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VI I KARLSTAD 

Sommarlov i Karlstad betyder massor av roliga  
aktiviteter i samverkan med föreningar, studie- 
förbund, parklekar och fritidsgårdar. Vad du än gillar  
att göra är chansen stor att du hittar det du söker! 

KARLSTADS KOMMUN vill att alla barn 
och unga ska få ett riktigt roligt och tryggt 
sommarlov. De första aktiviteterna kommer 
igång redan första veckan på sommarlovet. 
Sedan finns det alltid något nytt att göra 
ända fram tills skolorna börjar igen. 

Under våren har föreningar, parklekar 
och fritidsgårdar fått möjlighet att registrera 
alla aktiviteter som de kommer att ansvara 
för under sommarlovet. Så nu finns allt samlat 
på webbsidan karlstad.se/sommarlov – där 

får du tips på saker att göra under hela  
lovet. Aktiviteterna arrangeras på många  
olika platser i kommunens alla stadsdelar 
och tätorter. Samtidigt har många av park- 
lekarna och fritidsgårdarna öppet som vanligt. 

För sjunde året ordnar Karlstads kommun 
45 olika dagkollo under totalt sju veckor i 
samverkan med föreningsliv och studieför-
bund på sommarlovet. Det kostar inget  
att delta. Observera att anmälningstiden till  

dagkollo redan har varit.  Text: Katarina Averås

... ERIC DUNDERBERG!
Du ska jobba som feriearbetare 
med ungdomar, vilket du gjorde 
redan förra sommaren, berätta! 

– Jag jobbade med ett Youtube-läger 
på Tolvans fritidsgård. En vecka 

planerade jag lägret med de andra 
ledarna. Deltagarna skulle få lära  
sig olika moment, tips och tricks  
för att göra material till Youtube. 

– De två sista veckorna undervisade 
vi och coachade barnen på lägret. 

Den yngsta var nio år och den  
äldsta 15 år. 

Vilka erfarenheter har  
feriearbetet gett dig?

– Jag gillade att vi fritt fick planera 
lägret. Jag har fått vara på en 

arbetsplats och att undervisa barn 
var nytt för mig. Vi som jobbade 
tillsammans kände inte varandra  
men vi hade liknande intressen. 

Vad ska du göra den  
här sommaren? 

– Jag tvekade inte att söka ett nytt 
feriearbete och ska jobba med MoVe. 
Det är en mobil fritidsgård och jag är 
en av ledarna som erbjuder fritids- 
aktiviteter i olika områden. Det blir 
parkour, laser tag, fotbollsdart och 

annat där man får röra på sig. 

Karlstads kommun erbjuder 
sommaren 2022 ungefär 1 000 
ungdomar i gymnasieskolans  

åk 1 och 2 feriearbete.

Hallå där...

ÄNTLIGEN SOMMARLOV! 
HÅLL KOLL PÅ  

ALLT SOM HÄNDER!  
Här kan du läsa om  
allt kul som händer  
på sommarlovet:  

karlstad.se/ 
sommarlov 

Du har väl koll på vad som gäller när du  
kör elsparkcykel? Den klassas som cykel  
så samma regler gäller som när du cyklar. 

• Parkera aldrig så att den är i vägen för  
gående och andra trafikanter. Tänk särskilt  
på äldre, barn, personer med rörelsehinder 
eller personer med nedsatt syn. 

• Parkera helst i cykelställ. 

• Kör försiktigt och anpassa hastigheten  
efter människor och trafik i omgivningen. 

• Kör i högst gångfart när du kör på  
gågator eller i ett gångfartsområde. 

• Ögonkontakt och hänsyn är guld  
värt – oavsett om du går, cyklar eller  
kör elsparkcykel! 

• Använd hjälm. 

VAR RÄDD OM DIG SJÄLV OCH ANDRA!På karlstad.se/ 

elsparkcykel kan  

du läsa om vad som  

gäller när du kör  

elsparkcykel. 

Foto: shutterstock.com

tel:0545400000
mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:kommunbyran%40karlstad.se?subject=
https://karlstad.se/sommarlov
mailto:https://karlstad.se/sommarlov?subject=
mailto:https://karlstad.se/sommarlov?subject=
https://karlstad.se/elsparkcykel
https://karlstad.se/elsparkcykel


 K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  2022  3 

– DET ÄR HÄRLIGT att äntligen få hälsa 
nya medborgare välkomna till Sverige 
och Karlstad, säger Ulrika Lassing, 
arrangemangskonsulent på 
Karlstads kommun. Vi har 
bjudit in alla som fått sitt 
medborgarskap under 
2019, 2020 och 2021. 

Programmet och 
aktiviteterna på Sand- 
grundsudden passar alla 
åldrar och är gratis.

– I år satsar vi extra på 
att barnen ska trivas och 
ha roligt, fortsätter Ulrika. 
Det blir ansiktsmålning, 
möjlighet att göra sin egen svenska 
flagga samt sjunga med till Musikkul 
med Kerstin och Peter. 

Kommunfullmäktiges ledamöter 

bjuder på den traditionella fikan och ser 
fram emot att träffa många Karlstadsbor. 

Det är ett gediget högtidsprogram 
med Wermland Operas Orkester, 

jazzsångerskan Isabella 
Lundgren som högtids-

talare och sång av bland 
andra körerna Selmas 
Systrar och Manhem.

Efter högtids- 
programmet bjuder 

Wermland Operas orkester 
på en hel timmes föreställ-
ning med fantastisk musik.

– Vi uppmuntrar alla 
som kan att ta med en egen 

filt eller stol. Det finns sittplatser men  
i begränsat antal. Vi får hjälpas åt så  
att de som behöver dem bäst får sitta.   

 Text: Katarina Averås

FLAGGAN I  
TOPP 6 JUNI!

Sveriges nationaldag 6 juni firar vi tillsammans på  
Sandgrundsudden! Det officiella firandet bjuder på  
en eftermiddag fylld av musik, fika och högtidsprogram.  
1 332 nya svenska medborgare är särskilt inbjudna.

Årets högtidstalare  
är jazzsångerskan,  
Isabella Lundgren.
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PROGRAM PÅ SANDGRUNDSUDDEN
Söndag 5 juni

Från klockan 19 Utomhuskonsert med 
The Hebbe Sisters och Jan Adefelt 
Swingtime Trio samt trion från musikalen 
Mamma Mia; Gunilla Backman, Sussie 
Eriksson och Charlott Strandberg.  
Firande av Karlstads guldmedaljörer  
i SM, NM, EM, VM och OS.

Måndag 6 juni

Klockan 14 Kommunfullmäktiges 
ledamöter bjuder på fika till musik av 
Tingvallakyrkans Musikkår. Värmlands 
hemvärnsbataljon marscherar tillsammans 
med Karlstads Musikkår från Karlstads 
teater till Sandgrundsudden.

Klockan 14–14.40 Musikul med  
Kerstin Andeby och Peter Wanngren  
samt barnaktiviteter.

Klockan 15–16 Högtidsprogram: Parad 
för fanan. Musik av Wermland Operas 
orkester, under ledning av David Björkman, 
med Christer Nerfont och Ole Aleksander 
Bang som solister. Högtidstal och sång av 
jazzångerskan Isabella Lundgren. Anders 
Knape, kommunfullmäktiges ordförande, 
hälsar nya svenska medborgare välkomna 
till Karlstad, sång av Selmas systrar Vokal- 
ensemble och Sångföreningen Manhem.

Klockan 16–17 Konsert med Wermland 
Operas orkester.

Klockan 17–18 Solstabälgarna bjuder på 
dragspelsmusik vid bryggan.

Ulrika Lassing är arrangemangskonsulent i Karlstads kommun, 
hon hoppas att många Karlstadsbor vill vara med och fira  
nationaldagen den 6 juni på Sandgrundsudden.

Foto: Elvira
 Glänte
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STAN ÄR FULL AV VATTEN 

NU HAR SOMMARENS båtbussar  
kastat loss. Inre hamn är liksom förra 
sommaren huvudhållplats för de linjer 
som trafikerar Klarälven och Vänern  
i Karlstad och Hammarö. Här finns även 
en bemannad båtbusstuga som har öppet 
alla dagar 20 juni–21 augusti mellan 
klockan 9.30 och 17.30. 

Det är något speciellt att kunna 
uppleva Karlstad från vattnet, båt- 
bussarna är perfekta för en utflykt på 
hemmaplan eller för en tur med vänner 
och släktingar som kommer på besök. 
Det finns linjer som tar dig ut i Väner-

SUCCÉN MED BÅTBUSSARNA FORTSÄTTER 
skärgården för en heldag med bad och 
avkoppling – och linjer för längre turer  
i både västlig och ostlig riktning. Kanske 
är du en av dem som varje sommar passar 
på att arbetspendla med båtbuss? 

Flera nyheter i sommar 

• Vålberg blir ny ändhållplats för  
linje 97 och linje 98 trafikerar 
sträckan Vålberg–Borgvik. Guidning 
via appen Visit Karlstad Guide. 

• Linje 99 mellan Lillängshamnen/
Mörudden och V:a Söön får dubbelt 
så många turer jämfört med tidigare. 

• Linje 90 förlängs från Björkås till 
Button Town Café de dagar kaféet 
har öppet. 

• Rundturen i Karlstad kommer att 
guidas även på engelska via appen 
Visit Karlstad Guide. 

Mer information om båt- 
bussarna, linjer, biljetter  
och tidtabeller finns på  
karlstadsbuss.se 

För de guidade turerna  
behöver du ladda ner  
appen Visit Karlstad Guide.

NYTT HOPPTORN  
PÅ ÖRSHOLMSBADET 

byggs ett efterlängtat hopptorn på tre meter, 
parkeringsplatsen blir större och det blir plats 
för food truck. Vid det mindre badområdet 
byggs en L-formad brygga med lift och en så 
kallad sittrappa och vid det större badområdet 
byggs en ramp och sittplatser i vattnet. 

En av bryggorna är H-formad och bildar  
en simbassäng på 25 meter – perfekt för  

Örsholmsbadet är en av Karlstadsbornas 
favoritbadplatser. Inför den här sommaren 
tillgänglighetsanpassas badplatsen, det 

dig som gillar att motionssimma och för  
barn i simskolan som kan ta sina simmärken 
här. Utanför denna brygga finns det nya 
hopptornet. För allas säkerhet och trivsel 
glöm inte att visa hänsyn och kolla alltid en 
extra gång ned i vattnet innan du hoppar!  
Läs mer om alla badplatser på karlstad.se/
badplatser

http://https//karlstadsbuss.se
https://karlstad.se/badplatser
https://karlstad.se/badplatser
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STAN ÄR FULL AV VATTEN 
På frågan varför det är så bra att bo i Karlstad 

blir svaret ofta ”här är alltid nära till vatten”. 

Och på sommaren är det extra härligt att bo  

på toppen av Sveriges största sjö! 

HÄR FINNS SOMMARENS SIMSKOLOR! 
Under fyra veckor från den 4 juli och framåt erbjuds kostnads- 
fri simskola utomhus för barn 6–11 år som är folkbokförda  
i Karlstad.

Det är både roligt och tryggt att kunna simma och få vana av  
att vara i vattnet. Inga förkunskaper behövs. 

Simskolan arrangeras på nio platser: Parkbadet Kronan 
(Kronoparken), Orrholmens badplats, Örsholmens badplats, Alsters 
strandbad, Ilandabadet, Skutbergets badplats, Mosarens badplats 
(Väse), Älvsbacka badplats (Molkom) och Killstadbadet (Ulvsby). 

Anmälan görs på respektive badplats måndagen den 4 juli 
klockan 10–14. Läs mer om utesimskolorna på karlstad.se

Ilandabadet, en av nio platser  
där det är utesimskola i sommar.

I sommar invigs Vänerleden, en ny nationell cykelled som går 

genom Karlstad och tar dig runt landets största sjö. Leden är  

cirka 64 mil lång och uppdelad i fyra etapper. Om du vill cykla  

i lugn takt är det lagom att lägga 3–4 dagar på varje etapp. 

Alla sträckorna bjuder på fina besöksmål, trevliga restauranger  

och möjligheter till övernattning. Den nordvästra etappen är  

mellan Åmål och Hammarö, en etapp på 151 kilometer, på 

blandtrafikerade vägar men även på separerade cykelbanor  

och grusvägar. 
Besöksmål utmed leden: Åmåls gamla stadskvarter, Duse  

udde, saluhallen Grön Ko i Värmlandsbro, Liljedal, certifierade 

vandringsleden Kycklingleden, Borgviks hyttområde med konst-

hallen Sliperiet, Segerstads naturreservat, Skutbergets frilufts-

område, Lillänghamnens fiskehamn och rökeri, Skärgårdsmuseet 

på Hammarö, Karlstads Inre hamn med restauranger och kaffe-

rosteriet Löfbergs. Tips och kartor finns på vanerleden.se 

PREMIÄR FÖR  

VÄNERLEDEN 

Vi är många som nyfiket har följt bygg- och anläggningsarbetet  

vid Residensparken den senaste tiden. Den 3 juni är det dags för 

invigning av Karlstadsbornas nya mötesplats – en kombination  

av klassisk park och en solstrand. 

Louise Thyberg, landskapsarkitet, Karlstads kommun, har varit 

projektledare och ritat nya Residensparken. 

– Idén var från början att återskapa Residensparken till hur  

den var utformad under 1920-talet, berättar hon. Men under 

arbetet så upptäckte vi hur uppskattad den tillfälliga solstranden 

var. Vi valde därför att behålla den i en mer ordnad utformning. 

Gröna gräsytor ramas in av blommor och andra växter. Det finns 

naturliga stråk utan hinder in i parken för besökare som kommer till 

fots och med hjul, solstolar för avkoppling och parasoller för skön 

skugga. Genomtänkt belysning och ljusslingor gör parken till en 

trygg plats under hela dygnet. 

– Ta med lunchmaten och slå dig ned i en solstol, parkbänk 

eller på en egen filt. Eller bara njut av en varm sommarkväll med 

tårna i sanden, säger Louise. 
Fredagen den 3 juni klockan 11 bjuds det på något svalkande, 

skön musik och invigningstal. På med solglasögonen så ses vi! 

Landskapsarkitekt Louise Thyberg har ritat och varit projektledare 

för nya Residensparken. Johan Härdne har varit byggledare. 

UNIK SOLSTRAND VID RESIDENSPARKEN 

Residensparken är inte någon badplats. Karlstads kommun avråder från 

bad i Klarälven på grund av starka strömmar, båttrafik, flytande föremål 

och att vattendjupet kan variera från dag till dag.
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https://www.lakevanern.se/upplev-vanern/se-gora/cykling/vanerleden/
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MOA JOHANSSON OCH HANNAH 

WAHLUND drar på sig de orange 
jackorna och ger sig ut i lunchvimlet  
på Drottninggatan. Detsamma gör de 
och deras sju unga kollegor varje vanlig 
helg och under högtider som av tradition 
firas utomhus, till exempel valborg, 
skolavslutning och nyår. 

Till vardags jobbar de på Karlstads 
högstadieskolor, på fritidsgårdarna och  
i centrum. 

– Det är ett väldigt roligt jobb,  
säger Moa som är inne på sitt andra år 
som anställd ungdomsstödjare. Det är  
en bra känsla att se hur vi kan bidra till 
att andra unga utvecklas och tar chansen 
att förändra sin situation till det bättre. 

– Vårt uppdrag är att vara där 
ungdomarna är, berättar Hannah. Vi  
får höra både tuffa och positiva saker.  

Vi lyssnar och vill coacha till att  
göra egna bra val. 

Ungdomar för trygghet startar 
arbetspasset på skolavslutningskvällen 
med en samling och planering om  
hur de ska fördela sig till olika platser.  
De jobbar alltid flera tillsammans,  
några av dem har tillgång till bil. 

I sina ryggsäckar har de vatten- 
flaskor, plåster, första hjälpen-kit och 
hjärtstartare. Och en hel hög med 
godisklubbor. 

– Klubborna fungerar jättebra för att 
få kontakt eller för att bryta en situation 
som är på väg åt fel, förklarar Hannah. 

Skolavslutningen är starten för nya 
arbetstider. På sommarlovet jobbar de  
i två grupper med scheman som 
överlappar klockan 11–22. 

– Vi letar upp ungdomarna och  

kan dra igång aktiviteter, berättar 
Hannah. Badminton, kubb, grillning 
och annat. Vi rör oss också i centrum, 
umgås, lyssnar och finns till hands. 

Per Wallgren är säkerhetskoordinator 
inom räddningstjänsten. 

– Av erfarenhet vet vi att skolavslut-
ningen är en kväll då många unga dricker 
alkohol för första gången, konstaterar 
han. Den här helgen är vi många aktörer 
som samverkar för trygghet. Vi planerar 
även tillsammans med närliggande 
kommuner.  Text och foto: Katarina Averås

Karlstad ska vara en trygg 
plats för alla. Därför jobbar  
Ungdomar för trygghet året 
runt i nära kontakt med  
kommunens unga. Under 
skolavslutningen och på  
sommarlovet rör de sig i 
centrum, i stadsdelarna  
och på andra platser där 
många samlas. 

DE ÄR UNGDOMAR  
FÖR TRYGGHET 

Moa Johansson och Hannah Wahlund är  
två av räddningstjänstens ungdomar för 
trygghet. Ta gärna kontakt med dem när  
du är ute och firar din skolavslutning!

EN KVÄLL DÅ MÅNGA UNGA  
DRICKER ALKOHOL 
Per Wallgren,  
säkerhetskoordinator,  
räddningstjänstern.

Ungdomar för trygghet är nio ungdomar 
mellan 18 och 23 år som är anställda  
av räddningstjänsten för att verka som  
förebilder för barn och unga i Karlstads 
kommun. Syftet är att förebygga ung-
domsvåld och mobbning samt att bidra  
till en tryggare miljö. Följ deras arbete  
på Facebook och Instagram (sök  
Ungdomar för trygghet) eller på Snap- 
chat (sök på uftkarlstad). Kontakt:  
ungdomarfortrygghet@karlstad.se 

Samverkan för trygg skolavslutning 
Inför skolavslutningen har Räddnings- 
tjänsten (med medlemskommunerna  
Karlstad, Hammarö, Forshaga, Kil,  
Grums och Munkfors), polisen, 
externa aktörer och kommunernas 
fältverksamhet gemensam planering  
och avstämningar. Med effektiv sam-
verkan vill man skapa en så trygg 
miljö som möjligt för alla som firar  
sin efterlängtade skolavslutning. 

mailto:ungdomarfortrygghet%40karlstad.se?subject=
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VI SES I MARIEBERGSSKOGEN! 
Midsommarfirandet är en av höjdpunkterna i  

Mariebergsskogen. Sommaren 2022 är även Troll- 
vandringarna tillbaka med totalt 100 föreställningar!  
Missa inte heller Nallepicknick i Solslänten för de  

yngsta barnen. Värmlandsteatern sätter upp Legenden  
om Skattkammarön på Friluftsteatern och vi ser också  

fram emot livemusik med Tomas Ledin, Ulf Lundell,  
Lars Winnerbäck, välgörenhetskonserten Heartbeat 
Karlstad, Vi som älskar 90-talet, Miss Li, Uggla och 

Petter. På mariebergsskogen.se finns allt du behöver  
veta om sommarens evenemang och aktiviteter. 

I Karlstad finns alla möjligheter att få en bra sommar och ledighet  

på hemmaplan. Här finns evenemang och besöksmål som lockar lång-

väga gäster. Hela evenemangskalendern finns på visitkarlstad.se 

Sommar i solstaden.. . 

SOMMAR PÅ ALSTERS HERRGÅRD
Den 24 juni blir det traditionellt midsommarfirande på  

Alsters herrgård med folkdansuppvisning av Ulvsby folkdanslag, 

folkmusik med Karlstad Spelfolk, dans och lek kring midsommar-

stången med Maud Mithander. Torsdag 14 juli och fredag 15 juli 

kommer bröderna Gustaf & Viktor Norén och sjunger om sommaren. 

Fredagen den 5 augusti blir det sommarkonsert i herrgårdsparken 

med Tomas Andersson Wij och Mauro Scocco. Läs mer om  

sommarens program på karlstad.se/Alsters-herrgard

ÄNTLIGEN – PUTTE I PARKEN ÄR TILLBAKA 
Putte i parken är tillbaka på Norra fältet  

i sommar! Efter två somrar utan Putte  

återvänder nu den klassiska festivalen till 

Karlstad. 30 juni–2 juli bjuds det på konserter 

och uppträdanden av kända artister tillsammans  

med flera framtidsnamn. Du kan även ha kul  

på tivolit, hoppa i hoppborgar, njuta av god  

mat och dryck samt mängder av nyheter på 

området. Håll utkik på festivalens sociala  

medier för artistsläpp när det närmar sig. 

SJU VECKOR MED LUNCHMUSIK I STADSTRÄDGÅRDEN 
Från den 20 juni blir det lunchmusik i Stadsträdgården  

varje vardag klockan 12–13 med uppehåll under vecka 27. 

Feriearbetande ungdomar från Tolvans fritidsgård spelar 

veckorna 25, 26, 28, 29, 31 och 32 och under vecka  

30 den 25–29 juli är det dags för den traditionella Jazz- 

veckan där professionella musiker med anknytning till 

Karlstad spelar jazzmusik. Passa på att ta din lunchpromenad 

till Stadsträdgården dessa veckor, eller ta med din matlåda 

och picknickfilt. Mer information om sommarens program  

i Stadsträdgården finns på karlstad.se 

Miss Li

Magnus UgglaLars Winnerbäck

Tomas Andersson Wij  
och Mauro Scocco

http://mariebergsskogen.se
http://visitkarlstad.se
http://karlstad.se/Alsters-herrgard
http://karlstad.se
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Sveriges största och modernaste gymnasie-
skolor – Sundsta-Älvkullegymnasiet. Och 
två helt nybyggda skolor står snart klara på 
Fredricelund och Färjestad. För andra året  
i rad utsågs Karlstad till Årets arkitektur-
kommun och vi är tredje bästa miljö- 
kommunen i Sverige. Det är ett gott  
betyg på vårt arbete! En annan glädjande 
nyhet från 2021 är att Myndigheten för 
psykologiskt försvar flyttades till Karlstad. 

Jag känner mig stolt och peppad inför 
mitt nya uppdrag, att tillsammans med  
7 500 medarbetare, arbeta för att Karlstad 
ska fortsätta utvecklas som en attraktiv  
stad att leva och bo i. 

Ulrika K Jansson
kommundirektör

DU SKA TRIVAS och ha det bra i solstaden. 
Och det gör Karlstadsborna, visar SCB:s 
medborgarundersökning. För oss är det 
viktigt att du ska ha det bra i Karlstad 
oavsett i vilket skede i livet du befinner  
dig. Ett bättre liv i solstaden helt enkelt, 
som är namnet på vår vision. 

Som ny på min post är jag mitt i att  
lära känna medarbetarna och verksamheten. 
Hittills har jag sett ett stort engagemang 
och Karlstads kommun har fortsatt leverera 
service, omvårdnad och utbildning av hög 
kvalitet trots två tuffa år med pandemi. 

På sidorna här intill kan du se några 
exempel på vad Karlstads kommun gjorde 
för dina skattepengar under 2021. Förutom 
att leverera en hög välfärd, har vi också 
investerat. Nya Tingvalla isstadion och topp- 
moderna idrottsarenorna på Solstadens sport- 
center är exempel på det. Vi har invigt en av 

Ulrika K Jansson heter jag och är ny kommundirektör i Karlstads 
kommun. Mitt uppdrag är att se till att politikernas beslut blir 
verklighet och att mina medarbetare har bra förutsättningar för  
att kunna ge dig som Karlstadsbo en bra service. 

” VI ARBETAR  
FÖR KARLSTADSBORNAS BÄSTA”

Kommunfullmäktige  
hade inte fattat beslut 

kring årsredovisningen när 
tidningen gick i tryck. Vi 
reserverar oss därför för 

eventuella ändringar.

Kommunen hade ett  
positivt resultat på  

452 miljoner kronor. Hela 
koncernen visade ett resultat 

på 709 miljoner kronor.  
Det höga resultatet  

hänger samman med  
ökade skatteintäkter,  

intäkter från eldistribution  
och realisationsvinster.

Under året gjordes  
investeringar i kommunen  
för 1 509 miljoner kronor  
och sammantaget för hela 

koncernen har det investerats 
1 939 miljoner kronor.

INVESTERINGAR FÖR  

1 939 
MILJONER KRONOR 

+452
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+709
MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen 

Karlstads kommun

ÅRSREDOVISNINGEN I SIN HELHET
Hela årsredovisningen  

för koncernen Karlstads  
kommun finns att läsa  

på karlstad.se

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2021
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EN KOMMUN FÖR ALLA

SÅ HANTERADE VI PANDEMIN
Pandemin satte hårt tryck på kommunens vård- och omsorgsverksamhet 
även under 2021. Stora resurser användes för att på olika sätt minimera 
smittspridningen, bland annat genom provtagning men också genom 
vaccinering av personer på vårdboenden och inom hemtjänsten.

Inom kommunens verksamhet gav vi cirka 7 100 doser vaccin  
mot covid-19 under förra året och all provtagning har varit en  
stor utmaning för såväl personal som kunder.  

Peter Nylander, ansvarig för covid-19-vaccineringen i Karlstads kommun.

ENKLARE ATT KOMMA  
I KONTAKT MED KOMMUNEN
Vi har gjort det ännu enklare att komma i kontakt 
med Karlstads kommun. Bland annat genom 83  
nya e-tjänster! Vi har också digitaliserat bygglovs- 
processen och lagt ut detaljplaner på karlstad.se 
Där kan du numera också chatta med oss. Ställ dina 
frågor till kommunvägledaren Linda Lang eller någon 
av hennes kollegor på Kontaktcenter.

Chatten är ännu en väg för Karlstadsborna att nå  
oss och få snabba svar på sina frågor.  

Linda Lang, kommunvägledare på Kontaktcenter.

ETT BÄTTRE LIV I SOLSTADEN, 
KOMMUNENS NYA VISION 
När Karlstads kommun skulle ta fram en ny vision frågade  
vi Karlstadsborna om hjälp. 1 300 synpunkter kom in. Det 
visade sig att Karlstadsborna särskilt värdesätter vattnet, 
solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna 
som bor i kommunen.

Arbetet mynnade ut i vår nya vision: Ett bättre liv i solstaden. 
Den syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i 
vilket skede i livet du befinner dig.

Visionen är utgångspunkten för vår styrning. Den ger oss en 
långsiktig tydlig bild av vart vi är på väg. Alla kommunens 
verksamheter ska nu bidra till ett bättre liv i solstaden. 

KARLSTADS
KOMMUNS
VISION

Foto: Øyvind Lund

https://karlstad.se
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EN MILJÖSMART KOMMUN EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2021

ÅRETS ARKITEKTUR- 
KOMMUN – I ÅR IGEN! 
Karlstads kommun utsågs till 
Sveriges Arkitekturkommun 2021  
och är därmed första kommunen  
i landet som tilldelats utmärkelsen  
två år i rad. 

Väldigt roligt att få  
utmärkelsen igen. Det 
är ett kvitto på att vi 
har ett bra lagarbete i 
kommunen och bygger 
hållbart. Karlstad ska 
fortsätta att utvecklas 
med klokhet.

Henrik Sjöberg,  
stadsarkitekt, Karlstads kommun.

TREDJE BÄSTA  
MILJÖKOMMUNEN I SVERIGE
Karlstad klättrade från plats 10 till 3 i 
tidningen Aktuell Hållbarhets ranking av 
svenska kommuners miljöarbete. Projektet 
Karlstad delar är en av flera satsningar som 
lett fram till placeringen. Under nästan tre års 
tid har projektet arbetat för att utveckla 
delningsekonomin, andrahandsmarknaden 
och reparationsverksamheter i kommunen.

SOLSTADEN SATSAR PÅ SOLENERGI
Klart att solstaden ska ta till vara på sin solenergi! Solkartan heter tjänsten där du enkelt kan se  
hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak, hur mycket pengar du kan spara och vilken 
klimatnytta det gör. Solkartan lanserades förra året i samarbete med Karlstads Energi,  
KTH Energiteknik och Beteendelabbet.

KRAFTSAMLAR MOT MÅLET – ETT  
KLIMATNEUTRALT KARLSTAD 2030 
Karlstads kommun gick in som deltagare i  
det strategiska innovationsprogrammet Viable 
cities förra året. Vi kallar det för Klimatneutrala 
Karlstad 2030. Totalt deltar 23 svenska 
kommuner som nu riktar fokus mot att i sam- 
arbete med näringsliv, akademi, forsknings- 
institut och civilsamhälle kraftsamla för grön 
omställning och mer hållbara städer. Program-
met är treårigt och i Karlstad har vi valt att titta 
särskilt på innovation och utveckling kopplat till 
hållbart resande och cirkulär konsumtion. 

Foto: shutterstock.com
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SÅ ANVÄNDS DINA SKATTEPENGAR 
Alla Karlstadsbor betalar 21,27 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 5 318 kronor i kommunal-
skatt varje månad. Så här fördelas pengarna. Siffrorna är avrundade  
till närmaste procent.

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

 Förskola och grundskola 33%

 Äldre- och handikappomsorg 26%

  Gymnasieskola och  
vuxenutbildning 7%

 Individ- och familjeomsorg 12%

 Teknisk verksamhet 4%

 Kultur- och fritidsverksamhet 5%

 Övrigt 13%

Karlstads kommuns  
befolkning ökade med  
580 personer under 2021,  
vilket innebär en ökning  
med 0,6 procent. Det är  
många som flyttar till 
Karlstad samtidigt som  
fler väljer att stanna kvar.

ALLT FLER KARLSTADSBOR 

95 408
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2021

KARLSTADS UNIVERSITET

KRONOTEKETKRONOTEKET

MÅNGA TYCKTE TILL OM NYA ÖVERSIKTSPLANEN
Karlstads kommun har arbetat fram ett förslag till ny 
översiktsplan som talar om hur kommunen ska utvecklas fram  
till år 2050. Cirka 3 700 synpunkter och idéer kom in från Karlstadsbor,  
myndigheter och organisationer när planen var på samråd i somras.

Kul att så många engagerar sig i hur Karlstad ska växa framåt! Nu återstår ett  
digert jobb att sammanställa alla synpunkter och bearbeta förslaget innan planen  
ska ut på granskning. Då får alla möjlighet att lämna synpunkter igen på det  
reviderade förslaget.

Ann Catrin Kärnä, projektledare för översiktsplan 2050, Karlstads kommun.

KARLSTAD VÄXER I REKORDTAKT
Karlstad växer så det knakar och det beviljades  
1 600 bygglov för bostäder under året. Vi gjorde 
investeringar för 1,5 miljarder kronor, bland annat 
färdigställdes nya Sundsta-Älvkullegymnasiet.  
Skolan är nu en av Sveriges största och mest  
moderna gymnasieskolor med hypermodern teknik 
och plats för 2 000 elever och 250 lärare.

De toppmoderna arenorna på Solstadens sportcenter,  
Tåg-i-tid med Resecentrum, Färjestadsskolan och 
Fredricelundsskolan är exempel på andra större 
investeringar som gjordes under året.

NYA ETABLERINGAR I KARLSTAD LOCKAR FLER 
I mars förra året beslutade regeringen att den 
nybildade Myndigheten för psykologiskt försvar, får 
sitt huvudsäte i Karlstad från årsskiftet 2021/2022. 
Karlstads kommun arbetar aktivt för att få fler statliga 
myndigheter till kommunen. 

Vi arbetar för att ytterligare  
utveckla Karlstad som Sveriges  
centrum för samhällssäkerhet.  
Karlstad och regionen har lång  
erfarenhet och stor kompetens  
inom området.

Ann Otto Nemes,  
utvecklingsdirektör, Karlstads kommun.

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Ekonomi-och-budget/Skattekollen/


Söndagen den 3 juli avgörs friidrotts- 
tävlingen Folksam Grand Prix Karlstad på 
Tingvalla IP för sista gången. Till 2023 års 
tävling står Sola Arena klar att användas 
för denna internationella stortävling. 

– Vi siktar på att få till en riktig avslut-
ningsfest för Tingvalla IP. Det blir friidrott  
på högsta internationella nivå blandat med 
andra härliga inslag, säger Johan Engberg 
från arrangörsklubben IF Göta. Läs mer på 
folksamgrandprix.se/KarlstadGP 

GRAND PRIX KARLSTAD

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. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER 31 AUGUSTI!

AKTUELLT I KARLSTAD

ÄVENTYRSLEKPLATS  
PÅ SKUTBERGET 

I sommar blir en del av den nya äventyrs-
lekplatsen på Skutberget klar. Det blir en 
rutschkana, lekkulle, gungkarusell, balans- 
hinder och en koja. De delar som planerats 
innanför strandskyddslinjen har överklagats 
och kommunen avvaktar med de delarna 
tills processen är klar. 

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet  
där du med hjälp av karta (på papper  
eller i appen) ska finna checkpoints.  
Det finns checkpoints i fyra olika svårig-
hetsnivåer och de är placerade i stads-
miljö, parker, bostadsområden och 
tätortsnära skogar. Du kan delta på egen 
hand eller tillsammans med andra. Välj  
om du vill gå, springa, cykla eller ta dig 
fram på annat sätt. Hitta ut arrangeras  
av lokala orienteringsklubbar i samarbete 
med flera företag samt Karlstad och 
Hammarö kommuner. Ladda ned appen 
“hitta ut” eller gå in på hittaut.nu och  
läs mer.

HITTA UT OCH  
UPPTÄCK NYA PLATSER 

Lördagen den 4 juni är det dags för en 
springklassiker, Karlstad Stadslopp! Välj 
mellan tio eller fem kilometer som löper 
genom Karlstads centrala delar. Passar 
alla, oavsett om du är elitlöpare eller 
vardagsmotionär eller föredrar att lunka 
fram längs Karlstads gator. Karlstad Mini- 
lopp är ett motionslopp för barn i åldern 
7–12 år på cirka 1 kilometer. Karlstad 
Miniminilopp är för de allra minsta barnen 
0–6 år. Ett succélopp där barnen springer 
en snirklig bana på cirka 100 meter.  
Läs mer på karlstadstadslopp.se 

KARLSTAD STADSLOPP 

NJUT AV EN BOK I SOMMAR 
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På sommaren finns äntligen tid för att 
koppla av med en bra berättelse. För att 
låna böcker, filmer, musik och tidskrifter  
på biblioteken behöver du ett konto. 
Biblioteken finns för alla Karlstadsbor  
och det kostar inte något att låna böcker, 
filmer, musik och tidskrifter. Du skaffar  
ditt konto på biblioteken eller på webb-
platsen bibliotekvarmland.se

HÄNG MED PÅ SOMMARENS LÄSUTMANINGAR
Utmana familjen, släkten och vännerna  
i årets läsutmaning som biblioteken i 
Karlstad ordnar för femte året i rad. Temat 
för i år är “Kraft”. Läs böcker från 10 olika 
kategorier på temat kraft. Har du bockat  
av minst tre kategorier kan du vara med 
och tävla om fina priser. Ålder: Vuxna.  
Tid: 1 juni till 31 augusti 2022.  

LÄSJAKTEN
Läs böcker, samla stämplar och pins,  
levla upp och vinn priser. Ålder: 6–13 år. 
Tid: 2 maj till 31 december 2022. 

MINI-LÄS 
Högläsningsutmaning för de allra yngsta. 
Läs högt för ett barn och låt barnet färg- 
lägga i häftet efter varje utläst bok. Ålder: 
0–6 år. Tid: 2 maj till 31 december 2022. 

Läshäfte till alla läsutmaningar kan du 
hämta på biblioteket eller ladda ned från 
bibliotekvarmland.se 

http://folksamgrandprix.se/KarlstadGP
https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
http://hittaut.nu
http://karlstadstadslopp.se
http://bibliotekvarmland.se
http://bibliotekvarmland.se
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