och Borgvik

Karlstads El- och Stads  
 nät utförde 1 108 
anslutningar till stadsnätet, 
 av dem var 212 stycken 
   fIber till byn

Räddningstjänsten Karlstads
-

 regionen fi rade 125 års-jubileum

Per-Samuel Nisser (M)Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens ordförande
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UTBILDNING OCH KUNSKAP
Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår 
fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildnings-
nivån. Grunden läggs i förskola och grundskola.

• Projektet Ung horisont, med syfte att hjälpa ungdomar i 
utanförskap att komma tillbaka till studier, arbete eller 
andra aktiviteter, startade upp i Tingvallagymnasiets lokaler. 

• För att öka rekryteringen av medarbetare med olika 
bakgrund till förskola och skola har vi tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Jobbcenter bjudit in personer med 
utländsk härkomst och utbildning och erfarenheter från 
förskola och skola till informationsmöte. 

• Ett ökat antal nyanlända förskolebarn och elever har 
medfört behov av anpassade och större lokaler samt 
nyrekrytering av pedagoger.

• 6 080 barn och unga mellan 6 och 15 år har varit med i 
kommunens sommarlovsaktiviteter. 
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Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.

EN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLAEN STAD FÖR ALLA
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• • En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att 
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• • Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen 

Sport och Affärer. Sport och Affärer. Sport och Affärer. 

• • Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb. 

E-förslag infördes i stället för medborgarförslag
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