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ALLT FLER BOR I KARLSTAD

HEMESTRA OCH
NJUT I SOLSTADEN
UPPTÄCK

KARLSTADS HÄRLIGA

BADPLATSER!

TRÄNA

PÅ VÅRA
UTOMHUSGYM

ÅRSREDOVISNINGEN

VIKTIGA SATSNINGAR
OCH HÄNDELSER
UNDER ÅRET

PROMENERA MED SOLA
Har du lust att promenera i friska luften och samtidigt ta
del av kulturella sevärdheter? På Solapromenaden i centrala Karlstad
kan du kombinera motion och kultur – något för både kropp och själ.
SOLAPROMENADEN ÄR EN

tio kilometer lång, tillgänglighetsanpassad promenadslinga längs Klarälven. Promenadslingan har gula skyltar
med kilometeranvisningar åt båda håll,
så du kan börja var som helst längs
sträckan. Du kan till exempel hoppa
på slingan vid Solastatyn i centrum
och följa skyltarna i den för stunden
soligaste riktningen.
Spana gärna in Carl Boutards
lönn-näsa i brons på Almentorget eller
titta närmare på Vindarnas boning,

fontänskulpturen av Aimo Tukiainen
i Teaterparken. När andan faller på
kan du använda utegymmen som finns
längs vägen vid Borgmästarholmen
och Gubbholmen.
Utmed vägen kan du även hålla
utkik efter tipspromenaden X-rundan
med QR-koder som skannas med hjälp
av en smart telefon.
På karlstad.se/solapromenaden
kan du läsa mer om vad du kan göra
och uppleva på Solapromenaden.

GYMMA UTOMHUS
I våra tio utegym som finns runt om i Karlstad kan du träna under
bar himmel. På Borgmästarholmen, vid Sandbäcksgatan, hittar
du ett nytt utegym i trä. Här finns bland annat axelpress, benböj,
armgång, tricepsdips, stretchyta och platta för magövningar.
Borgmästarholmen Ligger längs
Solapromenaden. Utegym i trä,
marken är täckt med flis.

Tuggelite Placerat längs med
Tuggelitevägen. Utegym i trä,
marken är täckt med flis.

Frödingshöjd Finns vid Kronoparkens elljusspår. En lite tuffare
hinderbana längs med elljusspåret.

Universitetet Utegym mellan
idrottshallen och hus 21.

Gubbholmen Utegym i trä, marken
är täckt med vitt grus.
Skutberget Skyltar med förslag
på övningar som utförs med egen
kroppsvikt finns att följa längs med
femkilometersspåret.

Träna ute på något av
utegymmen i Karlstad.

Sundsta bad- och idrottshus
En crossfit-box i stål med underlag
av gummiasfalt. Här finns högtalare
att koppla upp sig mot via bluetooth.
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Vålberg Vid elljusspåret. Utegym
i trä, med underlag av gräs.
Väse Vid Vildaparken. Utegym
i trä, marken är täckt med flis.
Wennbergsparken
Sköts av Handikappföreningarna
Karlstad. Ett tillgänglighetsanpassat
utegym med fokus på rörlighet och
balans som passar alla. Underlag
är stenmjöl och gummiasfalt.

Robin Granlund,
badmästare, ansvarar
för utesimskolorna
i kommunen.

UTESIMSKOLOR 2020
Alsters strandbad
Ilandabadet i Skåre
Killstabadet vid Gapern
Mosarens badplats i Ölmhult, Väse
Orrholmsbadet
Örsholmsbadet
Skutbergets stora badplats
Älvsbackas badplats vid Östra Örten
Parkbadet på Kronoparken

Sommarens

UTESIMSKOLOR
Varje sommar hålls det kostnadsfria utesimskolor för barn
i åldern 6–11 år på nio platser i Karlstads kommun. Under fyra
veckor i juli får barnen möjlighet att lära sig grunderna i simning.
FÖR ATT BADA OCH VISTAS

nära vatten på ett säkert sätt är det
viktigt att kunna simma. Som en del
i att vara en vattensäker kommun
erbjuder Karlstads kommun utesimskola till alla barn i åldern 6–11 år.
Utesimskolan är indelad i nybörjargrupper och en fortsättningsnivå.
– I nybörjargruppen får barnen
lära sig vattenvana – att flyta, doppa
huvudet och ta sig fram i vattnet.
Sedan får de lära sig bröstsim med
bentag och armtag samt ryggsim
med bröstsimsbentag, säger
Robin Granlund som är badmästare
och ansvarig för utesimskolorna
i kommunen.
Startar måndag 29 juni

Utesimskolorna hålls av simlärare
som är utbildade av Svenska simförbundet eller Karlstads simsällskap.
På plats finns simdynor och annan

nödvändig utrustning. Det finns
möjlighet att ta simmärken såsom
baddaren och guldfisken. Märkena
kostar 40 kronor styck.
– Barnen är välkomna att vara
med så mycket de hinner och kan.
Ju mer barnen är med under de fyra
veckorna desto mer hinner de lära
sig så klart, säger Robin.
Utesimskolan äger rum under
vardagarna mellan klockan 10 och 15,
vecka 27–30. Ett pass är cirka 45 minuter.
Simskolan är gratis och kräver inga
förkunskaper. Du anmäler ditt barn på
plats under inskrivningen den 29 juni,
klockan 10–14, på respektive badplats.
I mån av plats går det att anmäla sig
i efterhand. Efter anmälan får du
veta vilken tid ditt barn har lektion.
Ta med badkläder och handduk.
På karlstad.se/utesimskolor kan
du läsa mer. 


HA BRA BADVETT I SOMMAR!
Bada alltid tillsammans med
någon, inte ensam.
Simma längs med stranden,
inte rakt ut från land.
Hoppa eller dyk inte i okänt
vatten, du ska veta hur botten
ser ut innan du hoppar i.
Livräddningsmaterial ska endast
användas i nödfall, lek inte med
utrustningen. Ropa bara på hjälp
om du är i nöd, skoja inte om det.
Spring inte på bryggor. Knuffa inte
i någon från bryggan och håll aldrig
fast någon under vattnet.
Ta hjälp av ”förlängda armen”,
använd något föremål mellan dig
och den som behöver hjälp upp
ur vattnet, till exempel ett skärp,
handduk eller tröja.
Håll uppsikt på barnen och bada
tillsammans med dem. Använd
helst inte uppblåsta badleksaker.

VI ÄR EN VATTENSÄKER KOMMUN
Karlstads kommun är en
vattensäker kommun enligt
Svenska livräddningssällskapets
certifiering. Det betyder att
kommunen gör ett strukturerat
arbete för att höja Karlstadsbornas
säkerhet vid vattnet.
Det handlar om att lära barnen
simma, erbjuda utbildning
i vattensäkerhet, identifiera faror
och risker, kontrollera badplatser
och ansvara för livräddningsutrustning på de platser där
det behövs.

Text och foto: Lovisa Lagneryd
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SNART SOL, LEK
OCH PLASK!

Mangenbaden
är en av 20 badplatser i Karlstads
kommun.

BADGLAD
ELLER BADKRUKA?

I appen Mitt Karlstad hittar du
badtemperaturen som passar dig.
Tack
vare badsensorer som Karlstads
El- och
Stadsnät placerat ut vid de flest
a kommunala
badplatserna kan du doppa en
digit al tå i vattnet –
och se hur varmt eller kallt det
är innan du
best ämmer dig för en tur till
stranden.
Skanna QR-koden för att ladd
a hem appen!

Snart är sommaren här, förhoppningsvis med härlig sol och
många svalkande bad! I Karlstad finns 20 badplatser som kommunen
sköter. Varje badplats har sin charm – så passa på att utforska
vilken som är din favorit i sommar.
DE KOMMUNALA badplatserna sköts
dagligen av kommunens parkenhet under
badsäsongen så att platserna hålls hela
och rena. Innan säsongen drar i gång så
kontrolleras sjöbotten genom att dykare
går ner och kollar efter skräp och stenar.

Om det finns algblomning i vattnet
ska små barn inte bada och hundar ska
inte dricka vattnet. På karlstad.se kan
du se om det är algblomning på någon
av badplatserna.
Trevligt och tryggt

Testad vattenkvalitet

Badvattnet testas regelbundet och
resultatet rapporteras in till Havs- och
vattenmyndigheten som klassar badvattnets kvalitet som utmärkt, bra,
tillfredsställande eller dåligt. Om det
finns förhöjda bakteriehalter är vattenkvaliteten dålig och då ska du undvika
att bada. På havochvatten.se hittar du
de kommunala badplatsernas aktuella
badkvalitet.
4
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På grund av läget med coronasmitta
kan det bli ändringar i driften under
sommaren. Till exempel kommer
toaletterna vid badplatserna att öppnas
tidigast 1 juni. Bryggorna läggs i lagom
till att simskolorna öppnar i slutet
av juni. På karlstad.se kan du hålla
dig uppdaterad.
På varje badplats finns informationsskyltar och livräddningsutrustning.
Intill livbojen finns ett märke som anger

platsens koordinater – de ska du
uppge om olyckan är framme och du
behöver kontakta 112, SOS Alarm.
Om du upptäcker något på
kommunens badplatser som inte är
som det ska så kan du felanmäla det
via appen Mitt Karlstad eller genom
att ringa 054-540 00 00.
Städa upp efter ditt besök och
ta med ditt skräp hem om det inte
finns sopkärl på plats. Kom ihåg att
parkera på anvisad plats så att räddningstjänsten kan komma fram och
tänk på brandfaran vid parkering
i högt gräs. Rök helst inte på badplatsen, då blir det trevligare för alla
att njuta av sol, sand och bad.
Text: Lovisa Lagneryd

BADPLATSER I KARLSTADS KOMMUN
1 Alsters strandbad
Vid Alsters strandbad finns
omklädningsrum, grillplats och
dass. Vid badplatsen finns en liten
sandstrand omgiven av klippor,
långgrund sandbotten med brygga
och en liten småbåtshamn.
2 Bomstadbaden
En långgrund badplats vid
Vänern med 400 meter lång
sandstrand. Badplatsen drivs
i privat regi med camping,
servering, minilivs, toaletter,
vattenlek och separat hundbad.
3 Bottenviken
En badplats nära Väse, tre mil
öster om Karlstad, med långgrund
sandstrand. Här finns grillplats,
omklädningsrum, dass och stora
gräsytor för lek och picknick.
4 Graningebadet
En liten badplats vid Molkomsjön, tre mil norr om Karlstad,
med sandstrand och brygga.
Här finns omklädningshytt,
dass, gräsytor för lek och
en rastplats med möjlighet
att grilla.
5 Ilandabadet
Badplatsen ligger vid södra
delen av Ilandatjärn med en
liten sandstrand och brygga.
Här finns omklädningshytt,
dass och stora gräsytor.
6 Killstabadet
Ligger på västra sidan av sjön
Gapern, 15 kilometer norr om
Karlstad. På den här barnvänliga
badplatsen finns omklädningsrum,
dass, en liten sandstrand, brygga
och långgrund sandbotten.
7 Kroppkärrsbadet
En populär badplats på Södra
Kroppkärr med sandstrand och
gräsmatta. Här finns omklädningshytt, grillplats och ett tillgänglighetsanpassat dass.
8 Kungsnäs badplats
En badplats vid Vänern i Spånga
utanför Skattkärr med liten
sandstrand och brygga. Här finns
grillplats, omklädningshytt och
dass. En del badar från klipporna
där vattnet är djupare.
9 Mangenbaden
En stor badplats med två
kilometer lång sandstrand vid
sjön Mången, cirka fyra mil från
Karlstad. Vid badet finns brygga,
kiosk, omklädningsrum och
toaletter. Här finns också
camping, lekplats, minigolfbana och vacker tallskog.
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10 Mariebergsskogens badplats
Badet är en del av Mariebergsskogen – Karlstads stadspark,
med en härlig sandstrand och
stora gräsytor. Här finns grillplats,
toaletter, omklädningshytter,
utedusch och kiosk samt lekplats,
minigolfbana och beachvolleyplan.
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11 Mosarens badplats
Mosaren är en liten sjö inbäddad
i tallskog som ligger i Ölmhult,
mellan Väse och Molkom. Vid
badplatsen vid södra delen av
sjön finns omklädningsrum,
dass, sandstrand och brygga.
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12 Orrholmens badplats
Badplatsen ligger centralt i Karlstad
på västra sidan av Orrholmsviken
med en liten sandstrand. Här
finns grillplats, omklädningshytt,
dass, brygga och tillgänglighetsanpassad ramp.
13 Skutbergets badplats
Skutberget är en stor badplats
vid Vänern med klippor och sandstränder. Delar av badplatsen är
tillgänglighetsanpassad med ramp
ned i vattnet, stig, toalett och
grillplats. Här finns lekplatser,
motionsspår, camping och stora
gräsytor för lek.
14 Stora Björnrukan, södra Arnön
I naturreservatet Värmlandsskärgården vid Vänern finns långgrunda
sandstränder och vacker natur.
På södra Arnön i Väse, tre mil öster
om Karlstad, finns badplatserna
Lilla och Stora Björnrukan.

15

Väse
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15 Strandviks badplats
En liten strand vid Vänern i
Östra Fågelvik, öster om Karlstad.
Badplatsen har dass och fin
långgrund sandbotten.
16 Sundstatjärn
I centrala Karlstad finns en
liten sandstrand vid Sundstatjärn
omgiven av öppna gräsytor och
en lekplats i närheten. Runt
tjärnen finns en promenadväg
på 1,3 kilometer.
17 Torsvikens badplats
I Segerstad finns Torsviken – en
liten sandstrand i Vänern med
långgrund botten och klippbad.
Här finns stora gräsytor, brygga,
dass, en liten lekplats, minigolfbana, samt camping i närheten.

18 Älvsbacka badplats, Östra Örten
Älvsbackabadet ligger 14 kilometer
norr om Molkom med en mysig
sandstrand och långgrund sandbotten. Här finns omklädningsrum,
dass, grillplats och brygga.
19 Örnäsbadet vid Gapern
En fin liten badplats med sandstrand och gräsytor, ett par mil
nordost om Karlstad, mellan
Skattkärr och Molkom. Här finns
omklädningshytt, dass och brygga.
20 Örsholmens badplats
En populär badplats med två
sandstränder och stora gräsytor
i grönområdet vid industriområdet
Örsholmen. Vid den lilla tjärnen
finns omklädningshytt, grillplats
och tillgänglighetsanpassad toalett.
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Hemestra = semestra på hemma plan :)

Har du upptäckt de fina semesterpärlorna runt knuten ännu?
Det finns flera goda skäl att semestra på hemmaplan i sommar.
Här tipsar vi om några favoriter bland semestertipsen i närheten.

ALSTERS HERRGÅRD

På denna vackra 1700-tals herrgård med utsikt över
Vänern föddes Gustaf Fröding. Här finns utställningar,
butiker, konstgalleri, samt kafé och restaurang. Njut av
den sköna naturen i herrgårdsparken, lekskogen, grillplatsen
och de omgivande vandringslederna. Alsters herrgård har
öppet dagligen maj–september 11–17. Läs mer
på karlstad.se/alsters-herrgard

FISKE I VÅLBERG
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KLARÄLVSBANAN

Klarälvsbanan är en 90 kilometer lång asfalterad
banvall som sträcker sig från Kroppkärrssjön upp
till Uddeholm i Hagfors kommun – från de öppna
jordbrukslandskapen i söder till den djupa granskogen
i norra Värmland. På Klarälvsbanan kan du cykla,
promenera eller åka rullskidor och inlines längs med
den vackra Klarälven.

MARIEBERGSSKOGEN

Norsälven rinner från Nedre Fryken och mynnar
i Vänern vid Vålberg. I Norsälven kan du bland
annat fiska abborre, gädda, gös, regnbåge, lax och
öring. Köp fiskekort på Frendo i Vålberg och följ
fångstbegränsningen för lax och öring. Läs mer om
fiske i Karlstads kommun på karlstad.se/fiske
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Upplev djur och natur
på nära håll i Naturum
Värmland och djurparken
Lillskogen. Gå på upptäcktsfärd i lekträdgården och
delta i utomhusaktiviteter
för alla åldrar. Njut av
nygräddade våfflor,
hembakat och glass i
stora lass. Öppet alla
dagar, året om med
fri entré.

Med reservation för

HÄMTMAT I DET GRÖNA

VILDAPARKEN I VÄSE

Vildaparken i Väse är en
ontanidrottsplats som sköts
av en ideell förening och är
pen dygnet runt med fri entré.
är finns bland annat en stor
tepark, downhillbana för cykel,
tionsspår, grillplats och en lågsbana där du klättrar, balanserar
och åker zipline några meter
ovanför marken.

VÄSTRA LÅNGHOLMEN

NATURCYKELTURER

Ta med smarrig hämtmat
från något av Karlstads många kaféer
och restauranger. Slå dig ned under ett träd,
vid vattnet eller på en skön gräsmatta.
Kanske Stadsträdgården, Museiparken
eller Gubbholmen med utsikt över gamla
stenbron lockar?

KAJAKÄVENTYR

Upplev Karlstad med båtbuss!
Slussa mitt i stan eller åk en längre
tur i vår Vänerskärgård – med
20 000 öar och skär. Packa fikakorgen
och ta båtbussen till Västra Långholmen
som är en del av naturreservatet
Värmlandsskärgården. Här kan
du se växter och djur som vanligtvis
bara finns vid havet. Vid turbåtsbryggan finns grillplats samt
tillgänglighetsanpassad toalett
och promenadspångar över ön.

eventuella ändringar.

Upptäck solstaden från
cykelsadeln och cykla i I2-skogen,
Alstern runt eller genom Klarälvsdeltat.
På Kontaktcenter och på
karlstad.se/cykelkarta samt
i appen Mitt Karlstad hittar du
cykelkartan och exempel på
cykelturer som tar dig genom
staden och ut i naturen.

TERVILL DU HA FLER SEMESHÄNDER
TIPS OCH VETA VAD SOSTMNU?
I KARLSTAD JU
h
arlstad.se oc
Gå in på visitk
Facebook och
på
a
rn
följ oss gä
sitkarlstad
Instagram @vi

Längtar du ut på vattnet kan du hyra
kanoter, kajaker och paddelbrädor till exempel
hos Karlstads paddlarklubb vid Kanikenäset.
Därifrån kan du paddla runt Bergholmen eller
till Lövnäs. På karlstadspaddlarklubb.se
kan du läsa mer.
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ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2019
INVESTERINGAR FÖR

1 063
MILJONER KRONOR

Kommunen nådde
målet om ett överskott
på två procent och hade
ett positivt resultat på
107 miljoner kronor.
Hela koncernen visade
ett resultat på 301 miljoner
kronor. Det är bättre jämfört
med föregående år för både
kommunen och koncernen.

”K ARLSTAD SATSAR
PÅ FRAMTIDEN”

Vi är till för Karlstadsborna. Genom att vi håller
ordning på ekonomin men också satsar framåt kan vår kommun
fortsätta att utvecklas och vara en bra plats för alla.

i vår vackra
stad under 2019. Vid årets slut hade
Karlstads kommun 93 898 invånare, en
ökning med 1 401 personer, vilket är den
största ökningen i modern tid. Vi har snart
nått 100 000 invånare och arbetar med att
ta fram en ny vision. Karlstad ska fortsätta
växa och vara en bra kommun för alla.
Karlstad har bra ordning i ekonomin,
år 2019 summeras med ett positivt resultat
på 107 miljoner kronor. Vi har investerat
för 1 063 miljoner kronor under året.
Samtidigt är det en fortsatt utmaning att
hitta lösningar för nämnderna att klara
sina verksamheter inom budget.
Vi satsar på framtiden, annars stannar
kommunen. Några stora investeringar
som gjorts under 2019 är lokaler och
skolor som har byggts om och byggts till,
DET HAR HÄNT MYCKET
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till exempel Sundsta-Älvkullegymnasiet,
Stagnellska, Västerstrandsskolan och
Kvarnbergsskolan. Vi tog också beslut
om att bygga ett helt nytt arenaområde
på Sannafältet.
Jag riktar mitt varmaste tack till alla
medarbetare i koncernen för deras insatser
och trots den stora utmaning som hela
världen nu befinner sig i så hoppas jag
att alla Karlstadsbor får en bra sommar.
Ta väl hand om varandra!

+107

MILJONER KRONOR
Resultat för
Karlstads kommun

+301

MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen
Karlstads kommun

Under året gjordes
investeringar i kommunen
för 1 063 miljoner kronor
och sammantaget för hela
koncernen har det investerats
för 1 440 miljoner kronor.

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

Om du vill läsa hela
koncernen Karlstads
kommuns årsredovisning
för 2019 så finns den
på karlstad.se

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2019

EN MILJÖSMART KOMMUN
FJÄRDE BÄSTA MILJÖKOMMUNEN
Karlstads kommun rankades som Sveriges fjärde bästa miljökommun 2019 av tidskriften Aktuell Hållbarhet – vår bästa placering
hittills. Under 2019 har vi arbetat med att minska transporternas
miljöpåverkan, effektivisera energianvändningen och uppmuntra
till återbruk.
– Karlstad fortsätter att ligga i framkant och Karlstadsborna är
nöjda med kommunens miljöarbete. Vi har ett ambitiöst mål att
vara en fossilfri kommun inom ett par årtionden, hittills har vi lyckats
halvera stadens koldioxidutsläpp, säger P-O Haster, miljöstrateg på
miljöförvaltningen.
Under året avslutades projektet Hållbart resande som syftade
till att minska bilåkandet och i stället lyfta fram andra alternativ –
till exempel har snabbussen Karlstadsstråket varit populär. Projektet
Koll på plasten fokuserar på att minska kommunens användning
av fossil plast, framför allt genom att byta ut engångsartiklar.
Karlstad delar är ett projekt som ska inspirera Karlstadsborna att
dela på prylar i stället för att köpa nytt. Som en del i det lanserades
smartakartankarlstad.se där du enkelt hittar ställen där du kan hyra,
byta, låna, ge och få eller handla second hand.

LÄTTARE ATT HITTA LEDIG P-PLATS
Under 2019 införde vi ett nytt parkeringsledningssystem.
Det innebär att du kan hitta lediga parkeringsplatser via
digitala skyltar och en webbkarta på karlstad.se samt
appen Mitt Karlstad. Med minskad söktrafik i centrum
hoppas vi förbättra stadens luftkvalitet.
Skyltarna sitter placerade i alla väderstreck vid infarterna
till Karlstads centrum och visar hur många av de 1 678
p-platserna som är lediga på tolv olika parkeringsanläggningar.

GLOBALA KARLSTAD
Karlstad är en kommun som tänker globalt men agerar lokalt
och vårt arbete bidrar till FN:s globala mål Agenda 2030. I oktober
arrangerades Globala Karlstad i samarbete med Sida, två veckor
med aktiviteter för att inspirera fler att vara med och bidra till en
hållbar utveckling.
Under invigningen förvandlade vi rådhusets fasad till bioduk
och visade en film om de globala målen. Programmet under Globala
Karlstad innehöll bland annat prylbytardag, second hand-runda,
återbruksstudio, föreläsningar och Hållbarhetsmässa i Mitt i city.

FÖRPACKNINGAR HÄMTAS HOS DIG
Pappers- och plastförpackningar hämtas hemma
hos de Karlstadsbor som beställt den nya tjänsten FNI Villa,
fastighetsnära insamling, som Karlstads Energi erbjuder.
– Vår nya tjänst har flera miljöfördelar eftersom mer
förpackningar går till materialåtervinning och en minskad
mängd plast hamnar i hushållsavfallet. De som hittills
har tecknat tjänsten är mycket nöjda, berättar
Christer Bergqvist, avfallstekniker på Karlstads Energi.
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EN KOMMUN FÖR ALLA

EN KUNSKAPS- OCH TI

DIGITALA KARLSTAD

Foto: Fredrik Karlsson, Solsta Foto.

FRIIDROTTS-SM FÖR FEMTE GÅNGEN
Karlstad stod värd för Friidrotts-SM 2019 på Tingvalla idrottsplats som samtidigt firade 100 år.
Henrik Larsson, IF Göta, tog dubbelt guld i sprint och Kaiza Karlén, IF Göta, tog hem guldet i längdhopp.
Det festliga och folkliga evenemanget med drygt 8 300 besökare arrangerades av IF Göta Karlstad
i samarbete med Svensk Friidrott och Karlstads kommun. Det var en cirkel som slöts när Friidrotts-SM
för femte och sista gången arrangerades på Tingvalla IP.
Karlstad fortsätter att vara en framstående idrottskommun. Under året togs beslut om att
bygga om Tingvalla isstadion och att bygga ett helt nytt arenaområde på Sannafältet.

Karlstad var en av fem kommuner som
nominerades till utmärkelsen Sveriges
digitaliseringskommun 2019. Under året har
vi tagit fram en ny e-tjänst för ansökan om
busskort som underlättar för våra gymnasieelever samtidigt som det förenklar administrationen. Vi har invigt en ny del av SundstaÄlvkullegymnasiet som nu är fylld med unik
teknik och smarta lösningar – en av Sveriges
modernaste skolor.
Samtliga elever på högstadiet har fått tillgång
till egen dator, och på låg- och mellanstadiet
finns en dator per två elever. Under året har
vi haft uppskattade Mer Digital-träffar med
omkring 400 skolungdomar och 1 000 seniorer
för att stärka de äldres digitala självförtroende.

VÄRMLANDS MUSEUM NYÖPPNADE
I juni 2019 öppnade Värmlands museum
dörrarna efter en omfattande ombyggnation.
Museet har anpassat sin logistik, akustik
och ljussättning för att kunna visa fler typer
av utställningar och är en attraktiv mötesplats
för besökare med ny butik, restaurang,
skaparverkstad och mycket mer.
Det är en unik satsning på ett länsmuseum i Kultursverige som blev möjlig
genom samverkan mellan Karlstads
kommun och Region Värmland.
Foto: Lars Sjöqvist.

EFTER BÄRGNING KOM SOLSKEN
Restaurang Båten låg i många år förtöjd vid
kajen nära Älvgatan innan den kantrade och
sjönk i januari 2019. Efter mycket slit kunde
Båten äntligen bärgas i maj och på sitt eget
vis var det nog ett av de mer välbesökta
“evenemangen” under året.
Residensparken skadades under bärgningen
men snyggades till och blev en mycket uppskattad sandstrand med solstolar.
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MÅNGA NYA BOSTÄDER
Bostadsbyggandet fortsätter i hög takt och
drygt 500 bostäder blev färdiga under året.
Många av lägenheterna som blev klara ligger
i området kring Inre hamn men även i Tingvallastaden, Klara, Haga, Sundsta, samt på
Kronoparken. De flesta av de nya villorna och
radhusen ligger vid Edsgatan och Stockfallet
men även en del i Stodene och Skattkärr.
Under året byggde vi klart Zakrisdals boende
för personer med psykisk funktionsnedsättning
och invigde Tullholmsvikens kajpromenad och
Älvpromenaden i Tingvallastaden.

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2019

LLVÄXTKOMMUN

ALLT FLER KARLSTADSBOR

EN STADSKÄRNA MED
GODA FRAMTIDSUTSIKTER
Karlstad hamnade på en hedrande andraplats i
konsultbolaget WSP:s rankning av vilka stadskärnor
som har bäst framtidsutsikter. Sveriges städer
analyserades utifrån hur många som bor, arbetar
och verkar i stadskärnan. Analysen visar att Karlstad
har en robust basstruktur för varor och tjänster som
gynnar samverkan och tillväxt. Det är en bra grogrund
för idéer, innovation och entreprenörskap.

93 898
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

Karlstads kommuns
befolkning ökade med
1 401 personer under 2019,
vilket innebär en ökning med
1,5 procent och att vi slår det
tidigare rekordet från 2018.
Det är många som flyttar till
Karlstad samtidigt som fler
väljer att stanna kvar.

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 kommunalskatt varje månad. Så här fördelas pengarna. Siffrorna är avrundade
till närmaste procent.

Förskola och grundskola

34%

Äldre- och handikappomsorg 26%
G
 ymnasieskola och
vuxenutbildning
Individ- och familjeomsorg
Teknisk verksamhet

7%
13%
4%

Kultur- och fritidsverksamhet 5%
Övrigt

11%

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

KARLSTAD HAR STABILA FÖRUTSÄTTNINGAR
Coronapandemin påverkar oss, med stora konsekvenser för många Karlstadsbor.
– Kommunen kommer behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som
vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt, säger
Carina Strandberg, ekonomidirektör.
2019 var ett utmanande år för kommunens
nämnder som fick anpassa sina verksamheter för att klara budget.
– Nämnderna gjorde en jätteinsats och
tack vare det klarade vi vårt resultatmål.
Det ger oss en stabilitet att utgå ifrån när
vi möter fortsatta utmaningar framöver.
Hur ser läget ut nu?
– För andra året i rad når befolkningsökningen rekordnivåer och det är bra för
kommunen att vi blir fler som betalar skatt.
Samtidigt växer grupperna av barn, unga
och äldre som har rätt till bra skola
och omsorg.

– På grund av coronapandemin är framtidsprognosen osäker. Vi kommer troligtvis
få se en lägre sysselsättning och fler
varsel, det ger minskade skatteintäkter
för kommunen samtidigt som vi ser ökade
kostnader inom flera verksamheter.
Hur ska vi möta de nya utmaningarna?
– Oavsett läge så ska vi ha fortsatt
god ordning på ekonomin och använda
skattepengarna på ett klokt sätt.
Karlstads kommun har en bra stabil
grund att stå på och vi ska fortsätta
att ge Karlstadsborna service av så
hög kvalitet som möjligt.

Carina Strandberg,
ekonomidirektör
Karlstads kommun.



Text och foto: Lovisa Lagneryd
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AKTUELLT I KARLSTAD

RES I TID OCH RUM I SOMMAR
Utmana familjen, släkten och vännerna
i årets läsutmaning som biblioteken i
Karlstad ordnar. Årets tema är verklighetsflykt. Fly verkligheten ett tag med en god
bok i solstolen eller hängmattan.
På biblioteken i Karlstad lånar du böcker
gratis. Och när du deltar i bibliotekens
sommarläsutmaning och bockar av minst
tre kategorier kan du vara med och tävla
om fina priser. Stig i graderna under
utmaningen – från duglig dagdrömmare
till fullfjädrad eskapist. Ålder: För alla.
Tid: 1 juni–31 augusti. Plats: Hemma.
För barn i åldern cirka 6–16 år finns även
en läsjakt där de som kan läsa själv samlar
märken och poäng. Läsjakten för barn börjar
1 juni och sträcker sig till årets slut. Gratis
att delta. På bibliotekvarmland.se kan du
läsa mer.

STADSTRÄDGÅRDEN

HITTA UT I SKOGEN
Delta i Hittaut och kom ut och rör på dig i
skogen! Hittaut är en del i initiativet Friska
Karlstad som arrangeras av OK Tyr och
Svenska orienteringsförbundet i samverkan
med Karlstads kommun. Hittaut är en form
av orientering som passar alla. Leta
checkpoints i din närmiljö och få motion
samtidigt som du hittar nya platser.
Skapa ett konto på webbsidan eller i
appen hittaut.nu Du kan bocka av 120
checkpoints i fyra olika svårighetsgrader
och varje checkpoint har en kod som du
registrerar. En del checkpoints är tillgänglighetsanpassade. Kartan hittar du på
Kontaktcenter och på hittaut.nu/karlstad
där du också anmäler ditt deltagande.
Tid: 1 maj–31 oktober. Pris: Gratis.

LUNCHMUSIK
Njut av musik ute i det gröna under årets
lunchmusikvecka i Stadsträdgården,
måndag–fredag under vecka 30. Varje dag
uppträder olika lokala artister med levande
musik som framför allt rör sig i det musikaliska landskapet jazz och visa. Fri entré.
Plats: Stadsträdgården. Tid: 20–24 juli,
klockan 12.00 och 13.00.

VÄXTGUIDNINGAR
Om du är nyfiken på vilka växter, träd
och blommor som finns i parken så ska
du inte missa sommarens växtguidningar.
Guidningarna hålls vid två tillfällen av landskapsingenjören Jonas Grund. Fri entré.
Plats: Stadsträdgården. Tid: 24 juni,
klockan 17.30–18.30 och 2 juli,
klockan 17.30–18.30.

INFORMATION MED ANLEDNING
AV CORONAVIRUSET
SOMMARLOV 2020
GUIDE TILL SOMMARLOVSAKTIVITETER
I KARLSTADS KOMMUN

SPANA IN SOMMARLOVSWEBBEN
Sportfiske, scouterna, dans, cirkus, fotboll,
karate, akrobatik, textiltryck, batik, segling,
simning, tennis, cosplay... I Karlstad finns
det massor att göra under sommarlovet –
och det mesta är gratis! Du hittar tips på
sommarlovsaktiviteter för lediga barn och
ungdomar på karlstad.se/sommarlov
Kolla på webben en extra gång så att
aktiviteten inte är inställd eller ändrad.

HÖGHÖJDSBANA PÅ SKUTBERGET
Är du redo för ett klätteräventyr på hög
höjd? I den vackra löv- och barrskogen på
Skutberget öppnar klätterparken Högt och
lågt i sommar. Du börjar på din egen nivå
och utmanar sedan dig själv i egen takt.
I klätterparken finns flera höghöjdsbanor
i olika svårighetsgrader för både barn och
vuxna. Invigningen av klätterparken sker
på lördag 13 juni, klockan 10.00. Läs mer
på hogtlagt.se/karlstad

Karlstads kommun följer utvecklingen av
coronaviruset tillsammans med berörda
myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom
denna tidning trycks långt i förväg så
kan vi inte förutse vad som hänt när
tidningen delas ut. För att få veta vad
som gäller kring Karlstads kommuns
verksamheter med anledning av coronaviruset, gå in på karlstad.se/corona

ndra oc h
Ta ha nd om vara
, önsk ar
ha en fin sommar
kommun!
vi på K ar lsta ds

SEPTEMBER

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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