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Utbildning 27 %

•
•

Äldreomsorg 19 %
AB C

123

meter eller kortare till ett grönområde

200 bygglov för bostäder
Ungdomens Hus Uno besöktes av 51 690 personer
1 772 personer fick hemtjänst

• Kommunen beviljade 1

Vård och omsorg 20 %

Kommunalskatt
21,75 procent

198 Karlstadsbor
Det föddes 1 027 barn
Karlstad ökade med 953 invånare
Det gick 9 022 elever i förskoleklass och grundskola
77 procent av Karlstadsborna i tätorten har 300

• Vi blev 90

Alla Karlstadsbor betalar 21,75 procent i kommunalskatt. Den största delen,
82 procent av pengarna, 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 pengarna:
ABC

Hej!
Här får du
fattning av en sammankommun gjovad Karlstads
och hur pe rde under 2016
ngarna anv
ändes.

Ny båtbusslinje från Karlstad
till Grums och Borgvik

KARLSTADS KOMMUN I BACKSPEGELN 2016
2016 var ett speciellt år för Karlstads kommun – i december i fjol passerade vi en
milstolpe och blev över 90 000 Karlstadsbor! Spännande, det betyder att vi snart har
nått vår vision ”Livskvalitet Karlstad 100 000” och får ta sikte på nya mål. Vi växer

Förskola och fritidshem 13 %

stadigt och det är ett gott betyg för kommunen – men det innebär samtidigt en del
utmaningar.

Gator, trafik och utemiljö 9 %

Ekonomiskt så var 2016 ett bra år för Karlstads kommun. Vi visar ett positivt resultat

Kultur och fritid 6 %

Kampanjen
”Låna en
Karlstadbo”
välkomnade
alla nya
studenter
till Karlstad.

Övrig verksamhet 4 %
Politisk verksamhet 1 %
Vill du veta mer? Använd skattekollen på karlstad.se för att se hur dina skattepengar fördelas.

Beslut om att bygga en
ny gymnasieskola på
Sundsta, den blir en av
Sveriges största.

på 154 miljoner kronor och under året investerade vi för 538 miljoner kronor. Vi har
uppnått våra finansiella mål, vårt överskott är mer än två procent och nettolåneskulden
har inte ökat – Karlstads kommun har en stabil ekonomi.
2016 bjöd även på en rad viktiga händelser och beslut. I februari öppnade vi
vårdboendet Oskarslund med 95 omvårdnadsplatser för personer med demens, och
så har det fattats beslut om att bygga en ny gymnasieskola på Sundsta – en satsning

Karlstadsbuss resenärer
och kunder är nöjdast
i landet

på över 400 miljoner kronor. Att våra unga och äldre prioriteras känns både viktigt och
självklart.
Det föddes 1 027 barn under 2016 och vi blev 953 fler invånare. Det är glädjande att
Karlstad växer, men det innebär som sagt också utmaningar. Vi behöver fler bostäder
och vi behöver utöka och anpassa infrastrukturen. Det byggs som aldrig förr i vår växande
stad! Under förra året blev inte mindre än 680 nya bostäder färdiga och 1 200 bygglov
beviljades – det är rekord.
Den årliga medborgarundersökningen visar att Karlstadsborna trivs och är stolta
över sin stad, och Karlstad får bäst betyg i landet vad gäller utbudet av kultur- och
fritidsmöjligheter. Det är viktigt, vi ska vara en attraktiv stad på alla sätt.
Nu blickar vi framåt och fortsätter det goda arbetet. Jag vill passa på att önska dig som
är Karlstadsbo en riktigt fin sommar!

tadsRäddningstjänsten Karls jubileum
regionen ﬁrade 125 årsKarlstads El- och Stads
nät utförde 1 108
anslutningar till stadsnätet,
av dem var 212 stycken
fIber till byn
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Gratisfestivalen Putte i Parken
lockade cirka 60 000 besökare
i Karlstad

Vålberg ﬁck ett motionsspår
med LED-belysning

Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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VI ARBETAR FÖR
KARLSTADSBORNAS BÄSTA

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.
• Under hösten passerade Karlstad 90 000 invånare och
vid årsskiftet fanns 90 198 Karlstadsbor.

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med ekologiskt
tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. 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.

göra din vardag så bra som möjligt. Vi tar hand om barn och äldre, vattnar
stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, levererar värme, behandlar

• 18 detaljplaner och program antogs under året och
1 200 bygglov har beviljats.

• Efter en inventering i alla kommunens förskolor har arbetet med att
ta fram en ny kemikalieplan har påbörjats.

ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats i vår stad.
Ekonomiskt så var 2016 ett bra år för Karlstads kommun som redovisade

• Det byggdes totalt 680 bostäder i hela kommunen.

• Karlstads kommun ligger på elfte plats i Miljöaktuellts kommunranking.

• 6,8 miljoner resor har gjorts med Karlstadsbuss och
resenärerna är fortsatt mest nöjda i landet.

• En ny luftmätningsstation på Hamngatan visar luftkvaliteten i realtid.

Varje år beslutar politikerna i Karlstads kommunfullmäktige hur över 4,5
miljarder skattekronor ska fördelas i kommunens olika verksamheter.
Totalt är vi över 7000 personer inom 600 olika yrken som arbetar för att

ett plusresultat på 154 miljoner kronor. I kommunen gjordes förra året
investeringar för 538 miljoner kronor och några exempel på stora investeringar
är ombyggnation av Hultsbergsskolan och det nya psykiatriboendet på

• För att ge Karlstadsborna möjligheter till hållbara
kommunikationer arbetar vi med projekten
Karlstadsstråket, Karlstad växer och Tåg-i-tid.

Stockfallet.

UTBILDNING OCH KUNSKAP

DEN GODA GRÖNA STADEN

• Det treåriga projektet Hållbara transporter i ett växande Värmland har
startat upp.
• Miljödiplomering har genomförts inom hela kultur- och
fritidsverksamheten.

Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår
fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola.
• Projektet Ung horisont, med syfte att hjälpa ungdomar i
utanförskap att komma tillbaka till studier, arbete eller
andra aktiviteter, startade upp i Tingvallagymnasiets lokaler.
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Cirka 30 mat äppelblom tad
med te des ut i Karls
plantera

• För att öka rekryteringen av medarbetare med olika
bakgrund till förskola och skola har vi tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Jobbcenter bjudit in personer med
utländsk härkomst och utbildning och erfarenheter från
förskola och skola till informationsmöte.
• Ett ökat antal nyanlända förskolebarn och elever har
medfört behov av anpassade och större lokaler samt
nyrekrytering av pedagoger.
• 6 080 barn och unga mellan 6 och 15 år har varit med i
kommunens sommarlovsaktiviteter.

Här har vi samlat ett urval av de viktigaste satsningarna och händelserna
under 2016.

Heja skolan!

ATTRAKTIV STAD
Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål.
Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. 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.
• Karlstad är bäst i landet på kultur och fritidsmöjligheter, enligt den senaste
medborgarundersökningen.

Karlstadsborna trivs
stolta över sin stad. och är

tog fram ett
Polisen och kommunen tadsborna
medborgarlöfte till Karls

Sundstabadet startade
sjöjungfrusimskola

• Resurscentrum, en mötesplats för äldre med inriktning mot stöd och
kunskap för tryggt åldrande, har invigts.

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.
• Arbetslösheten minskade i Karlstad från 8,0 till 7,7 procent.
• För att ge förutsättningar för att skapa en bättre hälsa har vi bland annat fortsatt
att bygga fler utegym, satsat på idrottsskola och dropp-in-idrott för barn och
unga samt utvecklat våra kulturella verksamheter.

• En ny turismstrategisk plan för Karlstadsregionen har tagits fram för att
utveckla besöksnäringen.
• Karlstads kommun utsågs till årets främsta idrottskommun av tidningen
Sport och Affärer.

• Två nya boenden inom socialpsykiatrin med totalt 16 platser har öppnat.
• För att motverka skolavhopp, minska utanförskapet och genomföra insatser för
unga som varken arbetar eller studerar deltar vi i projekten Värmlands unga och
Värmlands framtid. Båda projekten finansieras av Europeiska socialfonden.

• Webbplatsen bibliotekvarmland.se vann pris för bästa bibliotekswebb.

de
estival locka
The Island Fökare
5 000 bes
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EN STAD FÖR ALLA

E-förslag införd
för medborgarf es i stället
örslag

Karlstadsborna ﬁck tycka
hur de vill att Stora tor till om
get ska se
ut i framtiden

• KBAB har infört Huskurage i alla bostadsområden. Huskurage tydliggör för de
boende hur man går tillväga om man misstänker att en granne för illa.
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