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till exempel Sundsta-Älvkullegymnasiet, 
Stagnellska, Västerstrandsskolan och 
Kvarnbergsskolan. Vi tog också beslut  
om att bygga ett helt nytt arenaområde  
på Sannafältet.

Jag riktar mitt varmaste tack till alla 
medarbetare i koncernen för deras insatser 
och trots den stora utmaning som hela 
världen nu befinner sig i så hoppas jag  
att alla Karlstadsbor får en bra sommar.  
Ta väl hand om varandra! 

Per-Samuel Nisser (M) 
Kommunstyrelsens ordförande

 DET HAR HÄNT MYCKET i vår vackra 
stad under 2019. Vid årets slut hade 
Karlstads kommun 93 898 invånare, en 
ökning med 1 401 personer, vilket är den 
största ökningen i modern tid. Vi har snart 
nått 100 000 invånare och arbetar med att 
ta fram en ny vision. Karlstad ska fortsätta 
växa och vara en bra kommun för alla.

Karlstad har bra ordning i ekonomin,  
år 2019 summeras med ett positivt resultat 
på 107 miljoner kronor. Vi har investerat  
för 1 063 miljoner kronor under året. 
Samtidigt är det en fortsatt utmaning att 
hitta lösningar för nämnderna att klara  
sina verksamheter inom budget.

Vi satsar på framtiden, annars stannar 
kommunen. Några stora investeringar  
som gjorts under 2019 är lokaler och  
skolor som har byggts om och byggts till, 

Vi är till för Karlstadsborna. Genom att vi håller  
ordning på ekonomin men också satsar framåt kan vår kommun  

fortsätta att utvecklas och vara en bra plats för alla. 

Kommunen nådde  
målet om ett överskott  

på två procent och hade  
ett positivt resultat på 
107 miljoner kronor.  

Hela koncernen visade  
ett resultat på 301 miljoner 
kronor. Det är bättre jämfört 
med föregående år för både 
kommunen och koncernen.

 Under året gjordes  
investeringar i kommunen  
för 1 063 miljoner kronor  
och sammantaget för hela 

koncernen har det investerats 
för 1 440 miljoner kronor.

ÅRSREDOVISNINGEN  
 I SIN HELHET

Om du vill läsa hela  
koncernen Karlstads  

kommuns årsredovisning  
för 2019 så finns den  

på karlstad.se

INVESTERINGAR FÖR  

1 063 
MILJONER KRONOR  

+107
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+301
MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen 

Karlstads kommun

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2019

FJÄRDE BÄSTA MILJÖKOMMUNEN 
Karlstads kommun rankades som Sveriges fjärde bästa miljö- 
kommun 2019 av tidskriften Aktuell Hållbarhet – vår bästa placering 
hittills. Under 2019 har vi arbetat med att minska transporternas 
miljöpåverkan, effektivisera energianvändningen och uppmuntra  
till återbruk.

– Karlstad fortsätter att ligga i framkant och Karlstadsborna är 
nöjda med kommunens miljöarbete. Vi har ett ambitiöst mål att  
vara en fossilfri kommun inom ett par årtionden, hittills har vi lyckats 
halvera stadens koldioxidutsläpp, säger P-O Haster, miljöstrateg på 
miljöförvaltningen. 

Under året avslutades projektet Hållbart resande som syftade  
till att minska bilåkandet och i stället lyfta fram andra alternativ –  
till exempel har snabbussen Karlstadsstråket varit populär. Projektet  
Koll på plasten fokuserar på att minska kommunens användning  
av fossil plast, framför allt genom att byta ut engångsartiklar.

Karlstad delar är ett projekt som ska inspirera Karlstadsborna att 
dela på prylar i stället för att köpa nytt. Som en del i det lanserades 
smartakartankarlstad.se där du enkelt hittar ställen där du kan hyra, 
byta, låna, ge och få eller handla second hand.

EN MILJÖSMART KOMMUN

FÖRPACKNINGAR HÄMTAS HOS DIG
Pappers- och plastförpackningar hämtas hemma  

hos de Karlstadsbor som beställt den nya tjänsten FNI Villa,  
fastighetsnära insamling, som Karlstads Energi erbjuder.

– Vår nya tjänst har flera miljöfördelar eftersom mer  
förpackningar går till materialåtervinning och en minskad  
mängd plast hamnar i hushållsavfallet. De som hittills  

har tecknat tjänsten är mycket nöjda, berättar  
Christer Bergqvist, avfallstekniker på Karlstads Energi.

GLOBALA KARLSTAD
Karlstad är en kommun som tänker globalt men agerar lokalt 
och vårt arbete bidrar till FN:s globala mål Agenda 2030. I oktober 
arrangerades Globala Karlstad i samarbete med Sida, två veckor 
med aktiviteter för att inspirera fler att vara med och bidra till en 
hållbar utveckling.

Under invigningen förvandlade vi rådhusets fasad till bioduk  
och visade en film om de globala målen. Programmet under Globala 
Karlstad innehöll bland annat prylbytardag, second hand-runda, 
återbruksstudio, föreläsningar och Hållbarhetsmässa i Mitt i city.

LÄTTARE ATT HITTA LEDIG P-PLATS
Under 2019 införde vi ett nytt parkeringsledningssystem.  
Det innebär att du kan hitta lediga parkeringsplatser via  
digitala skyltar och en webbkarta på karlstad.se samt  
appen Mitt Karlstad. Med minskad söktrafik i centrum  

hoppas vi förbättra stadens luftkvalitet.

Skyltarna sitter placerade i alla väderstreck vid infarterna  
till Karlstads centrum och visar hur många av de 1 678  

p-platserna som är lediga på tolv olika parkeringsanläggningar.

” KARLSTAD SATSAR  
PÅ FRAMTIDEN”
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VÄRMLANDS MUSEUM NYÖPPNADE
I juni 2019 öppnade Värmlands museum  

dörrarna efter en omfattande ombyggnation. 
Museet har anpassat sin logistik, akustik  

och ljussättning för att kunna visa fler typer  
av utställningar och är en attraktiv mötesplats  

för besökare med ny butik, restaurang,  
skaparverkstad och mycket mer.

Det är en unik satsning på ett läns- 
museum i Kultursverige som blev möjlig  

genom samverkan mellan Karlstads  
kommun och Region Värmland.

FRIIDROTTS-SM FÖR FEMTE GÅNGEN
Karlstad stod värd för Friidrotts-SM 2019 på Tingvalla idrottsplats som samtidigt firade 100 år.  
Henrik Larsson, IF Göta, tog dubbelt guld i sprint och Kaiza Karlén, IF Göta, tog hem guldet i längdhopp. 

Det festliga och folkliga evenemanget med drygt 8 300 besökare arrangerades av IF Göta Karlstad  
i samarbete med Svensk Friidrott och Karlstads kommun. Det var en cirkel som slöts när Friidrotts-SM 
för femte och sista gången arrangerades på Tingvalla IP. 

Karlstad fortsätter att vara en framstående idrottskommun. Under året togs beslut om att  
bygga om Tingvalla isstadion och att bygga ett helt nytt arenaområde på Sannafältet.

SÅ ANVÄNDS DINA SKATTEPENGAR 
Alla Karlstadsbor betalar 21,27 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 5 318 kronor i kommunal-
skatt varje månad. Så här fördelas pengarna. Siffrorna är avrundade  
till närmaste procent.

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

 Förskola och grundskola 34%

 Äldre- och handikappomsorg 26%

  Gymnasieskola och  
vuxenutbildning 7%

 Individ- och familjeomsorg 13%

 Teknisk verksamhet 4%

 Kultur- och fritidsverksamhet 5%

 Övrigt 11%

ALLT FLER KARLSTADSBOR Karlstads kommuns  
befolkning ökade med  
1 401 personer under 2019,  
vilket innebär en ökning med  
1,5 procent och att vi slår det 
tidigare rekordet från 2018.  
Det är många som flyttar till  
Karlstad samtidigt som fler  
väljer att stanna kvar.

93 898
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KOMMUN FÖR ALLA EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN
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2019 var ett utmanande år för kommunens 
nämnder som fick anpassa sina verksam-
heter för att klara budget.

– Nämnderna gjorde en jätteinsats och 
tack vare det klarade vi vårt resultatmål. 
Det ger oss en stabilitet att utgå ifrån när 
vi möter fortsatta utmaningar framöver.

Hur ser läget ut nu?
– För andra året i rad når befolknings-
ökningen rekordnivåer och det är bra för 
kommunen att vi blir fler som betalar skatt. 
Samtidigt växer grupperna av barn, unga 
och äldre som har rätt till bra skola  
och omsorg.

Coronapandemin påverkar oss, med stora konsekvenser för många Karlstadsbor.
– Kommunen kommer behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som  

vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt, säger 
Carina Strandberg, ekonomidirektör.

– På grund av coronapandemin är framtids-
prognosen osäker. Vi kommer troligtvis  
få se en lägre sysselsättning och fler 
varsel, det ger minskade skatteintäkter  
för kommunen samtidigt som vi ser ökade 
kostnader inom flera verksamheter.

Hur ska vi möta de nya utmaningarna?
– Oavsett läge så ska vi ha fortsatt  
god ordning på ekonomin och använda 
skattepengarna på ett klokt sätt.  
Karlstads kommun har en bra stabil  
grund att stå på och vi ska fortsätta  
att ge Karlstadsborna service av så  
hög kvalitet som möjligt.   Text och foto: Lovisa Lagneryd

KARLSTAD HAR STABILA FÖRUTSÄTTNINGAR

MÅNGA NYA BOSTÄDER
Bostadsbyggandet fortsätter i hög takt och 
drygt 500 bostäder blev färdiga under året. 
Många av lägenheterna som blev klara ligger  
i området kring Inre hamn men även i Ting-
vallastaden, Klara, Haga, Sundsta, samt på 
Kronoparken. De flesta av de nya villorna och 
radhusen ligger vid Edsgatan och Stockfallet 
men även en del i Stodene och Skattkärr. 

Under året byggde vi klart Zakrisdals boende 
för personer med psykisk funktionsnedsättning 
och invigde Tullholmsvikens kajpromenad och 
Älvpromenaden i Tingvallastaden. 

EFTER BÄRGNING KOM SOLSKEN
Restaurang Båten låg i många år förtöjd vid  
kajen nära Älvgatan innan den kantrade och 
sjönk i januari 2019. Efter mycket slit kunde 
Båten äntligen bärgas i maj och på sitt eget  
vis var det nog ett av de mer välbesökta  
“evenemangen” under året.

Residensparken skadades under bärgningen  
men snyggades till och blev en mycket upp-
skattad sandstrand med solstolar.

DIGITALA KARLSTAD
Karlstad var en av fem kommuner som  
nominerades till utmärkelsen Sveriges  
digitaliseringskommun 2019. Under året har  
vi tagit fram en ny e-tjänst för ansökan om  
busskort som underlättar för våra gymnasie-
elever samtidigt som det förenklar admini-
strationen. Vi har invigt en ny del av Sundsta-
Älvkullegymnasiet som nu är fylld med unik 
teknik och smarta lösningar – en av Sveriges 
modernaste skolor.

Samtliga elever på högstadiet har fått tillgång  
till egen dator, och på låg- och mellanstadiet 
finns en dator per två elever. Under året har  
vi haft uppskattade Mer Digital-träffar med  
omkring 400 skolungdomar och 1 000 seniorer 
för att stärka de äldres digitala självförtroende.

EN STADSKÄRNA MED  
GODA FRAMTIDSUTSIKTER

Karlstad hamnade på en hedrande andraplats i  
konsultbolaget WSP:s rankning av vilka stadskärnor 

som har bäst framtidsutsikter. Sveriges städer  
analyserades utifrån hur många som bor, arbetar  

och verkar i stadskärnan. Analysen visar att Karlstad 
har en robust basstruktur för varor och tjänster som 
gynnar samverkan och tillväxt. Det är en bra grogrund  

för idéer, innovation och entreprenörskap.

Carina Strandberg,  
ekonomidirektör  
Karlstads kommun.

Foto: Fredrik Karlsson, Solsta Foto.

Foto: Lars Sjöqvist.




