REVIDERAD STRATEGISK PLAN 2013‐2015
TILLVÄXT
Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020.
Kommunfullmäktige
Ta fram en etableringsstrategi tillsammans med övriga i Karlstad Business
Alliance, KBA.

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, SBN, TFN,
MN

Karlstad ska ha en av Sveriges tjugo bästa företagsklimat.
Kommunfullmäktige
Underlätta kommunens service till näringsliv genom ökad samordning mellan
förvaltningar och tydligt fokus på "en väg in".

Teknik‐ och fastighetsnämnden

2013

2014

2015

X

2013

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, SBN, TFN,
MN

2014

2015

Tidigare formulering (ersätts)
Senast år 2013 ska ha säkerställts att alla företagare som är intresserade av att
förvärva mark har tilldelats en ansvarig handläggare och har en etablerad
kontakt inom tre veckor.

Nöjdkundindex (NKI) i SKL's undersökning av kommunens service för
markupplåtelse, till exempel torghandel, containrar eller uteservering, som
kommunen beslutar om, ska öka från "godkänt" (2011) till "högt" (2013).
(Trafik och väg)

X

Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och
verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad
bebyggelse.
Kommunfullmäktige

2013

2014

2015

Ansvar

Ta fram riktlinjer för planberedskap, för att säkerställa tillgång på
verksamhetsmark i olika skeden, råmark för exploatering, mark i
planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. (Mark)

X

Underlätta Karlstads tillväxt genom att skapa kapacitet för ytterligare
påkopplingar av nya exploateringsområden på de allmänna va‐systemen. (VA)

X

X

TFN

Ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering över
samtliga kommunala lokaler och fastigheter.

X

X

KS, TFN

Ta fram arbetsformer och rutiner för hur kommunen ska arbeta för ökad andel
extern medfinansiering i investeringsprojekt.

X

X

KS, TFN

Tidigare formulering (ersätts)

KS, TFN

Frågan om medfinansiering ska prövas i all investeringsplanering. Antal projekt
ska öka.
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2013

2014

Långsiktig och samordnad investeringsplanering. (Staben)

Teknik‐ och fastighetsnämnden

X

X

Det ska alltid finnas tillgång till mark i olika skeden: 1) Råmark för exploatering
2) Mark i planeringsskede, 3) Planlagd mark, och 4) Utbyggd mark. Detta gäller
upplåtelse för såväl flerbostadshus med olika upplåtelseformer som
småhustomter samt industrimark. Blandad bebyggelse ska eftersträvas. (Mark
i samverkan med SBF och KLK)

X

Kommunen som markägare ska föra en aktiv markpolitik genom förvärv av
mark som i översiktsplanen utpekas för framtida stadsutveckling. (Mark)

X

2015

Tidigare formulering (ersätts)
Långsiktig och samordnad investeringsplanering med ökad andel extern
medfinansiering. (Staben)

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer.
Kommunfullmäktige
Utveckla bytespunkter för byte av transportslag för persontransporter. (ks, sbn,
Trafik och väg)
Färdigställ planeringen för Karlstadsstråket‐BRT och genomför nödvändiga
planändringar för genomförande.
Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät som förbinder kommunens
stadsdelar och tätorter.[1] (Trafik och väg)

Teknik‐ och fastighetsnämnden
I samband med om‐ och nybyggnad ska en separering av gång‐ och
cykeltrafiken eftersträvas på de mest trafikerade gc‐stråken i centrala Karlstad
(undantaget centrum). (Trafik och väg)

2013

2014

X

X

2015

X

X

X

X

X

X

2013

2014

2015

X

X

X

2014

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, SBN, TFN
SBN, KS, MN,
TFN
TFN

Karlstad ska vara en av Sveriges fem bästa cykelkommuner år 2015 och erbjuda
ett sammanhängande cykelnät som förbinder kommunens stadsdelar och
tätorter samt möjliggör förbindelser till kranskommunerna i syfte att minska
privatbilism.

Tidigare formulering (ersätts)

ATTRAKTIV STAD
Karlstadsbornas förtroende för kommunen förbättras.
Teknik‐ och fastighetsnämnden

2013

Ha en väl fungerande vardagsdialog med karlstadsborna inbegripet
synpunktshantering och felanmälan. Mätsystem för synpunktshantering och
felanmälan ska vara implementerat senast år 2013. (Staben)

X

I ett antal utvecklingsprojekt pröva olika metoder för att ge Karlstadsborna
möjlighet till delaktighet och påverkan. Genomförande och utvärdering ska
vara klart senast år 2014. (Staben)

X

Tidigare formulering (ersätts)

X
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Karlstadborna trivs och är stolta över sin stad.
Kommunfullmäktige
Genomför och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad
utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och
möjligheter till extern finansiering.
Ta fram en stadsbyggnadsvision.

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KFN, TFN, SBN

X

X

SBN, TFN, KFN

Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i kommunens mindre
tätorter och tätortscentra.
Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte
att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida. (Stadsmiljö,
övriga berörda förvaltningar, KLK)

X

X

SBN, TFN

X

X

TFN, SBN, KFN

Mer än 70 procent av både Karlstadsbor och besökare ska uppleva kommunens
offentliga rum som välskötta och attraktiva. (Trafik och väg, Natur och rekr.)

X

X

TFN

Kvaliteten på underhåll och skötsel av gator ska höjas; i SCBs
medborgarundersökning till minst 5,5 år 2013 och till minst 5,7 år 2015.
Karlstadborna ska vara nöjda med kommunens parker, grönområden och
strövområden; nöjdheten ska bibehållas på 2010 års höga nivå.

2013

2014

2015

Lyfta fram och göra stadens entréer inbjudande och välkomnande. (Stadsmiljö)

Teknik‐ och fastighetsnämnden

X

X

X

Den upplevda kvaliteten på dricksvattnet, vattenförsörjningen och
avloppssystemet i Karlstads kommun ska bibehållas. (VA)

X

X

X

Tidigare formulering (ersätts)

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ökar.
Kommunfullmäktige
Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur‐ och
strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och
lekplatser. (Lokal, Natur och rekr.)

2013

2014

X

X

2015

Ansvar
TFN, KFN,
KBAB, BUN, GN

Tidigare formulering (ersätts)
Tillgängligheten i stadskärnan, grönområden, skärgården och andra
vattenmiljöer utvecklas, så att fler besökare får möjlighet att uppleva dessa.
(Natur‐ och rekreationsprocessen, Stadsmiljöprocessen, Trafik‐ och
vägprocessen)
Möjlighet för människor med funktionshinder att komma ut i olika typer av
park‐ och naturmiljöer, vattenmiljöer samt att utnyttja lekplatser ska öka.
(Natur‐ och rekreationsprocessen)
Antalet lättillgängliga och intressanta natur‐ och strövområden inklusive
skärgårdsmiljöer ska öka.

Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel)
med fokus vid skolor. (Trafik och väg)

X

X

TFN, SBN

Andelen trafikanter som känner sig trygga ska öka.

Fortsätt satsa på att hastighetssäkra gator i de flesta bostadsområden och
införa 30 km/h vid skolor och förskolor. (Trafik och väg)

X

X

TFN

Andelen trafikanter som känner sig trygga ska öka.

Minska klottret i staden genom arbete med förebyggande åtgärder samt
sanering. [2] (Trafik och väg, Lokal, Stadsmiljö)

X

X

ASN, TFN, GN,
BUN, RTJ

Klottret i staden ska minska.
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Teknik‐ och fastighetsnämnden
Ta fram en plan för arbetet med utformningen av den fysiska miljön på
offentlig plats (belysning, vegetation, nedskräpning, klotter, mm) för att öka
den upplevda tryggheten hos karlstadsborna. (Trafik och väg, Natur och rekr.,
Stadsmiljö)

2013

2014

X

X

2015

2013

2014

X

X

2013

2014

2015

X

X

X

Tidigare formulering (ersätts)
Systematiskt arbeta med utformningen av den fysiska miljön på offentlig plats
(belysning, vegetation, nedskräpning, klotter, mm) för att öka den upplevda
tryggheten hos karlstadsborna. Nollmätning görs 2014. (Trafik‐ och
vägprocessen, Stadsmiljöprocessen, Natur‐ och rekreationsprocessen,
Lokalprocessen)

Besöksnäringen ska utvecklas.
Kommunfullmäktige
Tydliggör och lyft fram befintliga stråk och besöksmål i stadskärnan, stadsnära
grönområden och i skärgården.

Teknik‐ och fastighetsnämnden
Senast 2013 ska möjliga gästplatser och angöringsmöjligheter för båtar i
centrala Karlstad, älvgrenarna, Orrholmsviken, Mariebergsviken och
Bergviksområdet utredas. Lämpliga platser ska iordningsställas senast 2015.
(Natur och rekr.)

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KFN, TFN

Tidigare formulering (ersätts)

EN STAD FÖR ALLA
Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras.
Kommunfullmäktige
Anställ, i samarbete med arbetsförmedlingen, under ett år minst 100 personer
som idag står långt från arbetsmarknaden. (Staben)

2013

2014

X

X

2013

2014

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

Karlstadsbornas hälsa blir bättre.
Teknik‐ och fastighetsnämnden
Kommunens lekplatser ska vara utformade så att de inspirerar till lek och
rörelse. 2015 ska minst 85 % av lekplatserna vara av god eller utmärkt standard
(Natur och rekr., Lokal)
I alla större exploateringsprojekt där det inom kvartersmark planläggs för lek
ska exploatören åläggas att anlägga en eller flera lekplatser i området.
Lekplatserna ska utformas så att de minst uppfyller kommunens standard för
en fullgod lekplats. (Mark)
Möjligheten till utformning av närmiljöer som stimulerar till möten ska prövas i
planeringsfas i alla projekt. (Trafik och väg, Natur och rekr., Stadsmiljö och SBF)

2015

Tidigare formulering (ersätts)

X

X

X

X

X
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Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka.
Kommunfullmäktige

2013

Genomför en kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden
inom arbetsmarknads‐ och socialnämndens verksamhetsområde.[3]

X

Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i syfte att tillskapa fler
bostadssociala kontrakt.

X

2014

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

TFN, ASN

X

ASN, TFN,
KBAB

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld
ökar.
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring
diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. (Staben)

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

ALLA

Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq‐arbete.
Kommunfullmäktige
Genomför utbildningsinsatser i hbtq med särskild inriktning till personal som
har mycket kontakt med medborgare.[4] (Staben)

2013

2014

X

X

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

DEN GODA GRÖNA STADEN
Klimatpåverkan från energi‐ och transportsektorn i Karlstad som geografiskt
område ska minska med 25 % mellan 2008 och 2020.
Kommunfullmäktige

2013

2014

2015

Ansvar

Ta fram en planering för användandet av klimatkompensationspengarna, med
inriktning på utbildning för barn och unga.[5] (Staben)

X

Övergå successivt till biogasdrivna alternativt biodieseldrivna arbetsfordon.
(Entreprenad)

X

X

TFN

Öka gasproduktionen genom rötning av godkänt Revaq‐slam från andra
kommuner. (VA)
Slutför och utvärdera kommunens energieffektiviseringsprojekt. (Lokal)

X

X

TFN

X

X

Tidigare formulering (ersätts)

KS, TFN

X

TFN
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Teknik‐ och fastighetsnämnden
Senast år 2013 skall samtliga tunga arbetsfordon ha motor med euroklass 5
eller drivas på förnybart bränsle samt uppfylla steg IIIB. (Entreprenad)

2013

2014

2015

Tidigare formulering (ersätts)

X

Alla lätta arbetsfordon som utgår ifrån centralorten drivs av fordonsgas eller el
senast vid utgången av 2014. (Entreprenad)

X

95 % av lätta fordon inklusive minibussar ska vara miljöfordon 2013. Successivt
ska en övergång ske mot biogas eller eldrivna fordon. (Entreprenad)

X

Gas ska ej facklas bort vid driftsstopp på fordonsgasanläggningen utan då
användas till uppvärmning på Sjöstad. (VA)

X

Andelen fordon som lämnar Eriksbergs masshanteringsstation med returlass är
15 % år 2014. (Trafik och väg)

X

X

X
Gas från slamrötning ska användas till fordonsgasproduktion.

Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.
Kommunfullmäktige
Arbeta för en ökad samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i planering och
skötsel av staden med syfte att minska halterna av luftföroreningar.

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

MN, TFN, SBN

Vattnets kvalitet och förhållande vid och i sjöar, vattendrag och grundvatten
ska förbättras.
2013

2014

Koppla bort dag‐ och dränvatten från avloppet, skapa fördröjningsmagasin och
täta ledningar. (VA)

Kommunfullmäktige

X

X

2015

Ansvar
TFN

Mängden bräddat vatten från spillvattennät och reningsverk ska minska och
från och med 2015 inte uppgå till mer än 1% även vid nederbördsrika år.

Bygg ut kommunalt VA till Steffensminne och Edsgatan. (VA)

X

X

TFN

Fosforbelastningen i Alsterälvens avrinningsområde ska ha minskat med 25
kg/år för kommunens reningsverk och 120 kg/år för enskilda avlopp senast
2021 enligt krav i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Bygg ut en ny snötipp så att dagvatten och snöupplagens negativa påverkan på
vattenkvalitén minskar. (Trafik och väg)

X

X

TFN

Dagvattnets och snöupplagens negativa påverkan på vattenkvalitén ska minska.

Tidigare formulering (ersätts)
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Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. (VA)

X

X

X

TFN

Kommunala vattentäkter ska skyddas. Underlag för att inrätta nya
vattenskyddsområden och uppdatera befintliga skyddsbestämmelser för
vattentäkter ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 2014.
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Teknik‐ och fastighetsnämnden
Allt slam från kommunala reningsverk ska vara kvalitetssäkrat enligt Revaq. 100
% av de närings‐ och mullbildande ämnen som slammet innehåller ska föras
tillbaka till jordbruk för återvinning av fosfor (VA)

2013

2014

2015

X

X

X

Tidigare formulering (ersätts)

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde
för friluftslivet ska bevaras och utvecklas.
2013

2014

Genomför informationsinsatser för att öka Karlstadsbornas kunskap om
naturen och biologisk mångfald.[6] (Natur och rekr.)

Kommunfullmäktige

X

X

Prioritera särskilt arbetet med betade strandängar. (Natur och rekr.)

X

X

X

2013

2014

2015

X

X

X

Teknik‐ och fastighetsnämnden
Känsliga ekosystem och ekosystem med sällsynta arter ska skyddas. (Natur‐ och
rekr.)

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KFN, TFN

Karlstadsbornas kunskap och engagemang för naturen ska öka.

TFN

Andelen betade strandängar i Karlstad med omnejd ska öka.

Tidigare formulering (ersätts)

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv
med hänsyn till natur och kulturvärden.
2013

2014

Samtliga nybyggnadsprojekt i kommunal regi ska klassificeras i spektrat mellan
klassificeringen för "Sweden Green Building Council" och passivhus" beroende
på typ av byggnad. (Lokal)

Kommunfullmäktige

X

X

TFN

Öka andelen nybyggnation i massivträ. (Lokal, Mark)

X

X

SBN, TFN

Ta fram en ny grönstrukturplan med fokus på människors närhet till
grönområden och dagvattenhantering. (Natur och rekr.)

X

X

X

2013

2014

2015

Teknik‐ och fastighetsnämnden
Senast år 2014 ska 70 % av inkommet material till massahanteringsstationen
Eriksberg säljas, 90 % ska bearbetas till säljbar fraktion. (Drift)

2015

Ansvar

SBN, TFN

Tidigare formulering (ersätts)

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde
inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och ett
närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd.

Tidigare formulering (ersätts)

X
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Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller, radon samt
luftföroreningar ska vara så låga att varken karlstadsborna eller miljön
påverkas negativt.
Teknik‐ och fastighetsnämnden

2013

2014

2015

Tidigare formulering (ersätts)

Användningen av utfasnings‐ och prioriterade riskminskningsämnen ska minska
från 2011 års nivå. En inventering utförs år 2012, åtaganden framåt sätts
utifrån resultat. (Staben)

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun
ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med
2020 (jämfört med 2009).
Teknik‐ och fastighetsnämnden
Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10% (dvs. till ett snitt på
350 kwh/belysningspunkt) senast 2014 och 15% senast år 2020. (Trafik och
väg)
Elanvändningen i fastigheter som ägs och förvaltas av teknik‐ och
fastighetsförvaltningen ska minska med 10% från 2009 tom 2015 och med 15%
från 2009 tom 2020. (Lokal och VA)
Skärpta miljökrav ska ställas i alla entreprenadupphandlingar. (Staben)

2013

2014

2015

Tidigare formulering (ersätts)

X

X

X

X

Alla verksamhetslokaler (inte boenden) som ägs och förvaltas av teknik‐ och
fastighetsförvaltningen ska ha en fungerande sortering av matavfall och övrig
källsortering senast vid utgången av 2015. (Lokal)

X
X

VÅRDA TILLGÅNGAR
Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick.
Kommunfullmäktige

2013

Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva byggprojekt. (Lokal)

X

Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla gator gång‐ och
cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet.[7] (Trafik
och väg)
Kartlägg grund‐ och gymnasieskolans lokalbehov utifrån elevvolymer och
konkurrens.[8] (Lokal)
Utred hur kommunen kan införa standardtyper vid planering och byggnation av
förskolor, skolor och vårdboenden.[9]
Inför facility management, stegvis i samtliga förvaltningar.[10]
Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i kommunens lokaler för att
säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. (Lokal)

X

2014

2015

Ansvar

X

X

TFN

X

TFN, GN, BUN

X

KS, TFN

X
X

Tidigare formulering (ersätts)

TFN, SBN, KS

X

X

KS, TFN
TFN

För att undvika kapitalförstöring ska underhållscykeln för kommunens gator
och gång‐ och cykelvägar år 2015 vara 20 år (5% av vägnätet underhålls
årligen).

Underhållsnivån i kommunens byggnader skall vara 100kr/kvm senast 2015 för
att kunna upprätthålla ändamålsenliga lokaler.
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Öka succesivt förnyelsetakten i VA‐ledningsnätet. (VA)

Teknik‐ och fastighetsnämnden

X

X

X

2013

2014

2015

Det ska finnas en kvalitetssäkrad underhållsplan för varje relevant delprocess
inom TF. Underhållsplaner ska vara framtagna och följas senast år 2015.
(Staben)

TFN

Förnyelsetakten i VA‐ledningsnätet ska succesivt ökas. År 2013 ska 0,86 % av
VA‐ledningsnätet ha förnyats (förnyelsetakt 117 år) och år 2014 ska 0,94% ha
förnyats (förnyelsetakt 106 år). Målet på längre sikt är en förnyelsetakt på
ledningsnätet 80 år, dvs 1,2 % av ledningsnätet ska då förnyas årligen.

Tidigare formulering (ersätts)

X

STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE
Karlstad blir nominerad (som en av fem) till ”Sveriges kvalitetskommun”
senast 2015.
Kommunfullmäktige
Ta fram en övergripande handlingsplan för kommunens samlade
demokratiarbete. (Staben)

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen.
Kommunfullmäktige
Genomför en översyn av kommunens samtliga styrdokument i syfta att renodla
styrningen och förtydliga den strategiska planen och dess hållbarhetsstrategier.
(Staben)

2013

2014

2015

X

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

E‐tjänster införs för merparten av kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige
Inför 50% av SKL:s namngivna e‐tjänster i koncernen. (Staben)
Inför 70% av SKL:s namngivna e‐tjänster i koncernen. (Staben)
Inför samtliga av SKL:s namngivna e‐tjänster i koncernen. (Staben)

2013

2014

2015

Ansvar

X

KS, ALLA
KS, ALLA
KS, ALLA

2015

Ansvar

X
X

Tidigare formulering (ersätts)

ARBETSGIVARPERSPEKTIVET
Bra ledarskap och medarbetarskap
Kommunfullmäktige
Genomför förändringar för att förbättra ledarskaps‐ och medarbetarindex
utifrån resultat i LMU. (Staben)

2013

2014

X

X

Tidigare formulering (ersätts)

ALLA
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Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent.
Kommunfullmäktige
Sammanställ och marknadsför samtliga friskvårdsalternativ kommunen
erbjuder, samt ta fram ett grundutbud som är detsamma för samtliga
anställda. (Staben)
Erbjud hälsokontroller vart tredje år för alla medarbetare i koncernen. (Staben)

Teknik‐ och fastighetsnämnden

2013

2014

2015

X

X

X

2013

2014

2015

X

Att kvinnors sjukdagar skall minsta till 12 dagar. (Staben)

X

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

X

Att inte antalet sjukdagar per medarbetare skall överstiga 12 dagar. (Staben)

Ansvar

ALLA

Tidigare formulering (ersätts)

Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.
Kommunfullmäktige
Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. (Staben)

Teknik‐ och fastighetsnämnden
Tydliggöra möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar som ett led i
att säkerställa framtida kompetensförsörjning. (Staben)

2013

2014

X

X

2013

2014

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

KS, ALLA

2015

Tidigare formulering (ersätts)

X

Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka.
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med
examen från särskolan erbjuds arbete. (Staben)

2013

2014

X

X

2015

Ansvar

Tidigare formulering (ersätts)

GN, ALLA

NOTER
[1] Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra.
[2] Fokus på förebyggande arbete tidigt, information och attitydpåverkan (likt arbetet krogar mot knark).
[3] Syftet är att få till långsiktig planering av investeringar för att i förlängningen minska de
externa placeringarna.
[4] Exempelvis biståndsbedömare och LSS‐handläggare med flera.
[5] Ca 800 000‐1 miljon finns årligen inom kommunledningskontorets budget.
[6] Syftet är att tydliggöra kommunens strövområden och öka kunskapen om kommunens
naturvårdsarbete.
[7] 2015 ska 5 % av vägnätet underhållas årligen.
[8] Syftet är att mer effektivt nyttja kommunens lokaler samt snabbare omställning av detsamma.
[9] Kommunen måste bygga mer kostnadseffektivt för att klara efterfrågan på nya lokaler till samtliga
verksamheter.
[10] Syftet är att minska kostnader genom att samordna inköp av varor och tjänster i kommunen.
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2012‐10‐25

Kommentar

Kommentar

Kommentar
Tas bort eftersom det har ersatts av en
servicegaranti och följs upp i det arbetet.
Föreslogs till KF som nytt åtagande men
finns inte med i beslutet. Redovisas därför
endast gentemot TFN.

Kommentar

Hanteras genom framtagen arbetsform
och rutin.
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Kommentar
Finns åtagande kring medfinansiering
(ovan). Vad gäller investeringsplanering
avser KFs beslut lokaler och fastigheter.
(Vad som avses med fastighet är oklart, vi
avser med vårt åtagande all investering.)

Föreslås vara kvar eftersom KFs
formulering endast avser
verksamhetsmark.

Kommentar

Kommentar

Kommentar
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Kommentar

En ny formulering föreslogs men KF valde
att behålla den gamla formuleringen.

Kommentar

Kommentar
De olika åtagandena hanteras inom
ramen för planen som tas fram.

KF ersatte åtagandet genom ytterligare
specificering..
Se ovan.

Ändrat för att visa på ett bredare ansvar.
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Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar
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Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Tidigare under rubriken "Utsläppen av
klimatgaser från verksamheter i
koncernen…"
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Kommentar
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN. Tidigare under rubriken
"Utsläppen av klimatgaser från
verksamheter i koncernen…"
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN. Tidigare under rubriken
"Utsläppen av klimatgaser från
verksamheter i koncernen…"
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN. Tidigare under rubriken
"Utsläppen av klimatgaser från
verksamheter i koncernen…"

Är redan uppfyllt och bör därför inte med
2013.

Kommentar

Kommentar

Vi styrs redan av detta iom.
Vattenmyndighetens krav.

Specificering.
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Hanteras inom ramen för planen.
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Kommentar
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN.

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Hanteras inom ramen för planen.

Kommentar
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Kommentar

Kommentar
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN.
Föreslogs till KF men finns inte med i
beslutet. Redovisas därför endast
gentemot TFN.

Kommentar

Ersätts enl. beslut KF. Nivå framgår i not.

Ersätts enl. beslut KF
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Ersätts enl. beslut KF

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar
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Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Kommentar
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