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Men vi har också sett de negativa effekterna 
av coronapandemin med ett näringsliv och 
föreningsliv som varit under stark press och 
tvingats till stora förändringar i sina verk- 
samheter. Våra möjligheter som kommun  
att kompensera för pandemins effekter är 
begränsade, men vi stödjer föreningar och 
olika branscher i den mån vi kan, bland annat 
genom att lätta på och förenkla regler och 
rutiner. Det kommer vi att fortsätta göra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla med- 
arbetare i vår koncern som lyckats ställa om 
och klara sina uppdrag trots snabba sväng- 
ningar, olika besked från styrande myndig-
heter och sjukskrivningar. Ett ödmjukt och 
stolt tack till alla er för ett fantastiskt jobb! 
Nu hoppas vi att livet snart ska återgå till 
ett mer normalt läge igen. 

Per-Samuel Nisser (M) 
Kommunstyrelsens ordförande

 TROTS ATT 2020 är ett år som många  
av oss helst vill glömma, så finns det ändå 
ljusglimtar. Som att Karlstads kommun 
fortsatte att växa. Befolkningen har ökat 
med 4 630 personer sedan 2016. 4,5 miljarder 
kronor har investerats i kommunala anlägg- 
ningar och infrastruktur under samma period.

Under året har vi också arbetat fram en 
ny vision: Ett bättre liv i solstaden. Livet ska 
vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede  
i livet du befinner dig. Det handlar om alla 
slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, 
familjeliv, pensionärsliv, lantliv och så vidare. 
Karlstad ska fortsätta vara en attraktiv 
kommun och en förutsättning för det är att 
det byggs bostäder. Under förra året beviljade 
vi bygglov för cirka 1 800 bostäder, mer än 
dubbelt så många som året innan.

Resultatet för år 2020 visar på ett stort 
överskott på 302 miljoner. Hur kan det 
komma sig mitt under en kris? Jo, för att  
vi sedan tidigare är en ekonomiskt välskött 
kommun i kombination av extra statsbidrag 
som vi fått till följd av coronapandemin.

Året som gått har kantats av coronapandemin, men  
i Karlstads kommun har vi med gemensam kraft ändå  
lyckats hantera den här svåra situationen på ett bra sätt. 

ÅRSREDOVISNINGEN  
 I SIN HELHET
Om du vill läsa hela  
koncernen Karlstads  

kommuns årsredovisning  
för 2020 så finns den  

på karlstad.se

Kommunen hade ett  
positivt resultat på  

302 miljoner kronor. Hela 
koncernen visade ett resultat 

på 456 miljoner kronor.  
Det höga resultatet beror 

mycket på de statsbidrag som 
kommunen har fått för att 

mildra de negativa effekterna 
av coronapandemin.

Under året gjordes  
investeringar i kommunen  
för 1 250 miljoner kronor  
och sammantaget för hela 

koncernen har det investerats 
1 669 miljoner kronor.

INVESTERINGAR FÖR  

1 250 
MILJONER KRONOR  

+302
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+456
MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen 

Karlstads kommun

” ETT ÅR  
MED STORA 
PÅFRESTNINGAR”

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2020
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EN MILJÖSMART KOMMUN

ALLT FLER HITTADE UT I NATUREN
Många Karlstadsbor besökte kommunens naturområden under  
året, som en effekt av coronapandemin. Kommunen informerade 
också flitigt i olika kanaler om alla motionsspår, vandringsleder  
och badplatser runt om i kommunen, allt för att locka fler ut 
i naturen. Flera vandringsleder tillgänglighetsanpassades  
och bryggor restaurerades under året.

PLANERING FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER 
Det kan vara en utmaning att säkra en god  

luftkvalitet i en stad som växer. Här har kommunens 
arbete med Grön resplan, som ska öka andelen 

hållbara och effektiva resor, stor betydelse. 
Planeringen för Vikenförbindelsen och Kartbergets 
cirkulationsplats gjordes med målsättningen att  

de ska bidra till bättre trafikmiljöer och förbättrade 
trafikflöden. Karlstads resecentrum kommer också 
att öka förutsättningarna för medborgarna att göra 

klimatsmarta val när det står klart.

HÄR FÅR BYGGVAROR NYTT LIV 
Sola Byggåterbruk, vid gamla flygfältet, är en ny verksamhet  
som startade under år 2020 och drivs i kommunal regi. Hit lämnas 
överblivet material från både kommunala och privata ombyggnads-
projekt som sedan kan säljas vidare eller återanvändas. Målsätt- 
ningen är att öka återbruk och ta tillvara material som är överblivet  
eller inte används längre.

INSPIRATION FÖR KLIMATSMART KONSUMTION 
Under året kunde Karlstadsborna ta del av en rad före- 

läsningar och workshoppar om hållbar konsumtion. Allt från 
veganmat och textilier till källsortering och hållbart mode.

Lånegarderoben Rekoroben invigdes i Mitt-i-city-gallerian i 
Karlstad, utställningen “Tänk inte nytt” visades i Karlstads-

rummet, det arrangerades ”lagningsjunta” i MittiCity och 
projektet F/ACT movement startade där nio Karlstadsbor  
fick köpstopp och möjligheten att lära sig mer om hållbart 

mode i syfte att inspirera fler. 
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EN KOMMUN FÖR ALLA EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2020

STÖD TILL NÄRINGSLIVET  
UNDER PANDEMIN
Det lokala näringslivet påverkades i  
hög grad av den pågående pandemin och 
kommunen arbetade på olika sätt för att 
stödja företagen. Bland annat så upprätt- 
ades en företagsjour där Kontaktcenter  
var vägen in kring alla frågor. Kommunen 
hjälpte också till att svara på frågor om 
regeringens och kommunens olika stödpaket 
och anordnade digitala informationsträffar 
kring Region Värmlands omställningscheckar. 

SNABB DIGITAL UTVECKLING
Coronapandemin medförde att  
kommunkoncernen tog flera snabba  
kliv framåt i den digitala utvecklingen  
under året. Det märktes inte minst inom 
vård- och omsorgsverksamheten, där  
många tjänster och produkter utvecklades 
under året. Trygghetskameror, läke- 
medelfördelare, kognitionsstöd och  
digitala lås hos hemtjänstens kunder  
är några exempel.

ÅRETS ARKITEKTURKOMMUN  
EFTER HÖG BYGGTAKT 
Närmare 800 bostäder stod färdiga under  
året och det finns planer för ytterligare  
2 300 nya bostäder i olika former. Fler bygg- 
lov för bostäder beviljades år 2020 jämfört  
med de två föregående åren, bland annat  
för bostäder på Tullholmen, Jakobsberg  
och Kronoparken. Den höga byggtakten,  
bra planberedskap, nöjda kunder och hur  
kommunen arbetar med arkitektur låg  
bakom att Karlstad tilldelades utmärkelsen 
Årets arkitekturkommun 2020. 

SAMVERKAN FÖR TRYGGARE STAD
Det framgångsrika projektet EST (Effektiv sam- 
ordning för trygghet) gick från pilotprojekt till ett 
etablerat arbetssätt. Där samordnar kommunens 
verksamheter och polisen sina trygghetsskapande 
åtgärder. En ny och digital trygghetskarta ger stöd 
för att rikta insatser dit de behövs som bäst. 

Belysningen på flera centrala platser i kommunen 
har setts över under 2020 och elljusspår har 
rustats upp. Vid exploateringar och ombyggnationer, 
till exempel i stora projekt såsom Vikenförbindelsen, 
Sannafältets sportcenter, Våxnästorget och 
Sundsta torg, har trygghetsfrågorna också varit  
i fokus i frågor som rör placering, möblering, 
växtlighet, belysning och trafiksäkerhet. 

Foto: shutterstock.com

KULTURLIVET FICK STÄLLA OM
En hel del anpassningar gjordes under  
året inom kulturområdet med anledning  
av coronapandemin. Bland annat ställde 
 biblioteken om, den mobila och digitala  
delen av verksamheten utökades och  
riskgrupper erbjöds take away-kassar  

och återlämning utomhus. 

Även Alsters herrgård och  
Teaterbiografen Arenan erbjöd  

anpassade aktiviteter som bidrog  
till att kulturlivet hölls levande. 

MER TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER
Sedan hösten 2020 omfattas Karlstads 
kommuns webbplatser av den nya lagen  

om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Den innebär att information och tjänster  
på våra webbplatser ska vara lätta att ta  

till sig för alla användare, oavsett funktions-
nedsättning. Karlstads kommuns webbplats 
karlstad.se och bolagens samt räddnings-

tjänstens webbplatser har under året 
tillgänglighetsanpassats både 

redaktionellt och tekniskt. 
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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 25%

  Gymnasieskola och  
vuxenutbildning 7%

 Individ- och familjeomsorg 12%

 Teknisk verksamhet 4%

 Kultur- och fritidsverksamhet 5%

 Övrigt 13%

ALLT FLER KARLSTADSBOR Karlstads kommuns  
befolkning ökade med  
930 personer under 2020,  
vilket innebär en ökning  
med 1 procent. Det är  
många som flyttar till 
Karlstad samtidigt som  
fler väljer att stanna kvar.

94 828
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2020

Under våren 2020 var det kraftiga svängningar  
i samhällsekonomin. Ekonomin bromsade  
in kraftigt och mycket tydde på att skatte- 
intäkterna skulle minska.

Staten sköt till stora statsbidrag för  
att hantera den pågående pandemin så  
det blev inte så illa som befarat. 

– Men vi har följt det ekonomiska läget 
dagligen och haft beredskap för de olika 
svängningarna, säger Carina Strandberg. 

Vad har pandemin fått för konsekvenser  
för Karlstads kommun? 
– Viss verksamhet har inte gått att genom-
föra alls, till exempel inom kulturområdet, 
med alla inställda evenemang. Men många 
verksamheter har gjort ett väldigt bra jobb 

Coronapandemin har pågått i över ett år. Men med en stabil ekonomi i grunden 
känner sig Carina Strandberg, ekonomidirektör i Karlstads kommun, ändå trygg. 

med att anpassa sig på olika sätt. Skolan 
är ett bra exempel på det, som snabbt 
hittade nya arbetssätt bland annat genom 
distansundervisning. Det har medfört  
att vi har kunnat fortsätta leverera bra 
välfärdstjänster till Karlstadsborna. 

Vad ser du för utmaningar framåt? 
– Jag ser fortfarande en osäkerhet kring 
pandemins påverkan även under 2021. 
Sen så har vi utmaningen med demografin, 
vi blir alltfler barn och äldre medan personer 
i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. 
Det är viktigt att vi fortsätter jobba med 
nya arbetssätt och tar tillvara ny teknik  
för att möta framtidens utmaningar.  
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

STABIL EKONOMI TROTS SKAKIGT ÅR MED PANDEMI

KARLSTAD BÄSTA CYKELSTADEN TRE ÅR I RAD  
För tredje året i rad placerade sig Karlstads  

kommun på förstaplats i Cykelfrämjandets kommun-
velometer i gruppen mellanstora kommuner.  

Granskningen är nationell och mäter och jämför 
kommunernas insatser för cykling. I omdömet är  
det tydligt att Karlstad både ser cykeln som ett  
fordon och ett redskap för rekreation och något  

som är fantastiskt kul. Säkrare cykelställ och 
kampanjen Vintertramparna är några av  

satsningarna som lett fram till placeringen.

Carina Strandberg,  
ekonomidirektör 
Karlstads kommun.




