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Karlstadsborna
ska trivas och
vara stolta över
sin kommun

      
Intern remiss – Regional
utvecklingsstrategi för
Värmland,Värmlandsstrategin
2040

Karlstadsborna
ska ha tillgång till
bra bostäder

Karlstad ska vara
ett dynamiskt
kulturellt centrum

Elever i musik- eller
kulturskola, 6-15 år,
andel (%)

Karlstad ska vara
en trygg kommun

Stärk det
områdesbaserade
samverkan och
samarbete kring barn
och unga – fokus
Kronoparken, Vålberg
och Våxnäs

Resurser avsatt för
samarbete
Trygghetsindex
Kronoparken
Trygghetsindex
Vålberg
Andel elever i årskurs 6
som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen (endast
Kronoparken)
Andel elever i årskurs 6
som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen (endast
Vålberg)
Andel elever i årskurs 9
med behörighet till
gymnasieskolans
yrkesprogram (endast
Kronoparken)
Andel elever i årskurs 9
med behörighet till
gymnasieskolans
yrkesprogram (endast
Vålberg)

  Hur säkras säkra
skolvägar vid förändringar på
grund av ny- eller
ombyggnad eller vägarbete i
skolans närhet?

Trygghet bland unga,
andel av elever,
grundskola (%)
Elevers oroväckande
frånvaro

 Minimera och förebygga
oro (Covid-19 inriktning)

 Bidra till att mildra
coronakrisens påverkan på
Karlstadsbor, näringsliv och
föreningsliv (Covid-19
inriktning)

 Säkerställa koncernens
samhällsviktiga verksamhet
(Covid-19 inriktning)

 Skydda riskgrupper och
minska takten på
smittspridning (Covid -19
inriktning)
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Karlstadsborna
ska ha ett liv fritt
från
diskriminering

Tillgängligheten
och möjligheten
till delaktighet ska
vara god

På lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket sätt
vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, andel
positiva svar, åk 5 (%)
På lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket sätt
vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, andel
positiva svar, åk 9 (%)

 Uppdrag enligt
beslutspunkt i budget 2022-
2024 - Öka den digitala
servicen

Karlstadsborna
ska kunna leva ett
hälsosamt liv

Barns psykiska hälsa
ska vara god

Index välbefinnande
Index psykisk hälsa
Index psykosomatiska
symtom

    Multiarenor -
Uppdrag i internbudget

    Förstärkning
elevhälsa

Ungdomars missbruk
ska minska genom
attitydpåverkan kring
alkohol och droger

Elevers attityder till
droger
Elevers attityder till
droger
Psykisk hälsa hos
unga, andel av elever
grundskola (%)

Karlstad ska
erbjuda
utbildning av hög
kvalitet

Alla barn och elever
ska ges stöd och
stimulans så att de
utvecklas så långt som
möjligt

Index elevers stimulans
i skolan
Elevernas upplevelse av
sin skolanknytning
Andel elever som når
minst godkänt i alla
ämnen
Andelen elever som når
de högsta betygen
Måluppfyllelse i
svenska årskurs 3
Meritvärde årskurs 6
Meritvärde årskurs 9

    Förstärkning
elevhälsa

  Möjlighet att gå klart
grundskolan

  Utökat studiestöd

Alla elever ska nå
gymnasiebehörighet
efter årskurs 9

Behörighet till
gymnasieskolan

Gymnasiebehörighet,
andel elever i årskurs
nio som är behöriga till
gymnasiet (lägsta
behörighetskravet),
samtliga huvudmän (%)
Förskollärartäthet, antal
barn per förskollärare
med
förskollärarlegitimation,
kommunal regi

  Digitala läromedel

 Samarbeta Buf och Gvf
för att öka måluppfyllelse
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 Identifiera relevanta
indikatorer för
uppföljning av
verksamhet

 Stärka nämndens
betydelse i styrkedjan

 Revidera planer
anvisningar och
blanketter på Solsidan
gällande Egenvård

Karlstadsborna
ska ha goda
möjligheter att
försörja sig själva

Alla elever har god
förmåga att göra
medvetna utbildnings-
och yrkesval

Andel elever som tagit
examen inom 3 år
Andel elever som
avbröt
gymnasiestudierna
inom 1 år

Karlstad ska vara
en fossilfri och
klimatsmart
kommun

Verksamheten köper
plastprodukter
tillverkade av förnybar-
eller återvunnen
plastråvara

Inköp av fossila
plastprodukter ska
minska i kronor
uppdelat på skoskydd,
plastpåsar,
plastmuggar,
plasthandskar och
plastmappar
Inköp av fossila
plastprodukter i
volym/antal ska minska
uppdelat på skoskydd,
plastpåsar,
plastmuggar,
plasthandskar och
plastmappar
Inköp av fossila
plastprodukter ska
minska i kronor
uppdelat på skoskydd,
plastpåsar,
plastmuggar,
plasthandskar och
plastmappar

Medarbetare inom
barn- och
ungdomsförvaltningen
väljer transport under
arbetstid medvetet
med hänsyn till
påverkan på miljön

 Uppdrag enligt
beslutspunkt i budget 2022-
2024 - Vidareutveckla
samordning av
fordonsdelning, cykeldelning
och tjänsteskjutslösning för
att öka hållbarheten i
kommunens tjänsteresor

Karlstadsborna
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

Miljö- och etiskt märkta
livsmedel i kommunens
verksamheter, andel av
totala inköp (%)

Karlstads
kommun ska ha
bra ledarskap och
medarbetarskap

Medarbetarna ska ha
en god hälsa

Medarbetarnas frisktal
Medarbetares
stressindex
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 Skapa förståelse för
behov av innovation
och ständiga
förbättringar

Barn- och
ungdomsförvaltningen
ska erbjuda attraktiva
tjänster

Andel som tycker
koncernen Karlstads
kommun är en bra
arbetsgivare
Andel som tycker det
finns förutsättningar
att lära nya saker och
utvecklas i mitt arbete

 Antal underställd
personal

  Strategisk
kompetensförsörjning  
(attrahera, rekrytera och
introducera, engagera och
utveckla, avsluta)

 Utvärdera
organisationsförändring
med central
administration coch
lärarassistenter.

 Antal underställd
personal

Karlstads
kommun ska
arbeta för
jämställdhet och
mångfald

Karlstads
kommun ska ha
en god
arbetsmiljö

 Introducera ny
avdelningschef för
administrativa
avdelningen i
ledningsgruppens
arbete och helheten.

 Hitta på coronasäkra
sociala aktiviteter under
hemmaarbetsperioden.

 Antal underställd
personal

Effektiv
förvaltning

Kommunens skolor
ska användas på ett
resurseffektivt sätt

Genomsnittlig hyra per
kvadratmeter och elev
(totalt)
Nyttjandegrad av
skollokaler - Skolornas
maxtal kontra elevantal
(kommunala)
Produktionskostnad
per barn/elev vid
nybyggnation som
förskolan/skolan byggs
för.
Produktionskostnad
kronor/m² BTA vid
nyproduktion
M²/barn eller elev, BTA
vid nyproduktion
Hyra/m² vid
nyproduktion
Hyra per barn eller elev
vid nyproduktion

 Samarbete inom
administration och ledning
BUF och GVF

Personal används på
ett resurseffektivt sätt

Ökad andel
digitaliserade
arbetsuppgifter för
effektivare arbete
Minskad sårbarhet
genom samverkan
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  Utökat studiestöd

 Öka samarbete med
företag och organisationer

 Tydliggöra
avdelningarnas roll och
potential

 Utveckla
samarbetsformer med
förvaltningar och
myndigheter

 Införa digitalt
systemstöd för
skolval/skolbyte

 Identifiera relevanta
indikatorer för
uppföljning av
verksamhet

 Göra plats för
omvärldsspaning och
innovation i
ledningsgruppens
arbete

 Utveckla former för
en uppföljning och
utvärdering.

Vårda tillgångar

  Digitala läromedel
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