
KARLSTADS KOMMUN

2015 I SIFFROR
• Vi är nu 89 245 Karlstadsbor

• Det föddes 1 016 barn

• Karlstad ökade med 895 invånare

• Det gick 8 666 elever i förskoleklass och grundskola

• I kommunen är 32 procent av åkermarken 
ekologiskt odlad

• Nästan 900 000 cyklister passerade 
cykelbarometrarna

• Hela 420 000 badgäster besökte Sundstabadet

• Kommunen tog emot 4 850 ton matavfall som 
omvandlades till biogas
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Utbildning 27 %

Vård och omsorg 20 %

Äldreomsorg 19 %

Förskola och fritidshem 13 %

Gator, trafik och utemiljö 9 %

Kultur och fritid 6 %

Övrig verksamhet 4 %

Politisk verksamhet 1 %
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Cirka 40 000 sommarblommor 

planterades ut i Karlstad med 

temat eld

Det byggdes 382 nya hyresrätter

Karlstadsborna känner sig 
tryggare än genomsnittet

Karlstadsbuss resenärer och 

kunder är nöjdast i landet

Karlstad vann regionfinalen i 
tävlingen Sveriges godaste 

kranvatten

Karlstad har utsetts till Sveriges 
tredje bästa cykelkommun

Alla Karlstadsbor betalar 21,75 procent i kommunalskatt. Den största  
delen, omkring 80 procent, 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 de pengarna. Siffrorna är avrundade till närmaste procent.

Kommunalskatt
21,75 procent

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

Per-Samuel Nisser (M) 
Kommunstyrelsens ordförande

En inventering av kemikalier i 

barns vardag har genomförts på 

alla förskolor i kommunen. 

     Hej! 
Här kommer en samman-ställning över hur det gick för Karlstads kommun 2015. 

Ostindiefararen Götheborg 

besökte Karlstad

KARLSTADS KOMMUN I BACKSPEGELN 2015
Nu är bokslutet för 2015 klart och vi vill berätta för dig vad dina skattepengar har 

använts till. 2015 kom världen lite närmare Karlstad. Krig och förstörelse har drivit 

människor på flykt, och några av dem har kommit hit till oss. Både Karlstadsbor och 

medarbetare har jobbat hårt för att de nyanlända ska få ett bra mottagande. 

Ekonomiskt så var 2015 ett väldigt speciellt år. Kapitalplaceringen i kärnkraftverket 

Oskarshamn, som under många år genererat intäkter till kommunen, sänker årets 

resultat med drygt 300 miljoner kronor på grund av att två reaktorer stängs i förtid. 

Kommunkoncernens totala resultat landar därför på minus 35,7 miljoner kronor. Det är 

inte bra, men trots motgångar har vi en stabil ekonomi och fortsätter att leverera god 

service till Karlstadsborna.

Under året ökade kommunens befolkning med 895 personer, kul att så många väljer 

Karlstad! Det betyder att det nu bor det nästan 90 000 invånare här och att vi börjar 

närma oss vår vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Det är snart dags att ta fram en ny 

vision och sikta mot nya mål. Det kommer att bli ett spännande arbete framöver.

Fler invånare innebär att det behövs fler bostäder. Som du säkert har märkt så byggs 

det mycket, både i centrala Karlstad och runtomkring. Inte mindre än 480 bostäder har 

färdigställts under 2015 och 1 100 bygglov har beviljats – det är rekord! 

Så ska vi vara stolta över att ha blivit nominerade till ”Sveriges kvalitetskommun 

2015”. Det är ett kvitto på att Karlstad är en av landets mest välskötta kommuner. 

Nu blickar vi framåt, det viktigt att vi fortsätter det goda arbetet.  

Karlstad ska vara en öppen och välkommande kommun - människor ska känna sig trygga 

här. Till sist så vill jag passa på att önska dig som är Karlstadsbo en riktigt fin sommar!

Premiären av The Island Festival 

lockade 10 000 besökare

För att minska matsvinnet på 
skolorna i Karlstads har vi startat 
ett projekt om klimatsmart mat

BLI MER 
KLIMATSMART,

SLÄNG SÅ LITE MAT 
SOM MÖJLIGT

KLIMATSMART,

Vi vill bli mer klimatsmarta. Vi behöver din hjälp!
Maten vi äter har stor klimatpåverkan. Ännu större blir den 
om maten som lagas slängs i onödan. I våra skolor slängs 
cirka 100 ton mat varje år, det motsvarar vikten av 64 bilar. 

 
Mat som slängs är en riktig miljöbovMaten vi slänger i skolorna påverkar klimatet lika mycket 
som en bil som kör 88 varv runt jorden! Att köra 88 varv runt 

jorden med bil tar cirka 6 år. 
Kastad mat kostar pengarI våra skolor kastas mat för � era miljoner om året. Det är 
pengar som vi istället kan lägga på att köpa mer ekologisk 
och närproducerad mat. Det är bättre för både hälsan och 
miljön.
 
Tillsammans behöver vi hjälpas åt att slänga mindre mat. 
Ta inte mer mat än du orkar äta upp, gå hellre två gånger.

PSST!

LÄS MER OM ARBETET FÖR ATT GÖRA SKOLMATEN MER KLIMATSMART PÅ karlstad.se/klimatsmartmat



EN STAD FÖR ALLA
Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi 
ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad 
mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. 

• Projektet Värmlands framtid fick 48 miljoner kronor för att hjälpa ungdomar som varken 
arbetar eller studerar.

• Arbetslösheten och antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat.

• Satsningen på jobbpaket har varit lyckat, av de cirka 800 personer som deltagit har 79 
procent gått från försörjningsstöd till annan försörjning.

• Mottagningen Första Linjen för ungdomar med psykisk ohälsa invigdes.

• Alla barn mellan 7–13 år erbjuds nu idrottsskola, det har även gjorts satsningar på 
spontanidrott och spontankultur.

• Under året har all elevhälsopersonal och alla rektorer genomgått en utbildning för att 
kunna HBTQ-certifiera elevhälsan.

• Under hösten 2015 påbörjades byggnationen av två nya psykiatriboenden på Stockfallet. 

• I somras invigdes lekskogen för de minsta barnen på Alsters herrgård. Upplevelseparken 
innehåller balansbanor, gungor och lekskulpturer som är gjorda i naturmaterial.

UTBILDNING OCH KUNSKAP
Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse  
för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att  
höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola  
och grundskola.  

• Andelen behöriga till gymnasiet har ökat och de 
genomsnittliga betygen i årskurs nio har förbättrats.

• En högre andel elever slutför gymnasiet på utsatt tid.

• Grundskolorna i Karlstad har börjat arbeta med extra 
språkutveckling för att förbättra elevernas förmåga att 
resonera i tal och skrift.

• Alla skolor har fått extrapengar för att höja mattebetygen 
bland gymnasieeleverna. Vissa av dem har satsat på dubbel 
lärarbemanning i årskurs 1. 

• En mottagningsenhet med nya rutiner för mottagande av 
nyanlända elever har öppnat.

• Det har startats en ny utbildning i svenska för invandrare som 
vänder sig till vårdpersonal med utländsk utbildning.

• Karlstadsbornas synpunkter är viktiga och därför har en 
handbok för medborgardialog har tagits fram. 

• Gymnasieförvaltningen har anställt sex nya förstalärare och 
har nu sammanlagt 38 personer med den kompetensen. 
Deras ansvar är att utveckla undervisningen och arbeta för  
att fler elever ska nå sina studiemål.

ATTRAKTIV STAD
Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål, och 
att studenter och besökare känner sig välkomna. Vi ska utgå från vad människor 
behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet.

• Statistiska centralbyråns medborgarundersökning visar att Karlstadsborna har 
ett högt förtroende för kommunen. Karlstad får betydligt högre resultat än 
andra kommuner.

• Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad och rekommenderar i högre grad 
än andra kommuners invånare sina vänner och bekanta att flytta till kommunen.

• 2015 bjöd på flera stora evenemang – The Island Festival arrangerades 
för första gången, Ostindiefararen Götheborg besökte Vänerhamnen och 
Mariebergsskogen firade 90 år.

• Karlstad kom på andra plats i Sport & Affärs ranking av Sveriges främsta 
idrottskommuner.

• Museiparken fick en helt ny lekplats.

• 70 nya båtplatser byggdes i Tullholmsviken.

• Två fiskeplatser och två badplatser har anpassats så det är smidigare att ta sig 
dit med till exempel rullstol eller barnvagnar.

VI ARBETAR FÖR 
KARLSTADSBORNAS BÄSTA

Varje år beslutar de förtroendevalda i kommunfullmäktige hur drygt 4 

miljarder skattekronor ska fördelas i Karlstads kommuns olika verksamheter. 

Totalt är vi cirka 7 000 personer inom 600 olika yrken som arbetar för att 

göra din vardag så bra som möjligt. 

Vi tar hand om barn och äldre, ordnar fritidsaktiviteter, levererar värme, 

behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats i  

vår kommun.

2015 var ett händelserikt år för Karlstad, ett år där resultatet slutade på 

minus 159 miljoner kronor. En del av kommunens kapital fanns placerat i 

Oskarshamns kärnkraftverk, och när två av reaktorerna stängdes orsakade 

det en värdeminskning på 300 miljoner kronor. Det är den största orsaken till 

minusresultatet. Samtidigt har vi gjort investeringar för 516 miljoner, bland 

annat byggdes det nya vårdboendet Oskarslund på Gruvlyckan.

Här har vi samlat ett urval av de viktigaste satsningarna och händelserna 

under 2015.

DEN GODA GRÖNA STADEN
Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt 

tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks. Vi ligger långt 

framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling.  

Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till 

vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern.

• Karlstad knep en femteplats i Miljöaktuellts ranking över årets bästa 

miljökommuner. 

• Trafikverket beviljade 70 miljoner kronor för hållbar stadsutveckling.

• Projektet Samordnad varudistribution drog i gång vilket leder till färre 

transporter inom kommunkoncernens verksamheter och därmed en 

vinst för miljön.

• Under året har 54 hektar strandängsbeten återställts. Det är kor som 

betar så att Vänerns stränder inte ska växa igen.

• Miljönämnden delade ut 2,2 miljoner kronor till olika klimatprojekt i 

kommunens förvaltningar, klädbytarskåpet Tage är ett exempel.

• Under 2015 har 167 av kommunens bensindrivna fordon bytts ut. De 

nya fordonen drivs bland annat av biogas och el.

• Utsläppen av växthusgaser från energi- och transportsektorn har 

minskat och luftkvaliteten i Karlstad har blivit bättre.

TILLVÄXT
Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och 

utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att 

fler vill bo och leva i Karlstad.

• 480 bostäder färdigställdes under 2015, av dessa var 
många hyresrätter.

• Tåg i tid, satsningen på utbyggnad av tågtrafiken och ett 

nytt resecentrum pågår och beräknas vara färdig 2025.

• 6,7 miljoner bussresor gjordes med Karlstadsbuss.

• Antalet människor som jobbar i Karlstad ökade med 

cirka 500 personer.

• Antalet resenärer från Karlstad Airport ökade jämfört 

med året innan.

• Satsningen på att bredda och bygga ut cykelvägnätet 

fortsatte. I Karlstad finns nu 242 kilometer 
sammanhängande cykelväg.

Kampanjen Varmt Välkommen 
fick stor uppmärksamhet

Klädbytarskåpet Tage gjorde succé

Karlstad blev, som en av sex  

kommuner, nominerad till  

Sveriges kvalitetskommun 2015.

Under 2015 har vi tagit tre 
eldrivna bussar i drift

Karlstad är 
den tolfte mest 

besökta destinationen i Sverige


