
KARLSTADS KOMMUN

KARLSTADS KOMMUN I BACKSPEGELN 2013
2013 har varit ett händelserikt år då vi har sett resultat av flera satsningar. 
Invigningen av det nya Sundstabadet, Hagaborgsskolan och förskolan i Alster, 
ombyggnaden av Norrstrandsskolan och klartecken för den nödvändiga utbyggnaden 
av E18 västerut vid Sörmon är bara några exempel. 

Vi har arbetat intensivt för att få medel till en satsning på järnvägen och  
ett resecentrum i Karlstad. Ett arbete som nu gett resultat i form av  
422 miljoner kronor från regeringen. Infrastruktursatsningarna kommer att få  
positiva effekter för hela regionen med minskade restider, punktligare tågtrafik  
och en utvidgad arbetsmarknad.

Det är viktigt att Karlstadsborna kan känna sig trygga i sin stad. Därför inledde 
vi ett samarbete med polisen ifjol för att tillsammans motverka den organiserade 
brottsligheten, ett arbete som kommer att fortgå även under 2014.

Vårt arbete med att stärka tillgängligheten för medborgarna och företagarna 
har också gett goda resultat under det gångna året. På vårt nya Kontaktcenter i 
Bibliotekshuset får Karlstadsborna snabbt svar på sina frågor. Karlstad utsågs till 
Sveriges IT-kommun och vår webbplats, karlstad.se, fick pris som Sveriges bästa 
kommunsajt.

Att Karlstad är en attraktiv stad visar inte minst Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning, där Karlstad är tredje bästa kommunen i landet att leva och 
bo i. Under 2013 hade Karlstads kommun den nästa största befolkningsökningen 
under 2000-talet. Nu är vi 87 786 invånare och ett steg närmare visionen om att 
skapa en god livskvalitet för 100 000 invånare.

2013 I SIFFROR
• Antalet invånare i Karlstads kommun: 87 786 

• 978 barn föddes 

• 4 300 barn i förskolan

• 8 300 elever i grundskole- och förskoleklass

• Elever i gymnasiet: 4 300
• 6,4 miljoner bussresor med Karlstadsbuss

• Antal bygglovsansökningar: 1 070

• 1 800 personer fick hemtjänst

• 850 000 cyklister passerade cykelbarometrarna

SÅ HÄR ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2013
100 kronor fördelades så här i kommunens verksamheter

21 kr Äldreomsorg

20 kr Grundskola

11 kr Förskola

10 kr Funktionshindrade

10 kr Socialtjänst

8 kr Gymnasieskola

6 kr  Infrastruktur och räddnings- 
tjänst med mera

5 kr Fritid och kultur

4 kr Övrig pedagogisk verksamhet

2 kr Affärsverksamhet
2 kr  Arbetsmarknadsåtgärder  

och flyktingmottagning
1 kr Politisk verksamhetVill du veta mer? På karlstad.se  

finns hela årsredovisningen för 2013.

21 kr Äldreomsorg 31 kr  Grund- och  
          förskola

6 kr  Infrastruktur  
och räddningstjänst

Per-Samuel Nisser

Kommunstyrelsens ordförande

Prins Carl Philip invigde

Brigadmuseet i Klara

Karlstad.se är 
Sveriges bästa 
kommunsajt.
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Vi införde service-
garantier för flera av 
våra tjänster till dig

Flyg till Kroatien och Alicante från  
Karlstad Airport

Stadsträdgården firade 
150 år hela sommarenAppen Mitt Karlstad 

gör oss lättare att nå

Klartecken för 3 000 nya bostäder

Den här foldern är 
en sammanfattning 

av Karlstads 
kommuns 

årsredovisning  
för 2013



Kommunsamarbete för 
ökad tillväxt i regionen

Drygt 6,4 miljoner resor 
med Karlstadsbuss, som 
lanserade biogasbussar

Stor befolkningsökning - 
857 fler Karlstadsbor!

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. 

• Långsiktigt arbete har lett till att regeringen satsar  

422 miljoner kronor på järnvägen och ett 

resecentrum i Karlstad.

• Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil gick 

samman i ett Karlstad Business Region för att 

tillsammans få Karlstadsregionen att växa.

• Vi blev 857 fler i kommunen – den näst största 

befolkningsökningen under 2000-talet.

• Det finns god planberedskap i kommunen med 

möjlighet att bygga 3 000 nya bostäder. 

• Runt 1 000 hushåll anslöt sig till Karlstads stadsnät 

– dubbelt så många som året innan. 

•  Nya destinationer från Karlstad Airport – klart med 

 direktlinje till Kroatien och Alicante.

Satsning på järnvägen 
och ett resecentrum

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. 

• Genom kommunens jobbpaket har 232 arbets- 
lösa personer fått en anställning under ett år.

• Vi har förmedlat 157 bostäder till personer  
som haft svårt att lösa sin bostadssituation själv.

• Flera ungdomar med funktionsnedsättning har fått  
ett jobb genom projektet Porten som drivs 
av Karlstads kommun, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och landstinget.

• Kommunen inledde ett samarbete med polisen för 
att motverka den organiserade brottsligheten.

• Tio miljoner kronor öronmärktes till en social 
investeringsfond. Pengarna ska användas  
till förebyggande insatser för att för- 
hindra sociala problem.

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.  

• Alster fick en ny förskola som är först i Sverige att 
certifieras som ett energisnålt passivhus.

• Nybyggda Hagaborgsskolan invigdes och 
Norrstrandsskolan renoverades.

• Karlstad Innovation Park på Kronoparken är den nya 
samlingsplatsen för näringsliv, forskare och 
studenter. Här kan idéer och tjänster testas och 
utvecklas – allt under samma tak.

• Kontaktgarantin lanserades, ett samarbete med 
Karlstads universitet, som förenklar för studenter 
att få praktikplats på Karlstads kommun.

• Beslut om nya bostäder för 88 studenter på 
Campusområdet med inflyttning höstterminen 2014.

ATTRAKTIV STAD
Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål.  
Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor 
behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. 

• Kommunens Kontaktcenter i Bibliotekshuset öppnade dit Karlstadsborna  
kan vända sig med frågor och synpunkter.

• Hela Sundstabadet stod klart med upplevelsebad, simbassänger  
och relaxavdelning.

• Brigadmuseet på Sandbäcken, som visar vårt militärhistoriska arv, invigdes  
av prins Carl Philip.

• Appen Mitt Karlstad lanserades där Karlstadsborna kan ställa frågor, göra 
felanmälan eller få viktiga meddelanden från kommunen.

• Karlstad är tredje bäst när Sveriges kommuninvånare får tycka till i  
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning om hur det är att leva  
och bo i sin kommun.

• Karlstad är den femte största destinationen bland utländska besökare,  
efter Stockholm, Göteborg, Malmö och Sigtuna (Arlanda).

• Vi införde servicegarantier för flera av våra tjänster till dig – löften som rör  
bland annat bygglov, fixarservice och utesimskola.

Ny superenergisnål 
förskola i Alster

Lek, träna och njut i nya  
 Sundstabadet

VIKTIGA HÄNDELSER OCH 
SATSNINGAR UNDER 2013

Att vara en välskött kommun med en ekonomi i balans har av 

tradition varit viktigt för oss i Karlstads kommun. Och det är 

tack vare att vi har tagit ett stort ansvar för det ekonomiska 

läget, framför allt för gymnasieskolan, som nu de flesta av 

våra nämnder har en budget i balans och vi lyckas redovisa ett 

plusresultat på 150 miljoner kronor. 

I Karlstads kommun arbetar 7 000 personer varje dag för 

att göra Karlstadsregionen till en ännu bättre plats att leva 

och bo i. Det är du som är vår uppdragsgivare. Därför är det 

viktigt för oss att visa hur vi har använt skattepengarna under 

året. Här är ett urval av satsningar och viktiga händelser  

under 2013.

DEN GODA GRÖNA STADEN
Karlstad står för en miljömässigt hållbar tillväxt  

som bidrar till en positiv livsmiljö. Vi arbetar kreativt  

för en hållbar utveckling på alla plan. 

• Karlstads stadsbussar drivs med biogas istället för 

diesel. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre 

luftkvalitet och mindre buller.

• På två år har cykelresorna ökat med 16,4 procent i 
Karlstad enligt stadens mätstationer.

• Koncernen Karlstads kommun, med 7 000 anställda, 

har minskat koldioxidutsläppen från kommunens 
fordon med 32 procent.

• Kommunen tecknade ett avtal med regeringen om 

 en utbyggnad av E18 vid Sörmon med byggstart 
våren 2015. Det ger högre trafiksäkerhet och  
säkrar vattenförsörjningen från dricksvattentäkten  

på Sörmon.

• Karlstads kommun rankades som den tionde bästa 
miljökommunen enligt tidningen Miljöaktuellt.

Fördubbling av antalet 

anslutna till stadsnätet

Kontaktcenter ger 
snabba svar


