
 Strategisk plan 1

KARLSTADS KOMMUN

STRATEGISK PLAN
– EN DEL AV STYRMODELLEN 

UPP
DA

TE
RAD

 

MAR
S 2

01
8



2 Strategisk plan

VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS
Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam 
för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Värdegrunden 
är den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service som vi erbjuder medborgarna. 
Kärnan i vår värdegrund är: 

• Vi är till för Karlstadsborna
• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.
• Vi når goda resultat.
• Vi är en kommun i gott skick.
• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.

VISIONEN VISAR RIKTNINGEN
Vår vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, visar riktningen för kommunens utveckling; framåt 
och uppåt. Vår vision är både större och mänskligare än bara en siffra. Utmaningen är att skapa 
en attraktiv livsmiljö samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå 
hand i hand med en hög livskvalitet.

STRATEGISKA PLANEN PEKAR UT MÅLOMRÅDEN
Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. Den ingår i kommunens  
ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen visar våra prioriterade  
målområden med övergripande mål. På det sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa  
att vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

KARLSTADS KOMMUNS STYRMODELL

Vision

Strategisk plan

Värdegrund

STYRMODELL I FÖRÄNDRING 
Kommunledningskontoret arbetar under 2018 vidare med uppdraget att i samråd med kommunens  
förvaltningar och bolag fortsätta utveckla koncernens styrning. Kommunikationen kring styrmodellen  
och dess sakinnehåll kommer därför att behöva uppdateras löpande.



SÅ ÄR DEN STRATEGISKA  
PLANEN UPPBYGGD

Den strategiska planen med målområden och mål ligger till grund för kommunens  
ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs bland annat upp i samband med  
delårsbokslut och årsredovisning.

Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att  
alla arbetar för att nå de koncernövergripande målen.

FYRA MÅLOMRÅDEN
Målområdena visar vilka områden som är prioriterade i koncernen för att vi ska nå visionen. 
Våra målområden är:

• En kommun för alla
• En kunskaps- och tillväxtkommun
• En miljösmart kommun
• En attraktiv arbetsgivare

ÖVERGRIPANDE MÅL – VAD VILL VI UPPNÅ?
Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit koncernövergripande mål. De är en vägledning 
till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. Alla kommunens verksamheter 
ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de övergripande målen nås. Målen följs sedan upp med 
hjälp av indikatorer. I uppföljningen av målen ser vi resultat och effekter och det blir även tydligt vilka 
utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver.

NÄMNDMÅL
Kommunens nämnder och styrelser ska bryta ner de övergripande målen i konkreta och mätbara nämndmål 
som är anpassade till den egna verksamheten.

UPPFÖLJNING OCH EFFEKT
I den strategiska planen är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och mäter målupp-
fyllelse och effekter under året. Samtidigt drar vi lärdom av verksamhetsåret inför kommande budgetperiod.
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En kommun 
för alla

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

KARLSTAD
SKA VARA

MÅLOMRÅDEN OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

En 
miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare

KARLSTADS 
KOMMUN 
SKA VARA

• Karlstadsborna ska 
trivas och vara stolta 
över sin kommun 

• Karlstadsborna ska 
ha tillgång till bra 
bostäder

• Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt 
centrum

• Karlstad ska vara 
bland de bästa 
besöksmålen i Sverige

• Karlstad ska vara  
en trygg kommun

• Karlstadsborna ska 
ha ett liv fritt från 
diskriminering 

• Tillgängligheten 
och möjligheten till 
delaktighet ska vara 
god

• Karlstadsborna  
ska kunna leva  
ett hälsosamt liv 

• Karlstad ska erbjuda 
utbildning av hög 
kvalitet 

• Karlstad ska vara en 
bra universitetsstad

• Karlstad ska ha ett 
gott företagsklimat

• Karlstadsborna ska  
ha goda möjligheter 
att försörja sig själva

• Karlstadsborna 
ska ha tillgång till 
goda och hållbara 
kommunikationer 

• Karlstads befolkning 
ska årligen öka med 
minst en procent

• Karlstads kommun  
ska ha bra ledarskap  
och medarbetarskap

• Karlstads kommun ska 
arbeta för jämställdhet 
och mångfald

• Karlstads kommun ska 
ha en god arbetsmiljö

• Karlstad ska vara 
en fossilfri och 
klimatsmart kommun

• Luften och vattnet  
i Karlstad ska vara  
så rent att människor 
och miljö inte skadas

• Karlstadborna och 
miljön ska inte 
påverkas negativt  
av skadliga ämnen 

• Den biologiska 
mångfalden ska  
värnas och naturens 
värde för friluftslivet 
ska utvecklas

• Konsumtionen  
i Karlstad ska vara 
resurssnål och hållbar

LÅNGSIKTIGHET OCH STABILITET
God ekonomisk hushållning är en förutsättning 
och restriktion för vår långsiktiga planering. Vår 
ekonomi ska vara i gott skick och medborgarnas 
skattepengar ska användas så effektivt som möjligt 
där öppenhet och tillgänglighet är vårt kännetecken. 
God ekonomisk hushållning konkretiseras genom 
kommunfullmäktiges beslut ”Mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun” 

där också grunden för kommunens finansiella ramar 
fastställs. För närvarande beskrivs dessa i ett resultat- 
mål, ett mål om kommunens totala skuldsättning 
samt ett mål om kommunens långsiktiga ansvar  
för underhållet av fastigheter och anläggningar. All 
vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som 
ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genom-
syra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen 
av varje övergripande mål.



STRATEGISK PLAN 
Karlstad ska vara en kommun där människor vill 
leva och bo och där företag vill etablera sig och 
verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma 
boende- och livsmiljöer, goda studiemöjligheter, ett 
dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunika-
tioner och närhet till natur- och kulturupplevelser. 
Det ska finnas förutsättningar att bo och verka såväl 
i staden och tätorterna som på landsbygden med en 
bra servicenivå. 

Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa 
är en förutsättning för Karlstads fortsatta utveckling 
och tillväxt. Tillväxten ger förutsättnigar för att 
stärka skolan, omsorgen, miljö- och klimatarbetet 
och det civila samhället. Karlstad ska vara en attrak-
tiv kommun som växer. 

Det är människor som skapar ett samhälle. 
Människors hälsa och välbefinnande har därför stor 
betydelse för hur samhället i stort mår. Vi vill skapa 
goda uppväxt- och livsvillkor, ett livslångt lärande 
och möjlighet till delaktighet för alla Karlstadsbor. 
Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur 
ett brett perspektiv, eftersom det berikar vår kom-
mun. Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över 

sin kommun. Därför tycker vi att det är viktigt med 
en mångfald av kultur- och nöjesevenemang, ett rikt 
utbud av natur- och friluftsområden samt förutsätt-
ningar för en aktiv vardag, året runt. Karlstad ska 
vara en kommun för alla – där alla ska ha friheten 
och möjligheten att följa sina drömmar, utveckla sina 
idéer och kunskaper.  

Miljö- och klimatfrågorna är några av de vikti-
gaste frågorna i vårt samhälle idag. Konsekvenserna 
av miljöförstörelse och utsläpp är gränslösa och därför 
måste vi gemensamt anta klimatutmaningen för att 
minska behovet av fossila energikällor. Vi vill skapa 
attraktiva livsmiljöer samtidigt som vi växer och 
utvecklas.  

Kommunen ska växa på ett ekonomiskt, soci-
alt och miljömässigt hållbart sätt. FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att 
utveckla kommunen i denna riktning. Kommunen 
ska ligga i framkant och vara öppen för nya system-
lösningar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling.  

Karlstads kommuns verksamheter ska även kän-
netecknas av att vara av god kvalitet och bedrivas 
med god ekonomisk hushållning.
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Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin 
kommun är ett viktigt mål. Vi bygger en attraktiv 
kommun för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från 
vad människor behöver för att trivas och må bra när 
vi planerar vår verksamhet. Karlstadsborna behöver 
tillgång till god kommunal service som ständigt 
utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. 
Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv 
med puls och dynamik. Karlstadsborna ska ha nära 
till vatten, natur och fritidsaktiviteter. 

Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt håll-
bar kommun, en omtänksam kommun där alla 
människor känner sig trygga och välkomna. Vi 
ska vara en bra kommun att leva i för människor i 
alla livets skeden. Särskild vikt ska läggas vid att 
Karlstad ska vara en barnvänlig kommun. Karlstads 
kommun ansvarar för att kompensera för barns 
ojämlika uppväxtvillkor. Alla barn förtjänar en bra 
barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
Barnens bästa ska vara i centrum och de ska vara 
delaktiga i att skapa en kommun där de trivs och 
mår bra.  

Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd 
ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår 
stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet 
samverkansklimat. Vi ska verka för ökad tolerans och 
jämställdhet. Karlstads kommuns verksamhet ska 
vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara 
en kommun med lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter för alla medborgare.  

ÖVERGRIPANDE MÅL:  

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta  
över sin kommun
Vi vill vara en attraktiv kommun för alla invånare i 
Karlstad. Karlstad ska vara en plats som är intressant 
att bo och leva på, där invånarna trivs och känner 
förtroende för sin kommun. Vi vill vara en kommun 
som växer men på ett hållbart sätt.

Vi utvecklar kommunen för att ge förutsättningar 
för ett hälsosamt liv med hänsyn till natur och  
kulturvärden genom en god samhällsplanering. 

Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt  
och tillgång till vattennära upplevelser på både  
Klarälven och Vänern vilka stimulerar till fysisk 
aktivitet, rekreation och sociala möten.  

Det är i möten mellan människor som ny kun-
skap och nya insikter gror. Tillgång till attraktiva 
lekmiljöer, mötesplatser och aktiviteter för barn är 
en del i arbetet att göra Karlstad till en ännu bättre 
barnkommun.  

 Indikator:  Nöjd-Region-Index  
(Kommunen som plats), MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s
medborgarundersökning (som är en attitydunder- 
sökning) där tre frågor ligger till grund. Frågorna 
betygssätts av invånarna från 1–10 och omräknas  
till ett index från 0 till 100. Frågorna är: 
• Hur nöjd är du med din kommun i dess  

helhet som en plats att bo och leva på?
• Hur väl uppfyller din kommun dina förvänt-

ningar på en plats att bo och leva på? 
• Föreställ dig en kommun som en plats som är 

perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant  
ideal tycker du att din kommun kommer? 

 Indikator:  Nöjd-Medborgar-Index  
(Kommunens verksamheter), MBU 
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s  
medborgarundersökning där tre frågor ligger till 
grund: 
• Hur nöjd är du med hur din kommun sköter  

sina olika verksamheter? 
• Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter 

dina förväntningar? 
• Föreställ dig en kommun som sköter sina olika 

verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett 
sådant ideal anser du att din kommun kommer? 

EN KOMMUN FÖR ALLA
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder
En bostad är en av grundpelarna för att känna 
trygghet och för att livet ska fungera. Missbruk, 
funktionsnedsättning och små ekonomiska resurser 
är faktorer som påverkar möjligheterna till en egen 
bostad. Jämlika och värdiga levnadsförhållanden  
skapar goda uppväxtvillkor och ett tolerant samhälle.

För att växa som kommun behöver vi ha en hög 
takt i bostadsbyggandet med olika typer av bostäder 
i olika upplåtelseformer. Vi måste kunna erbjuda  
attraktiva och hälsosamma boendemiljöer med 
blandad bebyggelse för att locka fler att bosätta sig 
i kommunen. Det innebär att kommunen ska verka 
för en långsiktigt hållbar samhällsplanering där 
människorna är i centrum. Vi vill ha en pulserande 
stad och en levande landsbygd. 

 Indikator:  Färdigställda bostäder, SCB
Beskrivning: Detta mått visar hur många nybyggda 
bostäder som har färdigställts under året i olika 
upplåtelseformer och bostadstyper. I totalsiffran 
ingår också om det tillkommit några nya bostäder 
vid ombyggnad.

 Indikator:  Nöjdhet bostäder, index, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s 
medborgarundersökning där tre frågor ligger  
till grund: 
• Hur ser du på möjligheterna till att hitta  

bra boende? 
• Hur ser du på utbudet av olika typer av boende-

former (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 
• Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? 

 Indikator:  Hem- och bostadslösa i Karlstads 
kommun, i antal, ASF
Beskrivning: Detta mått kommer från en årlig kart-
läggning och visar hur många personer under aktuell 
mätvecka som är registrerade i arbetsmarknads- och 
socialförvaltningens verksamhetssystem. Vid kart-
läggningen används Socialstyrelsens definition. Den 
omfattar fyra olika situationer som personer kan 
befinna sig i för en kortare eller längre tid.
• Situation 1:  

En person är hänvisad till akutboende, härbärge, 
jourboende eller är uteliggare. 

• Situation 2:  
En person är intagen/inskriven på antingen  
kriminalvårdsanstalt eller behandlingsenhet.

• Situation 3:  
En person bor i en av kommunen ordnad boende-
lösning till exempel träningslägenhet eller med 
socialt kontrakt på grund av att personen inte får 
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. 

• Situation 4:  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst  
hos kompisar/släktingar eller har ett tillfälligt 
inneboende- eller andrahandskontrakt hos  
privatperson. 

 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska vara ett dynamiskt  
kulturellt centrum
Det är viktigt med en mångfald av kultur- och nöje-
sevenemang, ett rikt utbud av natur- och friluftsom-
råden samt att det finns möjligheter att utöva idrott 
och ha en aktiv vardag.

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och 
alla ska ha närhet till natur-, kultur- och idrottsupp-
levelser. Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
barn och ungdomar får del av kulturella upplevelser. 
Vi vill att Karlstad ska fungera som ett dynamiskt 
kulturellt centrum som lockar till sig kreativa 
människor för att verka i en stimulerande miljö.

 Indikator:  Nöjdhet kultur, index, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s med-
borgarundersökning där tre frågor ligger till grund: 
• Vad tror eller tycker du om biblioteks- 

verksamheten? 
• Vad tror eller tycker du om utställnings-  

och konstverksamheter? 
• Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar 

och konserter? 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska vara bland de bästa  
besöksmålen i Sverige
Vi vill stärka besöksnäringen och bidra till utveck-
lingen av Karlstad som event-, upplevelse-, idrotts- 
och handelsstad. Vi strävar efter att vara bland  
de bästa besöksmålen i Sverige. De som besöker 
Karlstad ska känna att de gärna vill återvända  
eller bosätta sig här.

 Indikator:  Hotellövernattningar i Karlstad  
i antal (tusental), SCB
Beskrivning: Detta är ett mått som visar antal hotell- 
övernattningar i Karlstad under ett år, vilket är ett 
sätt att se om vi är ett populärt besöksmål och där  
vi kan jämföra oss med andra.
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska vara en trygg kommun
Karlstad ska upplevas som en säker och trygg  
kommun där alla kan vistas utan oro för att utsättas 
för våld, hot eller andra brott. Barnens trygghet ska 
stå i centrum. Barn och ungas uppväxtvillkor är en 
viktig aspekt i vårt arbete för att göra Karlstad till 
en trygg kommun.

Vi försöker planera den fysiska miljön för att 
minska risken för att brott uppstår. En del platser i 
våra städer upplevs ofta som otrygga, framför allt av 
kvinnor. Men det handlar inte bara om att känna sig 
trygg i olika utemiljöer utan även i sitt eget hem. 
Våld eller risken för våld i hemmet är också en viktig 
trygghetsfråga. Även risken att skada sig i sitt eget 
hem, kanske särskilt för äldre personer, ingår i det 
förebyggande trygghetsarbete kommunen bedriver. 
En fungerande samhällsservice är en grundpelare i 
människors upplevelse av trygghet.

 Indikator:  Trygghetsindex, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s med-
borgarundersökning där tre frågor ligger till grund: 
• Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan  

vistas utomhus på kvällar och nätter? 
• Hur ser du på hur trygg och säker du kan  

känna dig mot hot, rån och misshandel? 
• Hur ser du på hur trygg och säker du kan  

känna dig mot inbrott i hemmet? 
• 
 Indikator:  Trygghet bland unga, andel av elever, ELSA
Beskrivning: Detta mått visar statistik från elev- 
hälsodatabasen (ELSA) som sammanställs årligen 
från elevenkäter i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 
7 och årskurs 1 på gymnasiet. Elevhälsodatabasen 
baseras på data från elevens hälsobesök hos skol- 
sköterskan. Utifrån valda frågeställningar i ELSA  
har medelvärden för olika kategorier skapats för att 
få en mer överskådlig bild av elevernas hälsa och  
livssituation. Påståendena som betygssätts av eleven  
i detta mått är: 
• Jag känner mig trygg inför skoldagen. 
• Jag trivs i skolan. 
• Jag har kamrater i skolan.
• Jag har kamrater på fritiden. 
• Elever är vänliga. 
Svaren ”stämmer mycket bra” och ”stämmer  
ganska bra” läggs ihop och redovisas i andel (%)  
av de i respektive årskurs som svarat på enkäten. 
Utifrån det har en total andel räknats fram. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna ska ha  
ett liv fritt från diskriminering
Karlstads kommun vill värna om alla människors 
lika värde och respektera den enskilda människans 
frihet och värdighet. Vi vill vara en kommun där 
invånarna respekterar varandra och där ingen  
karlstadsbo känner sig diskriminerad på grund  
av kön, könsöverskridande identitet, etnisk till- 
hörighet, religion eller annan trosuppfattning,  
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder  
eller andra omständigheter som gäller den e 
nskilde som person.
Karlstads kommun ska ha ett inkluderande för-
hållningssätt och bedriva ett aktivt arbete för att 
motverka diskriminering. Karlstad ska vara en 
bra kommun att leva i för människor i livets olika 
skeden och det är viktigt att vi medvetet och aktivt 
jobbar för att alla ska få tillgång till lika möjligheter 
och samma service. Äldre människor ska känna att 
det är positivt att åldras i Karlstad. Samtidigt vill  
vi skapa en bra grund för en god och trygg uppväxt 
för barn.

 Indikator:  Saknas

ÖVERGRIPANDE MÅL

Tillgängligheten och möjligheten  
till delaktighet ska vara god
För alla som bor och vistas i Karlstad ska tillgän-
ligheten vara god. Det är viktigt att identifiera och 
undanröja hinder så att personer med funktions-
nedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. 
Tillgänglighet är så mycket mer än fysiska hinder 
som trottoarkanter och anpassade lokaler, det är även 
digital tillgänglighet, som internetuppkoppling och 
digitala tjänster. Det innebär också tillgänglighet 
till information, att förstå beslut och att kunna vara 
delaktig i kommunens processer.

Vi vill vara en kommun i framkant när det gäller 
att kunna erbjuda olika former av digitala tjänster. 
Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter för 
att hantera våra samhällsutmaningar ger vi mervärde 
till Karlstadsborna och värnar det demokratiska 
perspektivet.  

I ett demokratiskt samhälle ska invånarna känna 
delaktighet och inflytande genom att de kan vara 
med och påverka och känna att deras åsikter tas på 
största allvar. Vi vill öka möjligheten för Karlstads-
borna att aktivt delta i samhället och känna att det  
finns möjligheter att kunna påverka sitt liv och vardag.  
Det gäller inte minst att ta tillvara barnens erfaren-
heter och kunskaper om det offentliga rummet.
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 Indikator:  Nöjd-Inflytande-Index, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s  
medborgarundersökning där tre frågor ligger  
till grund: 
• Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande 

invånarna har över kommunens beslut och verk-
samheter? 

• Hur väl uppfyller din kommun dina förvänt-
ningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande?

• Försök föreställa dig en ideal situation för  
invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal  
tycker du att invånarnas insyn och inflytande 
kommer i din kommun?

 Indikator:  Informationsindex för kommunens 
webbplats, KKiK 
Beskrivning: Detta mått baseras på en mätning av 
informationsgivningen på kommunens webbsida. 
Totalt ställs 256 frågor och för varje fråga kan mellan 
0 och 3 poäng ges beroende på om informationen 
finns på hemsidan eller inte. Frågorna som ställs 
handlar om till exempel vilka förskolor som finns 
i kommunen, öppettider på återvinningsstationen 
eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen. 
Undersökningen är en självskattningsundersökning, 
det vill säga att kommunen själv kontrollerar sin 
webb genom att sätta poäng på varje fråga. Måttet 
visar hur stor andel av maxpoängen vi får. 

 Indikator:  Delaktighetsindex, KKiK
Beskrivning: Detta mått kommer från en själv- 
skattningsundersökning som kommunen genomför 
inom KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, med 
hjälp av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen 
möjliggör för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjlig- 
heterna till medborgardelaktighet i kommunen. 
Andel (%) av maxpoäng. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv
Genom att främja hälsa och förebygga ohälsa 
och sjukdomar, vilket är utgångspunkten för allt 
folk-hälsoarbete, bidrar vi till ett hållbart samhälle. 
Metoderna för detta är många och av olika karaktär.  
Gemensamt är att arbetet är systematiskt och lång-
siktigt. Karlstad som kommun ska vara med och 
bidra till att undanröja de hinder som finns för att 
alla invånare ska ha en god hälsa.

Bättre hälsa ger bättre förutsättningar för lärande 
och arbete, som i sin tur ger ökad samhällsnytta. 

Det är bra för samhället men också för individen. 
Karlstad vill arbeta aktivt för att invånarna själva  
ska kunna göra hälsosamma val och må bra. En 
stadsplanering som stimulerar rörelse och möten 
mellan människor bidrar till ökad folkhälsa.  

Buller, och annan yttre störande miljöpåverkan,  
är en miljö- och hälsofråga som berör många 
människor. I Karlstad vill vi skapa bra miljöer även  
i bullriga lägen genom att planera och utforma 
bostäder och lokaler på ett bra sätt. 

 Indikator:  Fritidsmöjligheter, index, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s  
medborgarundersökning där fem frågor ligger  
till grund: 
• Hur ser du på tillgången till parker,  

grönområden och natur? 
• Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva 

fritidsintressen till exempel sport, kultur, frilufts-
liv, föreningsliv? 

• Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang?
• Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?
• Hur ser du på nöjesutbudet?

 Indikator:  Ohälsotal, F-kassan 
Beskrivning: Detta mått visar hur många dagar  
under en tolvmånadersperiod som Försäkrings- 
kassan betalat ut ersättning vid nedsatt arbets- 
förmåga i förhållande till antalet försäkrade i  
åldrarna 16–64 år. Ersättningar som ingår är sjuk-
penning, rehabiliteringspenning, sjukersättning 
och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet 
utbetalda nettodagar.

 Indikator:  Psykisk hälsa hos unga, andel  
av elever, ELSA
Beskrivning: Detta mått visar statistik från elev- 
hälsodatabasen (ELSA) som sammanställs årligen 
från elevenkäter i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 
7 och årskurs 1 på gymnasiet. Elevhälsodatabasen 
baseras på data från elevens hälsobesök hos skol- 
sköterskan. Utifrån valda frågeställningar i ELSA  
har medelvärden för olika kategorier skapats för att 
få en mer överskådlig bild av elevernas hälsa och livs-
situation. Påståendena som betygssätts av eleven  
i detta mått är: 
• Jag känner mig ledsen.
• Jag känner mig orolig/ängslig.
• Jag känner mig känner mig arg.
• Jag känner mig irriterad eller på dåligt humör.
• Jag har svårt att koncentrera mig. 
Svaren ”sällan” och ”aldrig” läggs ihop och redovisas 
i andel (%) av de i respektive årskurs som svarat på 
enkäten. Utifrån det har en total andel räknats fram.
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Karlstad ska vara en kommun med långsiktig  
ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till att fler jobb  
skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad genom 
att vara en attraktiv etablerings-, bostads- och 
utbildningsort. All utveckling bygger på möten  
mellan människor. Vi ska därför skapa förutsätt-
ningar för goda kommunikationer, både vad gäller 
människors möten och resor.

Karlstad är regionhuvudstad och tillväxtmotor 
för Värmland. Ett dynamiskt näringsliv med attrak-
tiva jobb inom många olika branscher är en förut-
sättning för att Karlstad ska växa. Då är det viktigt 
att attrahera människor med konkurrenskraftig 
kompetens till kommunen.

I dag är det vanligt att företag etablerar sig i 
regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft. 
Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse 
för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att 
höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola 
och grundskola. Universitetet är en länk till fortsatt 
utbildning, innovation och utveckling. I Karlstad 
finns goda förutsättningar för samarbetet mellan  
det offentliga, näringslivet och universitetet.  

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska erbjuda utbildning  
av hög kvalitet
Utbildning är en viktig grundsten, både för indi-
viden och för samhället. Utbildning och kunskap 
skapar meningsfullhet, är avgörande för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden och för möjligheten 
att välja en sysselsättning som upplevs stimulerande. 
En växande kommun som Karlstad behöver väl-
ut-bildad arbetskraft med hög kompetens som kan  
vara med och bygga framtidens samhälle.

I Karlstad ska förskolor och skolor ha goda 
arbetsmiljöer och vara trygga, ge kunskap och hålla 
så hög kvalitet att det lockar fler människor hit.  
Skolan ska vara till för alla och ska stimulera till 
bästa möjliga resultat oavsett förutsättningar, kön 

och bakgrund. Grunden läggs i unga år och det är 
därför viktigt för individen att klara alla stadier i 
skolan och får känna lust och vilja att läsa vidare.

 Indikator:  Gymnasiebehörighet, Skolverket
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av  
eleverna som går ut årskurs nio med behörighet  
till gymnasieskolans yrkesprogram (det lägsta  
behörighetskravet).

 Indikator:  Gymnasieexamen slutförd inom  
fyra år, Skolverket
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av 
eleverna i gymnasieskolan som slutför sin gymnasie-
examen inom fyra år. Vi har valt att titta efter fyra 
år eftersom vi vill få med de som går individuella 
programmet och går ett extra år i gymnasieskolan. 

 Indikator:  Gymnasial vuxenutbildning (Komvux),  
andel deltagare som slutfört kurs, Skolverket
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel som  
slutför sin kurs av de som studerar på gymnasial  
nivå inom kommunal vuxenutbildning, Komvux.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska vara en bra universitetsstad
Universitetet är en viktig del i Karlstads och Värm-
lands fortsatta utveckling och tillväxt. Det tryggar  
kompetensförsörjningen till länet och utifrån forsk-
ning och innovationer föds nya entreprenörer och 
företag. Karlstad ska arbeta aktivt för att ta vara på 
och behålla den kompetens som studenterna och 
universitetet utgör. Karlstad ska utvecklas som en 
attraktiv student- och universitetsstad och fortsätta 
arbetet med kompetensmatchning och kompetens-
försörjning samt försöka få studenter att stanna  
kvar i kommunen efter studierna.

EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN
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 Indikator:  Arbete i Karlstadsregionen  
efter examen från Karlstads universitet, SCB  
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av 
studenterna som tagit examen vid Karlstads univer-
sitet som hade arbete i Karlstadsregionen ett år efter 
examen. Andelen är uträknad från det totala antalet 
personer som förvärvsarbetade ett år senare.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska ha ett gott företagsklimat
Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en  
förutsättning för Karlstads fortsatta tillväxt och ut- 
veckling. För att attrahera och behålla människor med  
hög kompetens vill vi skapa bra förutsättningar för 
näringslivet. Vi ska arbeta för att vara en attraktiv 
etableringsort för företag. Både etablerade och nya 
företag ska känna att de får stöd och uppmuntran. Vi  
ska värna om småföretagarnas villkor och alla nyin-
flyttade ska känna sig välkomna. Vi vill att den goda 
livsmiljön i Karlstad ska locka både människor och 
företag. Näringslivet i Karlstads landsbygdsområden är  
viktigt för att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Karlstad ska vara en aktiv aktör i regionen på 
olika sätt och verka för ökad samverkan med såväl 
grannkommunerna, näringslivet som andra offent-
liga aktörer. 

 Indikator:  NKI, Nöjd-Kund-Index företagare, SKL
Beskrivning: Detta mått är ett övergripande index 
(från 0 till 100) från SKL:s undersökning Insikt  
som görs regelbundet till de företagare som har  
haft kontakt med kommunen. 

 Indikator:  Företagarnas sammanfattande  
omdöme om kommunens företagsklimat,  
betyg 1-6, Svenskt Näringsliv
Beskrivning: Detta mått är den enskilt största  
frågan i den enkätundersökning till företagare  
som ingår i Svenskt Näringslivs kommunranking 
(utgör en tredjedel av kommunens rankingplacering). 
Frågan lyder: Vilket sammanfattande omdöme vill 
du ge företagsklimatet i kommunen? Företagarna får 
utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upple-
ver att företagsklimatet i kommunen är. Betyg sätts 
på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.

 Indikator:  Antal nystartade företag (Etablerings-
frekvens) per tusen invånare och år, Tillväxtanalys
Beskrivning: Detta är ett mått som visar hur stor 
etableringsfrekvensen är för nystartade företag i en 
kommun. (Måttet bör sättas i relation till antalet 
företagskonkurser per tusen invånare.) 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna ska ha goda  
möjligheter att försörja sig själva
Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv och  
sin familj är en av grundförutsättningarna för en  
god hälsa. Det handlar inte bara om möjligheten  
till försörjning utan också om självständighet, 
självrespekt och att vara oberoende. Egen försörjning 
minskar risken för socialt utanförskap. Viktiga  
faktorer för en god hälsa är tillgång till sysselsätt-
ning och en ekonomisk buffert.

Personer med utländsk bakgrund och personer 
med funktionsnedsättning har svårare att etablera  
sig på arbetsmarknaden. Därför är en av våra  
utmaningar att tillsammans med andra aktörer  
uppmuntra till, och att hitta nya vägar för, att  
fler ska komma i arbete och ha möjlighet till egen 
försörjning. 

En hög arbetslöshet får långtgående negativa 
konsekvenser både för samhället i stort och för den 
enskilde som drabbas av arbetslöshet. Vi vill värna 
om barnen eftersom barn som växer upp i familjer 
med lägre inkomstnivåer har högre sannolikhet att 
själva hamna i sämre utgångsläge som vuxna. 

 Indikator:  Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande 
av befolkningen 20–64 år, SCB
Beskrivning: Detta är ett mått som visar hur stor 
andel av Karlstadsborna i åldern 20–64 år som  
har ett arbete.  

 Indikator:  Biståndsmottagare, andel av  
befolkningen, Socialstyrelsen
Beskrivning: Detta är ett mått som visar hur stor 
andel av Karlstadsborna i åldern 18 år och äldre  
som får ekonomiskt bistånd.  

 Indikator:  Arbetslöshet (öppet arbetslösa samt 
personer i program med aktivitetsstöd), andel  
av arbetskraften 16–64 år, Arbetsförmedlingen
Beskrivning: Detta är ett mått som visar hur stor 
andel av Karlstadsborna i åldern 16–64 år som  
är arbetslösa (uppdelat på öppen arbetslöshet och  
i program med aktivitetsstöd).  

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda  
och hållbara kommunikationer
Med hjälp av hållbara kommunikationer ska det 
vara lätt för alla att ta sig till och från, och inom 
Karlstads kommun. Det ska finnas goda pendlings-
möjligheter, snabba och enkla transporter och god 
bredbandstillgänglighet. Infrastruktur, resor och 
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transporter ska vara så långsiktigt hållbara som  
möjligt. Människors vardagsliv och företagens 
verksamheter skär tvärs över kommun-, läns- och 
nationsgränser. Därför ska Karlstad som tillväxt-
motor i regionen ha en aktiv roll i att bygga goda 
relationer, bedriva påverkan och etablera samarbeten 
där det är nödvändigt. 

Att ha tillgång till en säker och fungerande 
internetuppkoppling är en förutsättning för snabb 
kommunikation och gör det möjligt att ta del av 
information och tjänster. En väl fungerande digi-
tal infrastruktur bidrar till samhällets tillväxt 
och utveckling. Det möjliggör att kommunen kan 
använda smarta innovativa lösningar för att utveckla 
staden på ett hållbart sätt och skapa dialog med 
medborgarna. 

 Indikator:  Kommunikationer, index, MBU
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s med-
borgarundersökning där fyra frågor ligger till grund: 
• Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar? 
• Hur ser du på möjligheterna till att använda 

kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik 
menas lokal och regional trafik med buss, spår-
vagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 

• Hur ser du på tillgången till förbindelser  
för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt  
och/eller flyg.) 

• Hur ser du på möjligheterna till att enkelt  
kunna transportera sig med bil? 

 
 Indikator:  Bussresor med Karlstadsbuss  
och Värmlandstrafik, antal per invånare och år,  
SBF och Värmlandstrafik
Beskrivning: Detta mått visar hur resandet är med 
buss i Karlstad. Vi räknar antal resor med Karlstads- 
buss och Värmlandstrafik per år och dividerar det 
med antal invånare i kommunen. När det gäller 
bussresandet med Värmlandstrafik har vi avgränsat 
oss till antal påstigningar på hållplatser inom  
Karlstads kommuns gränser. 

 Indikator:  Anslutningsgrad för bredband, andel  
hushåll med tillgång till 100 Mbit/s, PTS
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av  
hushållen som kan ansluta sig och få 100 Mbit/s, 
men måttet visar inte hur stor andel som verkligen  
är uppkopplade. Statistiken kommer från Post-  
och telestyrelsen.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstads befolkning ska årligen öka  
med minst en procent
Karlstad ska locka med attraktiva livsmiljöer, goda 
studiemöjligheter, och goda förutsättningar för 
näringslivet. Attraktiva och trivsamma miljöer är av 
särskild betydelse eftersom det är människorna som 
får Karlstad att växa och utvecklas. Vi vill bygga en 
kommun för invånarnas bästa.

Karlstad ska ha ett brett kulturutbud och nöjes-
liv med puls och dynamik. Alla ska ha nära till vat-
ten, natur och fritidsaktiviteter. Karlstad ska ha väl 
utbyggda kommunikationer och det ska vara enkelt 
att ta sig mellan arbetet, skolan, fritidsaktiviteterna 
och bostaden.  

 Indikator:  Befolkningsökning i procent, SCB
Beskrivning: Detta mått visar hur stor den procent- 
uella befolkningsökningen är i Karlstads kommun. 
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Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. 
Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv 
livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi är  
föregångare och innovativa i arbetet med att  
stimulera en ekologisk och hållbar utveckling. 

Tillsammans med alla som bor i Karlstad jobbar 
vi med att skapa en bra och hållbar kommun. Målet 
med vårt miljöarbete är att Karlstad både ska kunna 
växa och bli större och samtidigt vara miljömässigt 
hållbar. Miljö handlar om hälsa och livskvalitet som 
alla ska ha möjlighet till. Vi sätter miljöfrågorna 
högt på agendan och arbetar för att skapa ett bra  
liv för alla som bor och vistas här. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstad ska vara en fossilfri och  
klimatsmart kommun
För att bidra till att nå de globala klimatmålen  
ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden  
bli en fossilfri kommun. Karlstad ska även vara en 
kommun som är innovativ och använder smarta  
lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Det  
betyder att ingen uppvärmning eller el och inga 
transporter sker med fossila bränslen som till  
exempel olja eller kol.

Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och  
agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad  
ska nå klimatmålen. I vårt klimatarbete vill vi  
därför underlätta för Karlstadsbor att minska sina 
utsläpp av växthusgaser. Det ska vara lätt för  
invånare och företagare i vår kommun att göra  
miljö- och klimatsmarta val.  

 Indikator:  Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från  
alla sektorer, geografisk avgränsning, ton per  
person och år, RUS
Beskrivning: Detta mått visar direkta utsläpp som 
sker inom Karlstads kommun (geografisk avgräns-
ning). Här inkluderas exempelvis utsläpp från bilar 
som kör i Karlstad samt utsläpp som sker i samband 

med energiproduktion och genom verksamheter 
inom jordbruket. 

 Indikator:  Utsläpp av växthusgaser (CO2e) från  
alla sektorer, konsumtionsbaserad avgränsning,  
ton per person och år, REAP/MF
Beskrivning: Detta mått visar utsläpp som är kopp-
lade till den konsumtion som sker utifrån inköp som 
görs inom Karlstads kommun. Till de konsumtions-
baserade utsläppen räknas en produkts alla utsläpp 
som skett i alla tidigare led innan den konsumeras 
här i Karlstad, oavsett var dessa utsläpp sker i värl-
den (till exempel om varan har producerats i Kina 
och fraktas hit). 

 Indikator:  Körsträcka med bil, mil per person  
och år, RUS
Beskrivning: Detta mått visar om bilåkandet ökar 
eller minskar. Vi vet att trafiken och i synnerhet 
biltrafiken står för den största andelen av klimat- 
utsläppen i Karlstad. Måttet används i det nationella 
och regionala miljömålsarbetet och även av flertalet 
kommuner. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så  
rent att människor och miljö inte skadas
Luftföroreningar påverkar både hälsan och miljön. 
De kan göra människor sjuka och förkorta den för-
väntade livslängden. De bidrar även till växtskador, 
korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning 
och klimatförändringar. Vi vill att luften i Karlstad 
ska vara så ren att människor och miljö inte skadas. 
Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat 
betydligt de senaste decennierna. Trots detta har 
luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan  
på människors hälsa och miljön. I Karlstad har luft-
kvaliteten de senaste årtiondena blivit allt bättre  
men luftföroreningarna måste ändå fortsätta minska. 
Vi har arbete kvar för att nå de miljökvalitetsmål 

EN MILJÖSMART KOMMUN
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som påverkas av utsläpp av luftföroreningar.
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många 
håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, indu-
strier och vattenkraftverk. Vattendragen används 
exempelvis för fiske samtidigt som det ger oss 
dricksvatten. Sjöar och vattendrag är också viktiga 
för rekreation, exempelvis bad och båtturer. Det 
är viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga 
produktionsförmåga. Många växt- och djurarter är 
beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att  
vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan 
komma i konflikt med vår önskan att bygga hus  
nära stranden eller vårt behov av att reglera vatten-
flödet för att producera el från vattenkraft. Vi vill 
att vattnet i Karlstads kommun ska vara så rent att 
växter, djur och människor inte påverkas negativt. 

 Indikator:  Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde,  
mikrogram per kubikmeter, MF
Beskrivning: Detta mått visar hur mycket kvävedioxid 
det finns i luften i Karlstads innerstad. Kvävedioxid 
bildas vid förbränning och de största utsläppskäl-
lorna är fordonstrafiken och energiproduktionen. 

 Indikator:  Partikelhalt (PM10) i luft,  
årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter, MF
Beskrivning: Detta mått visar hur mycket partik-
lar det finns i luften i centrala Karlstad. Partiklar 

uppstår från flera olika källor. De större partiklarna, 
som även står för den största massan, kommer från 
slitage, exempelvis från dubbdäck. De mindre  
partiklarna kommer framförallt från förbränning  
och industriprocesser. 

 Indikator:  Övergödning i vattendrag,  
ton fosfor per år, MF
Beskrivning: Detta mått visar fosforhalten i vatten- 
dragen Alsterälven och Glumman. Fosformängd  
kan användas som en indikator på vattensituationen  
eftersom det påverkar hur bra ekologisk status  
vattnet har. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstadsborna och miljön ska inte  
påverkas negativt av skadliga ämnen
Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och bygg-
nader riskerar att hamna i miljön och kan tas upp 
av växter, djur och människor. För många ämnen är 
halterna för höga och orsakar problem för människor 
och miljö. Exempelvis är radon och asbest fortfarande 
ett problem i våra byggnader. För många kemikalier 
saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar 
människors hälsa och miljön. Kemiska risker behöver 
förebyggas genom ökad kunskap om ämnens farliga 
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egenskaper, information om användningen och regler 
om att begränsa användningen av vissa ämnen.

 Indikator:  Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver  
och kadmium), milligram per kilo, TFF
Beskrivning: Detta mått visar hur mycket tung- 
metaller det finns i Karlstads avloppsslam och visar 
hut rent avloppsvattnet är. Renare avloppsvatten till 
reningsverken är viktigt för ett hållbart samhälle 
eftersom det ger renare sjöar, vattendrag och hav  
och bättre förutsättningar för kretslopp av närings-
ämnen i slammet.

 Indikator:  Ekologiskt odlad åkermark, Jordbruksver-
ket 
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av 
åkermarken i Karlstads kommun som är ekologiskt 
odlad. I det ekologiska lantbruket eftersträvas en 
livsmedelsproduktion som värnar om djur och miljö. 
Vid ekologisk odling ersätts kemiska bekämpnings-
medel och konstgödsel med andra åtgärder, till 
exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt 
hållna djur. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Den biologiska mångfalden ska värnas och 
naturens värde för friluftslivet ska utvecklas
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en 
mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och 
fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många 
arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar 
att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk 
mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera. 
Utan många olika arter med skilda funktioner är 
risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatför-
ändringar och annan påverkan skadar ekosystemen. 
Vår rika och varierade natur är en källa för friluftsliv 
och rekreation, och har därigenom stor betydelse för 
folkhälsan.
 
 Indikator:  Skyddad natur av kommunens  
landareal, SCB
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av  
kommunens landareal som har någon form av 
skydd. Det finns olika typer av skydd, till exempel 
nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller 
biotopskyddsområde. 

 Indikator:  Grönområde inom 300 meter, SCB
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av  
invånarna i Karlstads tätort som har 300 meter  
eller kortare till ett större grönområde. Det vi  
mäter är avståndet från bostad till grönområde. 

 Indikator:  Nöjdhet med tillgång till parker,  
grönområden och natur, betyg 1–10, MBU
Beskrivning: Detta mått är en enskild fråga från 
SCB:s medborgarundersökning inom området  
Fritidsmöjligheter. Frågan lyder: Hur ser du på  
till-gången till parker, grönområden och natur?  
Invånarna har betygssatt frågan från 1 till 10, där  
10 är högsta betyg. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Konsumtionen i Karlstad ska vara  
resurssnål och hållbar 
Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om  
vi ska nå de globala klimatmålen och Sveriges  
miljömål. Svensk konsumtion påverkar miljön 
utanför Sveriges gränser och andra länders konsum-
tion påverkar vår livsmiljö. Karlstad vill vara med 
i arbetet för att driva på utvecklingen mot en mer 
hållbar konsumtion och produktion. I det arbetet 
ingår avfallsminimering och att begränsa resurs- 
användandet. 

 Indikator:  Hushållsavfall, total mängd per person  
och år, Avfall Sverige 
Beskrivning: Detta mått visar hur stor mängd  
hushållsavfall Karlstadsborna slänger i genomsnitt 
på ett år. 

 Indikator:  Miljöarbete, index, MBU 
Beskrivning: Detta mått är ett index från SCB:s  
medborgarundersökning där en fråga ligger till 
grund: Vad tror eller tycker du om kommunens  
insatser för att kommuninvånarna ska kunna  
leva miljövänligt? 

 Indikator:  Miljö- och etiskt märkta livsmedel  
i kommunens verksamheter, andel av totala inköp, 
Hantera livs
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel miljö- 
och etiskt märkta livsmedel vi köper in av det  
totala inköpet av livsmedel i Karlstads kommuns 
verksamheter. 
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Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun  
gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift  
är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och 
service. Medborgarnas bedömning av kommunen  
avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde.  
Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse 
för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads 
kommun ska vara en arbetsgivare som sätter verk-
samhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. 
Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska 
samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor 
och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö 
och en arbetsorganisation som ger förutsättningar  
för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivar- 
politiken är att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla personal. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap  
och medarbetarskap 
Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och med-
arbetarskap. Goda ledare verkar för att tillvarata 
potentialen hos både verksamhet och medarbetare 
för att nå uppsatta mål. Medarbetaren ska utifrån sin 
individuella kompetens bidra till att verksamhetens 
mål uppnås.

Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som 
kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer 
och medarbetare gemensamt medverkar till att  
skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet 
med god kvalitet. 

 Indikator:  Ledarindex, LMU
Beskrivning: Detta mått är ett index från kommunens 
ledar- och medarbetarundersökning där nio frågor 
ligger till grund. Frågorna betygssätts med betyg 
från 1 till 5 av chefer och medarbetare och omräknas 
till ett index från 0 till 100.

 Indikator:  Medarbetarindex, LMU
Beskrivning: Detta mått är ett index från kommunens 
ledar- och medarbetarundersökning där 11 frågor 
ligger till grund. 

 Indikator:  HME-index, (Hållbart medarbetar- 
engagemang), LMU/Kolada
Beskrivning: Detta mått är ett index från kommunens 
ledar- och medarbetarundersökning där nio frågor 
ligger till grund. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstads kommun ska arbeta  
för jämställdhet och mångfald
Karlstads kommun ska arbeta aktivt för ökad 
jämställdhet och mångfald och för att förhindra 
diskriminering inom vår organisation. Det handlar 
om att skapa lika villkor för alla. Det är även ett sätt 
att bidra till en bild av kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa 
framtida kompetens.  

 Indikator:  Anställda utrikes födda, balanstal  
till andel bland kommuninvånarna, Kolada
Beskrivning: Detta mått visar om andelen utrikes 
födda bland kommunkoncernens anställda (chefer 
och medarbetare) återspeglar hur det ser ut bland 
Karlstads befolkning i övrigt. Om värdet är 1,0  
har kommunkoncernen lika stor andel utrikes födda 
som det är bland Karlstads befolkning. Om värdet 
hamnar under 1,0 har kommunkoncernen en lägre 
andel utrikes födda än Karlstads befolkning. 

 Indikator:  Könsfördelning bland chefer,  
Karlstads kommun
Beskrivning: Detta mått visar fördelningen kvinnor 
och män i chefsgruppen i Karlstads kommun som 
organisation. Bakgrunden till att eftersträva en  
jämn könsfördelning bland chefer (60/40-principen) 
kommer från diskrimineringslagens tredje kapitel. 

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
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ÖVERGRIPANDE MÅL

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 
Karlstads kommun ska ha en god organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Syftet är att främja en god arbets-
miljö och förebygga risk för ohälsa på grund av orga-
nisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förut-
sättningar för arbetet som inkluderar ledning och 
styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsut-
rymme, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö 
innefattar hur vi påverkas av de personer som finns 
runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och 
socialt stöd från chefer och kollegor. 

 Indikator:  Frisktal, andel arbetade timmar  
av den förväntade arbetstiden, Kolada
Beskrivning: Detta mått visar hur stor andel av  
Karlstads kommuns medarbetare som håller sig 
friska och arbetar den förväntade arbetstiden utan 
sjukfrånvaro (VAB ej inräknat). 



20 Strategisk plan

Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se

M
ars 2

0
1

8

https://karlstad.se

