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MASSOR AV SKOJ PÅ SOMMARLOVET
Äntligen – snart är det sommarlov! Och aktiviteterna är
många, vad sägs till exempel om zombieöverlevnad, pyssel,
dans, teater, fotboll, låtskrivande, parkour, akrobatik eller graffiti?
Och det mesta är gratis. Här kommer ett litet urval!

DAGKOLLOVECKOR – MED TEMAN FÖR ALLA

BIBLIOTEKETS SOMMARBUSS

Upplev spännande och roliga uppträdanden,
pyssla och låna böcker. De två första veckorna
i juli bjuder bibliotekets sommarbuss på
dans, trolleri, ballongdjur, skaparverkstad
med slöjd, ansiktsmasker och mycket annat.
Ålder: Från 6 år. Tid: 1–4 juli och 8–11 juli,
klockan 13–17. Fri entré. Plats: 1 och 8 juli,
Kronoparkens parklek. 2 och 9 juli,
Parkleken Karmen, Våxnäs. 3 och 10 juli,
Parkleken Rud. 4 och 11 juli, Orrlekens
aktivitetshus, Orrholmen.

Du som är mellan 6 och 15 år är
välkommen på kollovecka! Det finns
massor att välja mellan; trav, skate,
dans, scouting, improvisationsteater,
friidrott, ridning, fotboll, utomhuskollo i Vildaparken i Väse, tennis eller
mat och odling. Dagkolloveckorna hålls
måndag till fredag klockan 10–15
varje dag utan övernattning och är
gratis, utrustning finns att låna.

Att lära sig simma kan vara en av
sommarens höjdpunkter för de lite
yngre. Barn i åldern 6 till 11 år
är varmt välkomna på Karlstads
kommuns gratis simskola den
1–26 juli. På åtta platser
erbjuds simskola på vardagar
klockan 10–15.

BADPLATSER MED SOMMARSIMSKOLA:

ZOMBIES OCH LÅTSKRIVANDE I SKATTKÄRR

Under en vecka får du prova på olika
aktiviteter så som musik, låtskrivning,
pyssel, lära dig om zombieöverlevnad
och mycket annat roligt. Veckan avslutas
med en minifestival. Det bjuds på fika
alla dagar. Du behöver inte föranmäla dig,
det är bara att komma. Ålder: 10–15 år.
Tid: 24–28 juni, klockan 13–16.
Fri entré. Plats: Vårt hus,
Skogsvallsvägen 45 i Skattkärr.

SNART DAGS FÖR
SOMMARSIMSKOLA

BASKET MED KARLSTAD SUNS

Kom och testa på basket. Det blir olika
övningar, vi tränar på skott och leker
tillsammans. Det är drop-in och du behöver
inte ha spelat basket tidigare, alla är
välkomna. Ålder: 6–15 år. Tid: 17–21 juni,
klockan 13.30–16. Fri entré.
Plats: Skolgården på Frödingskolan,
Kronoparken.

• Alsters strandbad
• Ilandabadet
• Killstabadet
• Kungsnäsbadet
• Mangenbaden
• Mosarens badplats
• Älvsbackabadet
• Örsholmsbadet
Simskolan är öppen för barn
som är skrivna i Karlstads
kommun. Anmälan till sommarsimskolorna görs på respektive
badplats måndagen den 1 juli
klockan 10–12. Läs mer på
karlstad.se/utesimskolor

På karlstad.se/sommarlov kan du läsa mer om de olika aktiviteterna och hur anmälan går till. Alla barn som går i grundskolan
har fått en sommarlovsfolder med massor av tips på aktiviteter under sommarlovet.
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SNART BLOMMAR LOTS OF LOVE

Abbas Hosin, 16 år
och Viktor Alfredsson, 18 år.
Pluggar: Viktor, tredje året
på Teknikprogrammet och Abbas,
första året på Naturvetenskapsprogrammet på Älvkullegymnasiet.
Gör i sommar: Sommarjobbar och reser.
Drömbokning: Avicii (omöjligt,
men det hade varit så grymt!)
och Post Malone.
Lyssnar på: Lots of Loves
Spotif ylista!

– Fast vi väljer bort artister som har
sexistiska eller drogliberala texter.
Vi har bokat två lokala akter och fyra
akter med bred representation så att
det finns något för alla smaker, säger
Abbas Hosin, bokningsansvarig.
Arrangemanget drog cirka 10 000
besök förra året. Därför satsar arrangörsgruppen extra på säkerhet i år.
– Hela arrangörsgruppen genomgår
en säkerhetsutbildning och vi sätter in
extra patrullerande ordningsvakter,
dubbla kravallstaket och en vattenpelare,
berättar Viktor.
Vattenpelaren ska se till att ingen
besökare går törstig under kvällen som
är helt alkohol- och drogfri.
– Vi erbjuder ungdomar att ha
roligt samtidigt som de känner sig
trygga, säger Abbas.
Vad händer inne på området i år?

– Det blir mycket bra musik, utställare,
helt vegetarisk matförsäljning och kanske
några godsaker, säger Viktor.
Vad har varit roligast i arbetet
inför festivalen?

– Att få vara en del av att skapa en festival
som har vuxit sig så stor och som nu är
en viktig del för värmländska ungdomar.
Det är många som ser fram emot den
här kvällen, säger Abbas.


Den blomstertid nu kommer… med massor av kärlek på Sandgrundsudden under skolavslutningskvällen den 7 juni! Årets
Lots of Love bjuder på bred livemusik för Karlstads ungdomar.
PÅ SKOLAVSLUTNINGSKVÄLLEN

arrangeras musikfestivalen Lots of
Love. Festivalen markerar början på
sommarens utesäsong med konserter
och solsken. Arrangörsgruppen består
av 16 ungdomar som vill skapa en trygg
festivalupplevelse för alla.
– Festivalen växer för varje år och
i år satsar vi på ett arrangemang som är

jämställt och snällt mot klimatet.
Vi har valt ett brett program där vi
inte bara fokuserar på ett enda dragplåster. I stället har vi dragare från flera
olika genrer, säger Viktor Alfredsson,
bokningsansvarig.
Genom omröstningar på Instagram
har besökarna fått vara med och påverka
årets program.

Text och foto: Lovisa Lagneryd

Lots of Love är en drog- och
alkoholfri musikfestival för alla åldra
r
som arrangeras av Karlstads ungd
oms fullmäktige tillsammans med UNO
,
Ungdomens Hus. Festivalen är grati
s,
tillgänglighetsanpassad och hålls
utom hus på Sandgrundsudden i Karlstad
den
7 juni, från klockan 17 fram till
midnatt.
Artister som är klara vid tryck:
Bella Vesper, Alpaka, Dotter
och Anis don Demina.
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Fältarna Elin Ehrlund, Lina Besseberg
och Evelina Gustavsson tycker om
när Karlstads unga trivs, mår bra och
är trygga.

”VI ÄR DÄR UNGDOMARNA
Fältgruppen är en del av socialtjänsten i Karlstads kommun, med sju anställda
socionomer som arbetar med mottagning och uppsökande fältarbete. Fältgruppen
har myndighetsutövning, men inte när de är fältare ute på stan – då är all kontakt
helt frivillig. Fältgruppen har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Kanske har du sett de röda jackorna på stan? Fältgruppen finns till för
Karlstads ungdomar. Under sommaren är fältarna där de unga är – för att
alla ska känna sig trygga och ha någon att prata med.
– ATT VARA FÄLTARE är ett roligt
jobb för det är så varierat med både
kontorsarbete och fältrundor. Redan
när jag pluggade visste jag att jag
ville arbeta med att hjälpa ungdomar,
säger Elin Ehrlund, socialsekreterare.
Hennes kollegor Lina Besseberg och
Evelina Gustavsson instämmer. De är
utbildade socionomer och har alla varit
fältare i Karlstad i tre år.

Mottagning och rundor på stan

Fältgruppen arbetar uppsökande och
förebyggande mot missbruk, kriminalitet
4
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uppväxt som möjligt. Den
tillfällen. Och varje vecka
tid gruppen inte är ute i fält
året om tar de på sig sina
tillhör de mottagningsenheten på
röda jackor för rundor på stan.
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
– Vi ser till att vara där ungdom– Vi har hand om anmälningar som
arna är, vi är gäster på deras arenor
kommer in från skola, polis, föräldrar
kan man säga. Det kan vara inne
eller andra. Om det rör ungdomsärenden
och ute på stan, på fritidsgårdar och
så hamnar det oftast hos oss, säger
skolor, i olika bostadsområden, säger
Lina Besseberg.
Evelina Gustavsson.

eller liknande, säger Evelina. Men genom
vår närvaro och synlighet på stan förhindrar vi stök och bus. Om vi ser något som
bör rapporteras så meddelar vi polisen.
Vad brukar oftast hända när ni är ute?

ÄR”

– Många tänker att det är mycket mer
action än vad det egentligen är på stan.
Vi träffar mest ungdomar som umgås
och har kul ihop, säger Evelina.
– En bra fältsväng har vi många
goda samtal med unga, säger Elin. Det
varierar från dag till dag hur mycket
de vill prata med oss, och de djupare
samtalen kommer efterhand.
Hur bygger ni ett förtroende?

– Vi respekterar om de inte vill ha
kontakt. Men vi visar att vi är där,
att vi står kvar, att vi är intresserade
och att vi lyssnar, säger Lina.

EN KVÄLL MED FÄLTARNA
Vi följer med på en runda
i centrala Karlstad. De röda
jackorna gör att fältarna är lätta
att upptäcka och känna igen.
– Vi går långsamt för att vi vill
visa att vi är närvarande. Ungdomarna
ska känna att vi är ”här”, att vi inte
bara rusar förbi, säger Evelina.

Samverkar för ett tryggare Karlstad

Fältgruppen samverkar med polis,
räddningstjänst, ordningsvakter och
fritidsgårdar. Med regelbundna trygghetsmöten görs en gemensam avstämning och lägesbild. Utöver fältarna finns
också kultur- och fritidsförvaltningens
fritidsledare i fält och räddningstjänstens
ungdomar för trygghet på stan.
– Det är viktigt att det finns en nära
samverkan. Under storhelger behöver
vi ha koll på vilka som jobbar, hur vi
når varann och vad vi ska vara extra
uppmärksamma på, säger Elin.
Vad gör ni om det händer något allvarligt?

– Vi har inte hand om akuta fall. Vi gör
inte direkta ingripanden och har inte
befogenhet att omhänderta, beslagta saker

Tjejerna strosar Älvgatan
ner mot kvarteret Almen.
– Kvarteret Almen och kring McDonalds
skulle kunna beskrivas som exempel
på ”riskmiljöer”. Det är inget som är
farligt med platserna i sig och det är
inte farligt att ungdomarna hänger där
– för att äta glass. Men det är inte bra
att alltid hänga där, det är ingen
fritidsgård, säger Evelina.
– Men ungdomarna gillar att hänga
centralt där det finns wifi, möjlighet
att ladda mobilen och är nära till
bussar, säger Lina.

Efter några stopp fortsätter
vi Drottninggatan ner och in på
Mitt i City-gallerian. Här brukar
de ofta sätta sig och fika.

– Det brukar vara lättare för unga att
ta kontakt när vi sitter still en stund
och fikar. Då vet de att vi stannar
ett tag, säger Elin.

Vi följer med in på UNO, Ungdomens
hus, där alla hejar välbekant.
– Just nu är det lugnt härinne,
eftersom det är fint väder så vill
många vara ute, säger Lina.

Efter en sväng utåt Sandgrundsudden vänder vi tillbaka längs
Museigatan bort mot Teaterparken.
– På vanliga skift hoppar vi in i bilen
och åker exempelvis till Kronoparken,
Våxnäs och Vålberg med. Skulle
vi under kvällen stöta på ungdomar
som är kraftigt berusade ute på stan
så kontaktar vi föräldrarna eller ger
skjuts hem, säger Evelina. Under
sommaren kommer vi att vara på plats
på större evenemang som Lots
of Love och Putte i parken.

Text och foto: Lovisa Lagneryd

VAD GÖR DITT BARN PÅ STAN?
FÄLTARNAS TIPS TILL FÖRÄLDRAR:
Ställ intresserade frågor om vad din
tonåring har för sig. Kanske vill hen bjuda
hem sina kompisar så ni får träffas?
Ta kontakt med kompisars föräldrar och
stäm av. Ta hjälp av varandra.
Kom överens om tid och upphämtningsplats.
Var vaken när ditt barn kommer hem.
Köp aldrig ut alkohol, och ha inte
alkohol hemma lättillgängligt.
Våga prata med din tonåring även om
det till en början känns obekvämt.
Kom ihåg att ditt föräldraansvar
alltid väger tyngst.

Följ gärna fältarna
på Instagram:
faltgruppenkarlstad
Där kan du bland
annat läsa om
fältarnas sommaraktiviteter.
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Hemest ra = semest ra på hemmaplan :)

Nu när du ändå bor i solstaden Karlstad – varför inte semestra på hemmaplan – och spara både miljö och pengar? Här tipsar vi om några av Karlstads
pärlor som också passar bra att ta med besökande, släkt och vänner till.

BRIGADMUSEUM
evelsemuseum för alla!
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ALSTERS HERRGÅRD
På denna natursköna 1700 -tals herrgård
med utsikt över Vänern föddes Gustaf
Fröding. Här finns utställningar, butiker,
konst galleri samt kafé och restaurang.
Utöver detta kan du ta del av visningen
Berät telsen om Fröding som visas
dagligen under högsäsong.
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Upplev de storskaliga
runt om i staden.
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GAMLA STENBRON

ARTSCAPE

Östra bron, eller gamla stenbron
som den kallas av Karlstadsborna,
började användas 1765 och är ett vackert
inslag i Karlstad. Det är dessutom
Sveriges längsta stenvalvsbro med häftig
belysning i valven.
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Mitt på Sandgrundsudden i centrala
Karlstad, bland lekparker, badbr yggor och
vackra promenadstråk hittar du Värmlands
Museum. Den 1 juni öppnar museet
dörrarna igen efter en stor ombyg gnad med
nya utställningar, ny butik och restaurang,
barnutställning, skaparverkstad, ett
framtidslabb och mycket mer.
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BÅTBUSSARNA
Upplev Karlstad från vattnet.
Ta en sväng på Klarälven eller
slussa mitt i stan. Du kan
även åka längre turer i vår
vackra Vänerskärgård med
sina 20 000 öar och skär.
Packa fikakorgen och
badkläder och njut av vår
vackra stad från vattnet.

VÄRMLANDS MUSEUM

SANDGRUND
LARS LERIN

Hela Sveriges älsklingskonstnär hittar
du i Karlstad! Lars Lerin är en av Nordens
främsta akvarellister och har sin konsthall
på Sandgrund – här kan du njuta av hans
storslagna målningar. I konsthallen finns
också en museibutik, ett kafé och plats
för speciellt inbjudna konstnärer att
visa upp sina verk.

MARIEBERGSSKOGEN –
KARLSTADS STADSPARK
Upplev djur och natur på nära håll i
Naturum Värmland och djurparken
Lillskogen. Gå på upptäcktsfärd
i lekträdgården, friluftsmuseet
och delta i härliga evenemang för
alla åldrar. Här finns restaurang
och kafé med tydlig ekoprofil. Fri
entré, fri parkering, öppet året om.

SOLASTATYN

Karlstads koppling till solen är stark!
Här levde och verkade värdshusvärdinnan
Eva-Lisa Holtz (1739 –1818) – mer känd som
Sola i Karlstad. Numera står Herman Reijer
s
staty av Sola vid Klarälvens strand i centra
la
Karlstad. En stark symbol för Karlstadsbornas
glada sinne och driftiga entreprenörskap.

WERMLAND OPERA

Från maj till augusti
erbjuder Wermland Opera
musikal, populärkonserter,
guidade rundvandringar,
lunchkonserter, öppet hus
för de minsta och öppna
operarepetitioner. Förgyll
besöket med en lunch,
fika eller glass i Klaras
Operacafé, som vid fint
väder förvandlas till en
uteservering längs
operahusets söder vägg.

VI MÖTER BESÖKARNA DÄR DE ÄR

Antalet besökare till Karlstad har ökat under många år samtidigt
som besöken på turistbyrån minskat. I stället använder besökarna sina
smartphones för att leta reda på information. Därför stängdes den
traditionella turistbyrån i Karlstad 2018. Informationen om Karlstad finns
nu där besökarna är, till exempel på boendeanläggningar och besöksmål.
Den mesta informationen har dessutom blivit digital.
Vill du ha fler semestertips och veta vad som händer i Karlstad just nu?
Gå in på visitkarlstad.se och följ oss gärna på
facebook.com/visitkarlstad eller instagram.com/visitkarlstad
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ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2018

ARLSTAD ÄR EN ATTRAKTIV
”KKOMMUN
I GOTT SKICK”

INVESTERINGAR

FÖR CIRKA 1,3

MILJARDER
KRONOR
Kommunen hade ett
positivt resultat på
50 miljoner kronor och
hela koncernen visar ett
resultat på 265 miljoner
kronor. Det är inte samma
höga resultat som rekordåret 2017, och vi når inte
målet om ett överskott
på två procent.

+50
+265

MILJONER KRONOR
Resultat för Karlstads kommun

Vi är till för Karlstadsborna och arbetar för att
Karlstad ska utvecklas och vara en bra plats för alla.
i vår fina stad
under 2018. Vid årets slut hade Karlstads
kommun 92 497 invånare – en ökning
med 1 377 personer. Det är ett kvitto
på att vi är en attraktiv kommun och
med stora kliv närmar vi oss målet att
bli 100 000 invånare.
Och Karlstad är en kommun i
gott ekonomiskt skick, 2018 slutade
med ett positivt resultat på 50 miljoner
kronor. Under året har vi investerat för
916 miljoner kronor. Några exempel
på stora investeringar under fjolåret är
om- och tillbyggnad av Sundsta-Älvkullegymnasiet, Hultsbergsskolan, Västerstrandsskolan och Kvarnbergsskolan.
Samtidigt går hela 16 000 studenter
på Karlstads universitet och jag är övertygad om att många av de nyinflyttade
DET HÄNDE MYCKET
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fått upp ögonen för möjligheten bosätta
sig här permanent efter avklarade studier.
Jag är otroligt stolt över alla kloka
medarbetare i Karlstads kommun och alla
härliga Karlstadsbor! Vi har all anledning
att vara stolta över Karlstads utveckling
och tillsammans väntar nu nya möjligheter
i Solstaden.
Jag riktar ett stort tack till alla medarbetare i kommunen för deras insatser
och passar på att önska alla Karlstadsbor
en fin, varm och solig sommar.

MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen
Karlstads kommun

Under året gjordes
investeringar i kommunen
för 916 miljoner kronor
och sammantaget för
hela koncernen har det
investerats för nästan
1,3 miljarder kronor.
Några av de största
investeringarna under
året var Karlstadsstråket
och om- och tillbyggnad
av Sundsta-Älvkullegymnasiet, Hultsbergsskolan, Västerstrandsskolan
och Kvarnbergsskolan.

ÅRSREDOVISNINGEN
I SIN HELHET
Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Om du vill läsa hela
koncernen Karlstads
kommuns årsredovisning
för 2018 så finns den
på karlstad.se

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2018

EN KOMMUN FÖR ALLA
KARLSTAD

KULTUR

Opera, dansband och Mello
Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturutbudet i kommunen och vi behåller vår
hedrande förstaplats i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.
Under 2018 genomfördes många aktiviteter
och arrangemang för att Karlstad även ska
vara ett av de bästa besöksmålen i både
regionen och landet.
En av kvaltävlingarna till Melodifestivalen
gick av stapeln här, Sandgrund Lars Lerin och
Wermland Opera fortsätter att locka många
besökare från andra platser och efter tolv års
uppehåll från de traditionella spelningarna gjorde
Sven-Ingvars en efterlängtad comeback med
en gratiskonsert på Sandgrundsudden.

VALÅR OCH ÖKAT VALDELTAGANDE
2018 innebar valår med rekordmånga
förstagångsväljare, och i Karlstad satsade
vi på att öka valdeltagandet i särskilda områden.
Hur gick det? Jovars, riktigt fint. Valdeltagandadet
ökade med 1,5 procentenheter jämfört med förra
valet och landade på 87,3 procent. Antalet röstande
ökade i de områden där valinformatörer fanns på
plats under hela förtidsröstningen.

KARLSTAD ÄR FÖR ALLA
Under 2018 geonomfördes många aktiviteter för att förebygga
diskriminering, både inom kommunens egna verksamheter och
där vi har möjlighet att stötta andra aktörer i deras arbete för
ökad förståelse, minskad mobbning och diskriminering.

SVERIGES FRÄMSTA IDROTTSKOMMUN
Karlstad utsågs till Sveriges främsta idrottskommun 2018 och
Karlstadsborna är fortsatt bland de allra mest nöjda i landet
med utbudet av fritidsaktiviteter.
Under året har arrangemang som boule-SM och fotbolls-VM för
spelare med funktionsvariation genomförts i Karlstad.
Det nya konstsnöspåret vid Tuggelite i Karlstad har lockat ett stort
antal skidåkare under vintern och kommunens tionde sporthall,
Hultsbergshallen, har färdigställts.

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
Karlstadsbornas upplevelse av möjlighet till inflytande över
kommunens beslut och verksamheter ökade under 2018 jämfört
med tidigare år, vilket är en mycket positiv utveckling eftersom både
tjänstepersoner och politiker jobbar med flera olika verktyg och
metoder för att åstadkomma både större delaktighet och tillgänglighet.
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EN MILJÖSMART KOMMUN

EN KUNSKAPS- OCH

VI GILLAR BUSSAR!
Karlstadsbuss har fortsatt Sveriges mest nöjda
kunder utifrån de mätningar som gjorts under 2018
och antalet bussresor fortsätter att öka. Hurra!
Den nya snabbusslinjen mellan Rud och Stora torget
invigdes i december och Karlstadsborna kan åka
snabbt, miljövänligt och smidigt genom staden.
När busslinjen är helt utbyggd kommer den att gå
från universitetet i öst till Bergvik i väst.

MER CYKLING GER BÄTTRE LUFT
Resorna med buss och cykel ökar mer
i Karlstad än vad det gör i övriga landet,
vilket är mycket positivt – men bilåkandet
minskar inte i samma utsträckning.

KLIMATSMART SKOLMAT
Projektet Klimatsmart mat avslutades under 2018
och har bidragit till att matsvinnet i de kommunala
skolköken har minskat med hela 46 procent.
Minskningen av matsvinnet på skolorna motsvarar
hela 60 ton mat och har gett besparingar på
1,7 miljoner kronor samt en minskning av klimatpåverkan som är jämförbar med utsläppen från
en bil som kör 39 varv runt jorden.
Vi upphandlar dessutom allt fler lokala leverantörer
av både ekologiskt kött och grönt, majoriteten
av tillagningsköken är KRAV-certifierade.

Aktuell hållbarhet jämför kommunernas
miljö- och klimatarbete varje år. 2018
kom Karlstad på femte plats. Vi är
dessutom en av kommunerna som har
högst genomsnittliga placering under
en tioårsperiod.

MER ÄN TUSEN NYA BOSTÄDER
Under 2018 färdigställdes ovanligt
många bostäder: över 1 200 stycken.
Vi fortsätter att bygga, för under 2018
har 15 detaljplaner och två planprogram
blivit antagna. Detaljplanerna innehåller
1 420 nya bostäder och planprogrammet
redovisar 1 500 nya bostäder.
Mer än hälften av de drygt 1 200
bostäderna som blev klara under 2018
finns i de nya bostadskvarteren kring
yttre och inre hamn. Där har befolkningen
ökat med 843 personer under 2018
och vid årsskiftet fanns det 1 480
invånare i dessa nya kvarter.

HÅLLBAR KONSUMTION
Karlstadsborna visar ett allt större intresse
för second hand och cirkulär ekonomi, och
kommunen arbetar i en rad projekt för att stödja
utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion.
Karlstad deltar i ett nationellt tvåårigt projekt,
Sharing Cities, som syftar till att minska klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin.
Projektet ska öka möjligheterna att låna, hyra,
skänka eller byta till exempel varor, lokaler,
transporter och tjänster.
Kommunen har även tagit över Fritidsbanken
och lanserat Återbrukskartan. Hos Fritidsbanken
på Kronoparken kan du låna sportutrustning
helt gratis, som på ett bibliotek ungefär.
I Återbrukskartan kan du hitta allt från antikaffärer
och loppisar till cykelverkstäder, skräddare,
elektronik- och vitvarureparatörer. Det ska vara
lätt att göra rätt. Du hittar kartan via karlstad.se
och i Mitt Karlstad-appen.
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GRÖN OCH SKÖN STAD
Träd och grönska är viktigt för Karlstadsborna, som i stor utsträckning är nöjda
med tillgången till parker, grönområden
och natur.
Kommunen lägger stor vikt vid den
här frågan och prioriterar grönska
i stadsplaneringen.
Temat på årets sommarblommor var
blåbärsris och Karlstad smyckades
med cirka 30 000 blommor i färgerna
blått, violett, lime och vitt.
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TILLVÄXTKOMMUN

ALLT FLER KARLSTADSBOR

92 497

Andelen elever som blir behöriga
till gymnasiet har ökat och vi
ligger högre än riket.

Karlstads befolkningsökning 2018 är
den största sedan kommunsammanslagningen på 1970-talet. Vi växte med
1 377 personer vilket motsvarar en
ökning med 1,5 procent. Det är rekordmånga som flyttar
till Karlstad, samtidigt som färre personer flyttar härifrån.

Antalet studenter som efter
examen vid Karlstads universitet
arbetar i Karlstadsregionen två
år efter avslutade studier har
också ökat.

SÅ ANVÄNDS DINA SKATTEPENGAR

HÖGRE BETYG OCH FLER JOBB

Fler och fler Karlstadsbor
får jobb och andelen
arbetslösa minskar.

INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

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 pengarna. Siffrorna är avrundade till närmaste procent.

Utbildning

27%

Övrig vård och omsorg

21%

Äldreomsorg

18%

Förskola och fritidshem

14%

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.

BRA KOLL PÅ PENGARNA I KARLSTAD
Det går bra nu. Karlstad växer så det knakar och det investeras som aldrig förr.
– Jag är stolt över att vi är en kommun som vågar göra modiga satsningar,
säger Lars Sätterberg, ekonomidirektör.
Förutom mod är det såklart viktigt att ha
koll på pengar, papper och personal för
att skapa en stabil ekonomi.
– Ja, vi är duktiga på att vara ordentliga
också, säger Lars Sätterberg och skrattar.
2018 var ett bra år för Karlstads kommun
även om de ekonomiska utmaningarna
börjar öka.
– Vi ökade befolkningen med 1,5 procent
och det byggs mycket bostäder. Det är tecken
på att Karlstad upplevs som något positivt.
Vad ser du för utmaningar framöver?
– Det finns två stora utmaningar. Dels att
klara budgetnivåerna i våra nämnder,

dels att vi just nu har ett väldigt stort
investeringstryck. När vi bygger skolor,
gator och broar ökar låneskulden och vi
kan inte investera hur mycket som helst.
Vad är ditt bästa minne från 2018?
– Det vi nog kommer att minnas av
2018 är just att befolkningsutvecklingen
tog ett rejält kliv framåt. Som en riktig
”styrningsnörd” gillar jag att vi tar stora
steg med ökat digitalt stöd och att vi
har lyckats knyta bolagsstyrningen ännu
närmare kommunkoncernen.


Lars Sätteberg, ekonomidirektör Karlstads kommun.

Text och foto: Ylwa Svensson
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AKTUELLT I KARLSTAD
Foto: Per Jahnke

ALLSÅNG I MARIEBERGSSKOGEN

HITTA UT
STADSLOPPET OCH QUEENKONSERT
Lördagen den 8 juni firar Karlstads Stadslopp och Götajoggen 40-årsjubileum och
på kvällen bjuder Karlstads kommun på
årets sommarkonsert! Under dagen kan
du välja mellan Stadsloppet på 10 kilometer
och Götajoggen på 5 kilometer, eller lopp
för barn under 12 år.
På kvällen är alla, oavsett om du deltagit
i något lopp eller ej, välkomna till Sandgrundsudden! Där blir det P4 Nästa, hyllning av
idrottsprestationer och en gratiskonsert med
Johan Boding & Night of Queen. Det kommer
bli ett festligt arrangemang från start till mål!
Mer information hittar du på karlstad.se

Friska Karlstad pågår mellan 1 maj och
31 oktober och är helt gratis. I år förnyas
den populära stolpjakten med konceptet
Hitta ut som under säsongen erbjuder 120
checkpoints med fyra svårighetsgrader.
Du som deltagit i stolpjakten tidigare år
kommer garanterat känna igen dig. Nytt
för i år är att aktiviteten är mer tillgänglig
då alla stationer som kan nås med rullstol,
rullator eller cykel nu är markerade på kartan.
Du kan hämta din karta på kommunens
kontaktcenter, eller använda den digitala
kartan som finns på hittaut.nu/karlstad,
där du också registrerar dig och de
checkpoints du hittat.

Välkommen på en unik och underhållande
allsångskväll som arrangeras och framförs
av deltagare från Karlstads kommuns
dagliga verksamheter. De skapar själva
allt från scenbakgrunden till allsångshäftet
och en del egenskriven musik. Tid: Torsdag
den 13 juni kl. 18.00. Plats: Friluftsteatern
i Mariebergsskogen. Fri entré.
Foto: Fredrik Rönnqvist

NATIONALDAGSFIRANDE
I SANDGRUNDSPARKEN

NJUT AV BÄSTA UTSIKTEN
Vill du blicka ut över Karlstad 143 meter
över havet? Besök då vattentornet på
Kronoparken. Från 3–28 juli är vattentornet
återigen öppet för allmänheten. Här kan du
förutom att njuta av Karlstads bästa utsikt
bland annat gå tipspromenad, göra vattenexperiment, titta på utställning om vatten
och avlopp. Det är en hissnande upplevelse
för alla åldrar. Kikare finns att låna på plats.
Öppettider: 2–27 juli, tisdag–fredag klockan
9.30–17 och lördag 9.30–15. Nattöppet:
16 juli och 25 juli. Fri entré. Mer information
på karlstad.se/vattentornet

Välkommen att fira Nationaldagen i Sandgrundsparken den 6 juni. Det bjuds på
högtidsmarsch av Karlstads musikkår och
Värmlandsbataljonens fanvakt, ett högtidsprogram med tal och välkomnande av nya
svenska medborgare. Utöver detta är
kommunfullmäktige på plats och bjuder på
fika! Hela firandet är gratis. Mer information
finns på karlstad.se

BALTIC SEA YOUTH GAMES
Kom och titta på när cirka 500 deltagare
från olika länder runt Östersjön kommer
till Karlstad för att tävla i Baltic Sea Youth
Games den 5 till 7 juli. Karlstad står som
värd för en internationell ungdomstävling
med fokus på socialt utbyte mellan ländernas
ungdomar. Bland annat kommer ungdomarna
tävla i badminton, basket, friidrott, judo
och simning. Mer information finns på
karlstad.se/bsyg

SOMMAR I ALMEN
I sommar kan du åter uppleva mysiga dagar
och kvällar i kvarteret Almen. Sommaren
inleds 9–29 juni med föreställningen
Söderkåkar som arrangeras av Värmlandsteatern. Det blir skratt, musik och romantik
men också lite allvar.
Därefter arrangerar Visklubben Hallen
konserter, allsångskvällar och konstutställningar mellan 3 juli och 16 augusti. Bland
annat blir det ljuv musik av Pernilla Andersson och Carola samt en hyllning av Cornelis
Vreeswijk i form av allsång. Om inte detta
skulle vara nog arrangerar Värmlandsarkiv
en utställning om miljöer och levnadsförhållanden i Karlstad mellan åren 1860–
1910, se den mellan 1 juli och 9 augusti.
En del av aktiviteterna är helt gratis,
medan andra kräver biljett. Mer information
finns på karlstad.se/sommarialmen

AUGUSTI
Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för
eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.
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