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Mindre utsläpp i centrum 
med biogasbussar27 % utbildning 19 % äldreomsorg

Stadsbiblioteket i  
Karlstad firade 100 år

Allt fler leker, njuter och 
tränar på Sundstabadet

Nyrenoverade  
Ilandaskolan invigdes

20 barn fick utvärdera 
Karlstads lekplatser

Molkoms nya torg invigdes

48 kompisboenden  
klara på Campus

Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till.  

När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. 

Det har varit val till Europaparlamentet, riksdagen, landstinget och kommunen. Runt om  

i världen ser vi grupper med allt mer extrema politiska åsikter eller religiösa uppfattningar 

som vunnit mark, oroligheter som även påverkar vår kommun. Vi kan ändå konstatera att vi 

har en bra utveckling och att det har hänt mycket positivt i Karlstad under året som har gått.

1 025 barn föddes i kommunen under 2014 vilket gör att vi nu är 88 350 Karlstads- 

bor och ett steg närmare vår vision om att skapa god livskvalitet för 100 000 invånare.  

Fler invånare betyder att fler är med och bidrar till kommunens skatteintäkter så att vi  

kan fortsätta erbjuda en god service. Att människor har jobb är en förutsättning för både  

individens och samhällets möjlighet att lyckas och utvecklas. Men fler invånare betyder  

också utmaningar när det gäller bostäder, skolor och infrastruktur.

Det har säkert inte undgått dig att det byggs mycket i centrala Karlstad och runt om  

i kommunen. Det är vägar, rondeller, byggnader och beredning av ny mark. Inte mindre  

än 17 detaljplaner har fått klartecken där olika byggbolag nu kan sätta spaden i marken.

Under året har vi tillsammans med våra grannkommuner tagit fram en handlingsplan för 

Karlstad Business Region, KBR. Eftersom vi befinner oss i en och samma arbetsmarknads- 

region kommer vi att ha stor nytta av vårt samarbete inte minst för att vi har en stor arbets-

pendling. En annan fördel är att vi nu kan möta företagare, investerare och etablerare  

med enad kraft.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning visar att Karlstadsborna är stolta  

över sin stad och trivs. Karlstadsborna har också stort förtroende för kommunen.  

Det är ett förtroende som vi ska göra vårt yttersta för att förvalta även framåt.

Per-Samuel Nisser (M) 
Kommunstyrelsens ordförande

• Vi blev 88 350 Karlstadsbor 
• 1 025 barn föddes 

• Karlstad ökade med 564 invånare

• 8 200 elever går i förskoleklass och grundskola

• I kommunen är 35 % av åkermarken ekologiskt odlad

• Över 800 000 cyklister passerade cykelbarometrarna

• 1 200 bygglovsansökningar togs emot

• 350 000 badgäster besökte det nya Sundstabadet

•  Kommunen tog emot 4 925 ton matavfall som  

omvandlades till biogas

Alla Karlstadsbor betalar 21,75 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 5 438 kronor i skatt varje månad.  
Så här fördelas de pengarna. Siffrorna är avrundade till närmaste procent.

Kommunalskatt

21,75 procent

Utbildning 27 %

Vård och omsorg 20 %

Äldreomsorg 19 %

Förskola och fritidshem 13 %

Gator, trafik och utemiljö 9 %

Kultur och fritid 6 %

Övrig verksamhet 4 %

Politisk verksamhet 1 %

Vill du veta mer? Använd skattekollen på karlstad.se för att se hur dina skattepengar fördelas. 

9 % gator, trafik och utemiljö
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Nytt kraftvärmeverk  
på Heden togs i drift

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. 

•  Karlstads kommun klättrade 23 placeringar i Svensk 

näringslivs ranking av kommuners företagsklimat.

•  Start för reguljär flyglinje till Frankfurt från  

Karlstad Airport.

•  Kommunen får klartecken för en utbyggnad av  

E18 västerut.

•  Tåg i tid, satsningen på utbyggnad av tågtrafiken  

och ett nytt resecentrum, prioriteras i regeringens 

nationella plan över infrastrukturprojekt.

•  Kommunen sa ja till 17 nya detaljplaner under året  

för bostäder och handel.

•  160 nya bostäder byggdes i kommunen under året.

ATTRAKTIV STAD
Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål.  

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. 

•  Kommunen satsade stort på medborgardialog bland annat i Väse, där invånarna 

fick tycka till om utbyggnaden av tågtrafiken.

•  Flera ombyggnationer gjordes i Karlstad för att förbättra centrummiljön, bland 

annat på Östra Torggatan och Kungsgatan.

•  Vår hemsida karlstad.se blev lättlästcertifierad, vilket betyder att den uppfyller 

de krav som ställs på en lättläst webbplats.

•  Nattfrid och Nära testades inom hemtjänsten, där de kunder som ville kunde  

få tillsyn och kontakt via kamera och tv. 

•  Utemiljön på vårdboendet Gunnern och Våxnäs servicehus rustades upp.

•  Karlstadsborna har det tredje högsta förtroendet i landet för politiker och  

tjänstemän i sin kommun.*

•  Byggstart för Älvpromenaden – Karlstads nya solsida – som sträcker sig från 

Älvgatan till Sandgrundsparken.

*Informationen är hämtad från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för 2014.

EN STAD FÖR ALLA
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. 

•  2014 var det supervalår med val till både riksdag,  
landsting, kommun och Europaparlamentet.

•  Arbetslösheten minskade i Karlstad från 9,1 till 8,3  
procent. Ungdomsarbetslösheten minskade från 18,2  
till 16,1 procent.

•  All öppen fritidsverksamhet, där ett 50-tal personer  
dagligen möter ungdomar på parklekar och fritidsgårdar, 
hbt-certifierades.

•  Beslut om utökat mottagande av flyktingar från 150 till  
206 platser. Vi ökar antalet platser för ensamkommande 
barn från 13 till 38. 

•  Kommunen beslutade om att vara med och starta Första 
linjen, en verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.

•  Start för Grön arena, där personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden får arbetspröva på ett lantbruk.

UTBILDNING OCH KUNSKAP
Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse  
för vår fortsatta tillväxt. Därför är det viktigt att  
höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola  
och grundskola.  

•  Innovation Park invigdes på Kronoparken, en  
samlingsplats för näringsliv, forskare och studenter, 
där nya produkter och tjänster testas och utvecklas.

•  Karlstad hade en högre andel elever som gick  
ut grundskolan med gymnasiebehörighet än  
i övriga Sverige.

•  Det fjärde året på teknikprogrammet blev  
permanent. Utbildningen, som har riksintag,  
leder till examen som gymnasieingenjör.

•  Nu finns 105 karriärtjänster som förstelärare  
inom grund- och gymnasieskolan.

•  Nybyggda Hagaborgsskolan utsågs till bästa  
miljöbyggnaden i Sverige av Sweden Green  
Building Council.

Varje år beslutar politikerna hur fyra miljarder skattekronor ska fördelas 

i kommunens olika verksamheter. Totalt är vi 7 000 personer inom 

600 olika yrken som arbetar för att göra din vardag så bra som möjligt. 

Vi tar hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar 

fritidsaktiviteter, levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar 

och bygger så att fler ska få plats i vår stad.

2014 redovisade Karlstads kommun ett positivt resultat på 

57 miljoner kronor. Vi har gjort investeringar för 431 miljoner, bland  

annat i ett nytt vårdboende vid Gruvlyckan, en ny huvudvattenledning  

vid Sörmon, utbyggnad av vatten och avlopp på Edsgatan och en 

upprustning av Ilandaskolan.

Här har vi samlat ett urval av de viktigaste satsningarna och 

händelserna under 2014.

DEN GODA GRÖNA STADEN
Karlstad ska ha en miljömässigt hållbar tillväxt som 

bidrar till en positiv livsmiljö. Vi arbetar kreativt  

för en hållbar utveckling på alla plan. 

•  Världens första anläggning för flygbiobränsle öppnade  

på Karlstad Airport. Alla flygplan från Karlstad kan nu 

tankas med det miljövänliga bränslet.

•  Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden  

togs i drift vilket gör det möjligt för Karlstads Energi att 

producera fjärrvärme helt utan fossil olja.

•  Karlstadsborna är bland de mest nöjda i landet med 

tillgången på parker, grönområden och natur.*

•  17 miljöprojekt fick dela på två miljoner kronor, pengar  

som kommunen har betalat in i klimatkompensation när 

medarbetare har rest i tjänsten.

•  Slam från reningsverket omvandlades till fordonsgas  

motsvarande 772 500 liter bensin.

•  40 000 sommarblommor planterades ut i Karlstad  

med tema apelsin och choklad.

*Informationen är hämtad från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för 2014.

Byggstart för  
            Älvpromenaden

All öppen fritidsverk- 
samhet hbt-certifierades

Putte i parken blev  
gratisfestival

Hagaborgsskolan bästa 
miljöbyggnad i Sverige

Långsiktigt arbete  
för en bra cykelstad 

6,5 miljoner resor  
med Karlstadsbuss


