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Sveriges största och modernaste gymnasie-
skolor – Sundsta-Älvkullegymnasiet. Och 
två helt nybyggda skolor står snart klara på 
Fredricelund och Färjestad. För andra året  
i rad utsågs Karlstad till Årets arkitektur-
kommun och vi är tredje bästa miljö- 
kommunen i Sverige. Det är ett gott  
betyg på vårt arbete! En annan glädjande 
nyhet från 2021 är att Myndigheten för 
psykologiskt försvar flyttades till Karlstad. 

Jag känner mig stolt och peppad inför 
mitt nya uppdrag, att tillsammans med  
7 500 medarbetare, arbeta för att Karlstad 
ska fortsätta utvecklas som en attraktiv  
stad att leva och bo i. 

Ulrika K Jansson
kommundirektör

DU SKA TRIVAS och ha det bra i solstaden. 
Och det gör Karlstadsborna, visar SCB:s 
medborgarundersökning. För oss är det 
viktigt att du ska ha det bra i Karlstad 
oavsett i vilket skede i livet du befinner  
dig. Ett bättre liv i solstaden helt enkelt, 
som är namnet på vår vision. 

Som ny på min post är jag mitt i att  
lära känna medarbetarna och verksamheten. 
Hittills har jag sett ett stort engagemang 
och Karlstads kommun har fortsatt leverera 
service, omvårdnad och utbildning av hög 
kvalitet trots två tuffa år med pandemi. 

På sidorna här intill kan du se några 
exempel på vad Karlstads kommun gjorde 
för dina skattepengar under 2021. Förutom 
att leverera en hög välfärd, har vi också 
investerat. Nya Tingvalla isstadion och topp- 
moderna idrottsarenorna på Solstadens sport- 
center är exempel på det. Vi har invigt en av 

Ulrika K Jansson heter jag och är ny kommundirektör i Karlstads 
kommun. Mitt uppdrag är att se till att politikernas beslut blir 
verklighet och att mina medarbetare har bra förutsättningar för  
att kunna ge dig som Karlstadsbo en bra service. 

” VI ARBETAR  
FÖR KARLSTADSBORNAS BÄSTA”

Kommunfullmäktige  
hade inte fattat beslut 

kring årsredovisningen när 
tidningen gick i tryck. Vi 
reserverar oss därför för 

eventuella ändringar.

Kommunen hade ett  
positivt resultat på  

452 miljoner kronor. Hela 
koncernen visade ett resultat 

på 709 miljoner kronor.  
Det höga resultatet  

hänger samman med  
ökade skatteintäkter,  

intäkter från eldistribution  
och realisationsvinster.

Under året gjordes  
investeringar i kommunen  
för 1 509 miljoner kronor  
och sammantaget för hela 

koncernen har det investerats 
1 939 miljoner kronor.

INVESTERINGAR FÖR  

1 939 
MILJONER KRONOR 

+452
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+709
MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen 

Karlstads kommun

ÅRSREDOVISNINGEN I SIN HELHET
Hela årsredovisningen  

för koncernen Karlstads  
kommun finns att läsa  

på karlstad.se
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EN KOMMUN FÖR ALLA

SÅ HANTERADE VI PANDEMIN
Pandemin satte hårt tryck på kommunens vård- och omsorgsverksamhet 
även under 2021. Stora resurser användes för att på olika sätt minimera 
smittspridningen, bland annat genom provtagning men också genom 
vaccinering av personer på vårdboenden och inom hemtjänsten.

Inom kommunens verksamhet gav vi cirka 7 100 doser vaccin  
mot covid-19 under förra året och all provtagning har varit en  
stor utmaning för såväl personal som kunder.  

Peter Nylander, ansvarig för covid-19-vaccineringen i Karlstads kommun.

ENKLARE ATT KOMMA  
I KONTAKT MED KOMMUNEN
Vi har gjort det ännu enklare att komma i kontakt 
med Karlstads kommun. Bland annat genom 83  
nya e-tjänster! Vi har också digitaliserat bygglovs- 
processen och lagt ut detaljplaner på karlstad.se 
Där kan du numera också chatta med oss. Ställ dina 
frågor till kommunvägledaren Linda Lang eller någon 
av hennes kollegor på Kontaktcenter.

Chatten är ännu en väg för Karlstadsborna att nå  
oss och få snabba svar på sina frågor.  

Linda Lang, kommunvägledare på Kontaktcenter.

ETT BÄTTRE LIV I SOLSTADEN, 
KOMMUNENS NYA VISION 
När Karlstads kommun skulle ta fram en ny vision frågade  
vi Karlstadsborna om hjälp. 1 300 synpunkter kom in. Det 
visade sig att Karlstadsborna särskilt värdesätter vattnet, 
solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna 
som bor i kommunen.

Arbetet mynnade ut i vår nya vision: Ett bättre liv i solstaden. 
Den syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i 
vilket skede i livet du befinner dig.

Visionen är utgångspunkten för vår styrning. Den ger oss en 
långsiktig tydlig bild av vart vi är på väg. Alla kommunens 
verksamheter ska nu bidra till ett bättre liv i solstaden. 

KARLSTADS
KOMMUNS
VISION

Foto: Øyvind Lund
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EN MILJÖSMART KOMMUN EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
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ÅRETS ARKITEKTUR- 
KOMMUN – I ÅR IGEN! 
Karlstads kommun utsågs till 
Sveriges Arkitekturkommun 2021  
och är därmed första kommunen  
i landet som tilldelats utmärkelsen  
två år i rad. 

Väldigt roligt att få  
utmärkelsen igen. Det 
är ett kvitto på att vi 
har ett bra lagarbete i 
kommunen och bygger 
hållbart. Karlstad ska 
fortsätta att utvecklas 
med klokhet.

Henrik Sjöberg,  
stadsarkitekt, Karlstads kommun.

TREDJE BÄSTA  
MILJÖKOMMUNEN I SVERIGE
Karlstad klättrade från plats 10 till 3 i 
tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av 
svenska kommuners miljöarbete. Projektet 
Karlstad delar är en av flera satsningar som 
lett fram till placeringen. Under nästan tre års 
tid har projektet arbetat för att utveckla 
delningsekonomin, andrahandsmarknaden 
och reparationsverksamheter i kommunen.

SOLSTADEN SATSAR PÅ SOLENERGI
Klart att solstaden ska ta till vara på sin solenergi! Solkartan heter tjänsten där du enkelt kan se  
hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak, hur mycket pengar du kan spara och vilken 
klimatnytta det gör. Solkartan lanserades förra året i samarbete med Karlstads Energi,  
KTH Energiteknik och Beteendelabbet.

KRAFTSAMLAR MOT MÅLET – ETT  
KLIMATNEUTRALT KARLSTAD 2030 
Karlstads kommun gick in som deltagare i  
det strategiska innovationsprogrammet Viable 
cities förra året. Vi kallar det för Klimatneutrala 
Karlstad 2030. Totalt deltar 23 svenska 
kommuner som nu riktar fokus mot att i sam- 
arbete med näringsliv, akademi, forsknings- 
institut och civilsamhälle kraftsamla för grön 
omställning och mer hållbara städer. Program-
met är treårigt och i Karlstad har vi valt att titta 
särskilt på innovation och utveckling kopplat till 
hållbart resande och cirkulär konsumtion. 

Foto: shutterstock.com
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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 33%

 Äldre- och handikappomsorg 26%

  Gymnasieskola och  
vuxenutbildning 7%

 Individ- och familjeomsorg 12%

 Teknisk verksamhet 4%

 Kultur- och fritidsverksamhet 5%

 Övrigt 13%

Karlstads kommuns  
befolkning ökade med  
580 personer under 2021,  
vilket innebär en ökning  
med 0,6 procent. Det är  
många som flyttar till 
Karlstad samtidigt som  
fler väljer att stanna kvar.

ALLT FLER KARLSTADSBOR 

95 408
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2021

KARLSTADS UNIVERSITET

KRONOTEKETKRONOTEKET

MÅNGA TYCKTE TILL OM NYA ÖVERSIKTSPLANEN
Karlstads kommun har arbetat fram ett förslag till ny 
översiktsplan som talar om hur kommunen ska utvecklas fram  
till år 2050. Cirka 3 700 synpunkter och idéer kom in från Karlstadsbor,  
myndigheter och organisationer när planen var på samråd i somras.

Kul att så många engagerar sig i hur Karlstad ska växa framåt! Nu återstår ett  
digert jobb att sammanställa alla synpunkter och bearbeta förslaget innan planen  
ska ut på granskning. Då får alla möjlighet att lämna synpunkter igen på det  
reviderade förslaget.

Ann Catrin Kärnä, projektledare för översiktsplan 2050, Karlstads kommun.

KARLSTAD VÄXER I REKORDTAKT
Karlstad växer så det knakar och det beviljades  
1 600 bygglov för bostäder under året. Vi gjorde 
investeringar för 1,5 miljarder kronor, bland annat 
färdigställdes nya Sundsta-Älvkullegymnasiet.  
Skolan är nu en av Sveriges största och mest  
moderna gymnasieskolor med hypermodern teknik 
och plats för 2 000 elever och 250 lärare.

De toppmoderna arenorna på Solstadens sportcenter,  
Tåg-i-tid med Resecentrum, Färjestadsskolan och 
Fredricelundsskolan är exempel på andra större 
investeringar som gjordes under året.

NYA ETABLERINGAR I KARLSTAD LOCKAR FLER 
I mars förra året beslutade regeringen att den 
nybildade Myndigheten för psykologiskt försvar, får 
sitt huvudsäte i Karlstad från årsskiftet 2021/2022. 
Karlstads kommun arbetar aktivt för att få fler statliga 
myndigheter till kommunen. 

Vi arbetar för att ytterligare  
utveckla Karlstad som Sveriges  
centrum för samhällssäkerhet.  
Karlstad och regionen har lång  
erfarenhet och stor kompetens  
inom området.

Ann Otto Nemes,  
utvecklingsdirektör, Karlstads kommun.




