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VI I KARLSTAD 

Även i år arrangeras utesimskola på nio platser i Karlstads  
kommun. Du som är mellan 6 och 11 år kan delta. 

 NIO UNGDOMAR har arbetat hårt ända 
sedan i höstas för att få till en digital 
sändning som ska locka högstadie-  
och gymnasieungdomar att dansa  
loss framför datorn hemma istället 
för ute på Sandgrundsudden.

“Vi hoppas locka många”

Emil Odell och Yasmine 
Jansson är två av dem.

– Vi hoppas att vi ska locka 
många att titta på den digitala 
festivalen. Det kommer vara 
intressanta personer, bra artister 
och kul inslag, säger Yasmine 
som är artistansvarig.

– Den kommer vara utformad 
ungefär som ett tv-program med  
en studio, säger Emil som är  
scenansvarig.

 Mellan den 5 och 30 juli hålls simskola 
runt om i kommunen. Simskolan är gratis 
och kräver inga förkunskaper. Varje pass  
är ungefär 30 minuter långt.

Simdynor och annan utrustning finns 
och barnen har möjlighet att ta simmärken. 
Du anmäler ditt barn på plats på inskriv-
ningen den 5 juli mellan klockan 10 och 
14. Det är bra om du som förälder stannar 
kvar vid badplatsen. På karlstad.se/
utesimskolor hittar du mer information.

Flera kända artister

Artisterna som spelar, från den livesända  
scenen på Nöjesfabriken, är bland andra Paul 

Rey, känd från Melodifestivalen, Sabina 
Ddumba och det lokala bandet Violet  

Blur. En fjärde artist kommer att 
uppträda akustiskt. Olika gäster 
kommer att medverka i livestudion  
och publiken kommer att lockas  
med genom interaktiva moment  
där man på olika sätt kan delta  
i livechattar och tävlingar.

– Ungdomarna bestämde tidigt  
att de ville planera något som de visste 

att vi kunde genomföra oavsett hur publik- 
restriktionerna skulle se ut. Därför bestämde 
de att den skulle genomföras digitalt, säger  
Sofi Bertilsson på Karlstads kommun som är 
projektansvarig för arrangörsgruppen.  

 Text och foto: Kristina Ohlsson

HÄR HÅLLS SIMSKOLA
• Alsters strandbad

• Ilandabadet i Skåre

• Killstabadet vid Gapern

• Mosarens badplats i Ölmhult, Väse

• Orrholmsbadet

• Parkbadet Kronan

• Skutberget

• Älvsbackas badplats vid Östra Örten

• Örsholmsbadet

LOTS OF LOVE SÄNDS DIGITALT
Festivalen Lots of love brukar hållas på Sandsgrundsudden på skol- 
avslutningskvällen. Förra året ställdes den in på grund av pandemin.  
Den 11 juni i år blir den av – fast digitalt. 

ANMÄL DIG TILL SOMMARENS UTESIMSKOLA

Missa inte årets digitala Lots of love,  
tipsar Yasmine Jansson och Emil Odell,  

artist- respektive scenansvarig för festivalen.
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Orrholmens badplats,  

en av nio platser där det är  

utesimskola i sommar.

Lots of love sänds den 11 juni, 

klockan 19.00 på lotsoflove.nu

Se även @lotsoflovefestival  

på Instagram och  

Facebook.
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 Förväntar ni er mycket  

ungdomar ute på stan?

– Många är uttråkade eftersom de  
flesta aktiviteter har ställts in. Det finns 
ett väldigt sug att komma ut på nått. 
Just skolavslutningen är en riskhelg  
där många unga samlas ute. I vanliga 
fall så är det ju uppstyrt med Lots  
of love på Sandgrund (i år sänds Lots  
of love digitalt) men nu blir det mer 
privata saker som anordnas. Så vi vet  
inte riktigt vad vi väntar oss.

Hur ser förstärkningen ut  

för skolavslutningsveckan?

– Vi sex fältare kommer att jobba  
kväll hela veckan och finnas på platser 
där vi vet att unga håller till. Vi har  
tät kontakt med fältarna i våra krans-
kommuner, så vi kan hjälpas åt och 
stötta upp där det behövs. På fältet 
kommer det också finnas fritidsledare, 
ungdomar för trygghet, kommunväktare 
och polis.

Vad är ert råd till ungdomarna  

inför skolavslutningen?

– Att aldrig lämna en kompis  
ensam, man ska hålla ihop minst  

två och två och ta hand  
om varandra. Sen ska  
man inte tveka att höra  
av sig till en vuxen om  
någonting händer. 

Och vad är rådet  

till föräldrarna?

– Att inte köpa ut alkohol!  
Prata om vad ungdomen ska göra  
under kvällen, vilka den ska umgås  
med. Hör gärna av dig till kompisens 
föräldrar. Gör upp en tid när ungdomen 
ska komma hem och var vaken och  
möt upp då. Eller ännu bättre, hämta 
upp en viss tid. Ha kontakt under 
kvällen och se till att mobiltelefonen  
är laddad. 

Kan man ringa er om man  

är orolig för sitt barn?

– Absolut! Våra kontaktuppgifter finns 
på karlstad.se eller på vårt Instagram-
konto @faltgruppenkarlstad. Och de 
föräldrar som själva har möjlighet ta  
en sväng på området under kvällen får 
gärna göra det. Hör av er till oss om  
ni vill tipsa om något eller bara fråga  
oss om råd.   Text: Kristina Ohlsson

Fältassistenterna Evelina Gustavsson  
och Dennis Gramel Frisk kommer att  
röra sig extra mycket ute på stan  
under skolavslutningen som inte  
kan firas traditionsenligt i år heller  
på grund av pandemin. 

SÅ FIRAS SKOL- 
AVSLUTNINGEN I KARLSTAD

• I förskolan och grundskolan kommer 

barnen och eleverna att fira tillsammans, 

utan vårdnadshavare och anhöriga.

• Studentutspringen kommer att live- 

sändas så att vänner och anhöriga  

som inte kan delta på plats kan följa 

utspringet hemifrån. Studenterna  

kommer att springa ut klassvis och  

tas emot av ett begränsat antal  

anhöriga utomhus.

• Läs mer om skolavslutningen på  

karlstad.se/skolavslutning2021

Evelina Gustavsson och Dennis 
Gramel Frisk är två av fältarna 
som kommer att röra sig på 
stan under skolavslutningen.
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FÖRSTÄRKT  
NÄRVARO UNDER 
SKOLAVSLUTNINGEN 



Det verkar bli ännu en sommar på hemmaplan. Men  
vad gör väl det, när vi har så många fina pärlor i solstaden.  

Här kommer några tips för en aktiv semester. 

SPORTA OCH NJUT  
PÅ SKUTBERGET 

Här finns flera motionsspår  
med varierande längder  
och kupering, discgolf, 
mountainbikebana och volley- 
bollplaner. Kör ett pass och 
avsluta med ett dopp från 
klipporna eller någon av sand- 
stränderna. För dig som är 
sugen på längre vandring,  
så kan du gå en 22 kilometer 
lång led till Kil genom tre 
naturreservat.

2 UPPLEV KARLSTAD  
PÅ CYKEL 

För den cykelsugne är en tur på 
någon av Karlstads cykelleder 
ett bra val. Här finns flera leder 
att välja på med både varierande 
natur och kulturhistoriska 
sevärdheter. Upptäck Klarälvs-
deltat, I2-skogen eller ta en tur  
i vackra Alsterdalen. Sugen på 
fartfylld cykling i skogen? På 
Skutberget finns ett skyltat 
medelsvårt mountainbikespår 
som är 8,5 kilometer långt.

3 NIO MIL CYKEL LÄNGS 
KLARÄLVSBANAN 

Åk bara en bit eller cykla hela 
den nio mil långa sträckan 
mellan Karlstad och Hagfors 
längs Klarälvsbanan. Cykelleden 
på den gamla banvallen längs 
Klarälven startar vid Kropp- 
kärrssjön, går via Edsgatan  
upp till Forshaga och Deje  
vidare till Munkfors, Råda och 
slutligen Uddeholm i Hagfors. 
Längs vägen finns fina naturupp-
levelser och flera rastplatser.

4 BLI STARK UNDER  
BAR HIMMEL 

I våra tio utegym som finns runt- 
om i Karlstad kan du träna under 
bar himmel. Du hittar dem på 
Borgmästarholmen, Frödingshöjd 
– vid Kronoparkens elljusspår, 
Gubbholmen, Skutberget, Sundsta 
bad- och idrottshus, Tuggelite, 
Karlstads universitet, Wennbergs-
parken, i Vålberg – vid elljusspåret 
och i Väse – vid Vildaparken.  
På karlstad.se/utegym kan  
du läsa mer. 

5

HAKA PÅ TRENDEN  
MED SUP-BRÄDA 

Testa på SUP, stand up 
paddleboard, när du står  
på en surfbräda och paddlar. 
Det är en kul aktivitet för hela 
familjen. Ta en stadstur längs 
Klarälven eller åk ut i Vänerns 
skärgård. Flera företag hyr ut 
brädor och håller kurser.

1
2

3
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Foto: shutterstock.com



åker ziplines och utmana dig 
bland trädtopparna på den  
nivå och takt du själv känner. 
Enda kravet är att du måste  
vara minst 80 centimeter  
lång. Alla banor är färgkodade 
efter svårighetsgrad. Läs mer  
på hogtlagt.se/karlstad 

PADDLA KAJAK I  
KLARÄLVSDELTAT 

Karlstad runt i kajak ger dig en skön 
blandning mellan stad och vildmark. 
Tack vare Klarälvsdeltats möte med 
Vänern kan du få många olika natur- 
upplevelser på en liten yta. En favorit 
som leder in i Hammarö kommun är 
Morbrors ådra, en smal förgrening av 
älven med frodig växtlighet och bäver- 
lämningar tätt inpå. Det finns flera 
företag som hyr ut kajaker och du 
kan hyra både på egen hand och 
delta i guidade turer.

GO WILD I VILDAPARKEN 
I Väse ligger alla barnfamiljers 
favorit. Här finns Vildaparken, en 

6

7

spontanidrottsplats med skejtpark 
innehållande bowl och street/flow- 
sektion med rail och curb. Gillar  
du att cykla finns en downhillbana 
eller så ger du dig ut i låghöjdsbanan 
med roliga hinder där du får klättra, 
hoppa, balansera och ha kul. 
Motionsspår, grillplatser och toalett 
finns också i parken som är öppen 
året om.

KLÄTTRA BÅDE  
HÖGT OCH LÅGT  

I klätterparken Högt & Lågt  
på Skutberget kan du uppleva ett 
riktigt äventyr. Här finns många 
olika banor att välja på och hela 
familjen kan ha roligt tillsammans. 
Ta dig fram genom skogen och 
kryssa bland träden när du klättrar, 
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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 och  

Instagram @visitkarlstad
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Fler tips  
på nästa  

sida!

Foto: Fredrik Karlsson



SANDGRUND
LARS LERIN

SOLA I KALLSTA

SOCKERSLOTTET
BORGMÄSTARHOLMEN

ALMENTORGET

ÖSTRA BRON/“STENBRON”

GUBBHOLMEN

WERMLAND
OPERA

VÄRMLANDS
MUSEUM

BRATTFORSHEDEN – EN AV KOMMUNENS  
ALLA VANDRINGSLEDER

Upptäck Brattforsheden, en av kommunens cirka 30 vandrings-
leder, med ett av Sveriges mest välbevarade isälvsdeltan. 

Här hittar du dödisgropar, åsar, raviner, dyner och meandrande 
vattendrag. Inom området Brattforsheden finns 75 kilometer 
vandringsleder mellan Molkom och Filipstad som sträcker sig över  
de tre kommunerna: Karlstad, Filipstad och Hagfors. Utgå från 
Mangenbaden eller från Kittelfältets södra parkering.

På karlstad.se/vandringsleder kan du hitta den av alla leder som 
passar just dina behov och intressen. Filtrera på till exempel vackra 
vyer, spår av historien, tillgänglighetsanpassning eller olika längder 
på leden. Kolla också in vårt Instagramkonto @friluftslivkarlstad

JAGA STOLPAR OCH VINN FINA PRISER

Orienteringsutmaningen ”Hitta ut” är i full gång.  
Häng med du också och leta checkpoints ute i  
skogen hela sommaren fram till 31 oktober.  
Alla kan delta.

Du kan hitta till stolparna via mobiltelefonen eller  
en papperskarta som du bland annat kan hämta på  
Kontaktcenter i Bibliotekshuset, vid Sundsta idrotts- 
hus och Kronoparkens bibliotek.

Varje checkpoint har en bokstavskod som du  
registrerar och är då med i utlottningen av fina priser.  
Svårighetsgraden varierar, från gröna stolpar som lätt nås  
med barnvagn, rullstol och cykel, därefter kommer blå, röd och  
svart som är svårast.

Hitta ut arrangeras av lokala orienteringsklubbar i samarbete  
med flera företag samt Karlstad och Hammarö kommuner. Skattkärr 
och Molkom har egna kartor.

Ladda ned appen “hitta ut” eller gå in på hittaut.nu och läs mer.

9
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MISSA INTE POPULÄRA NATURUTMANINGEN

I naturutmaningen är uppdraget att leta bokstäver som du sedan  
ska bilda en mening eller en fras av. Du tävlar i fyra kategorier: 
korta leder, medellånga leder, långa leder och med båt fram till 
30 september. Alla som lämnar in svar är med i utlottningen av 
presentkort på Sundstabadet och Naturum. På karlstad.se/ 
naturutmaningen kan du läsa mer.

KULTUR OCH FRÅGESPORT LÄNGS SOLAPROMENADEN 
Har du sett de små gula skyltarna med Sola i Karlstad på  
runt om i centrum? De tar dig med på den tio kilometer långa 
Solapromenaden utmed älven. Upplev kultur längs vägen och 
utmana promenadkompisen i det digitala Sola-quizet.

Den gula linjen på kartan nedan visar hur Solapromenaden går.  
På skyltarna efter vägen, som också är gula, finns en bild på Sola, 
kilometeranvisningar åt båda håll och en QR-kod, som du enkelt  
kan scanna i din smarta telefon och svara på frågor under vägen.  
Du kan börja promenera, jogga eller quiza till exempel med start  
vid Solastatyn. Men det går lika bra att börja var som helst längs 
sträckan som är tillgänglighetsanpassad. 

Missa inte att kolla in sevärdheterna efter vägen. Spana in Carl 
Boutards lönn-näsa i brons på Almentorget eller titta närmare på 
Vindarnas boning, fontänskulpturen av Aimo Tukiainen i Teaterparken.

På karlstad.se/solapromenaden kan du läsa mer. 

11
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Båtbussen är ett bekant inslag i Karlstad varje sommar.  
I år flyttas navet för båtbussarna från Café Slusswakten  
till Inre hamn. 

 – TANKEN MED att flytta 
huvudbusshållplatsen till Inre 
hamn är att där finns fler 
människor och båtbussarna 
blir därmed mer synliga, säger 
Marita Närtell, strateg på 
näringsliv- och turismavdel-
ningen på Karlstads kommun.  

Inför den här sommaren finns  
fler turer och linjer att välja bland.  

Linje 90 är älvturen som går  
mellan Inre Hamn och Almentorget. 
Vissa turer går ända till Björkås eller 
Färjestad. Linje 91 går tur och retur 
mellan Inre hamn och Mariebergs- 
skogen med sex avgångar per dag.  

Linje 92, den guidade  
turen “Karlstad runt”,  
är utökad till två turer  
per dag med avgång och 
ankomst vid Inre hamn,  
samt ytterligare en kortare 
guidad tur för de som har  
mer bråttom. 

Det finns en ny app med ny- 
inspelad information för de guidade 
rundturerna för dig som vill lära dig  
mer om Karlstad.  

Det finns även längre båtbuss- 
turer som tar dig ända till Grums/
Borgvik, Hammarö eller Kristine- 
hamn, med möjlighet att ta sig  

vidare ut i Kristinehamns skärgård. 
Båtbussarna går 1 juni till 

31 augusti. Förra året förlängdes 
turen till Jäverön på helgerna 
september ut. 

– Det föll väldigt väl ut så vår 
förhoppning är att fortsätta med det 
även i år, säger Marita Närtell. 
 Text: Kristina Ohlsson

UPPLEV KARLSTAD 
FRÅN VATTNET MED 

BÅTBUSSARNA  BÅTBUSSLINJERNA  
SOM KÖR I SOMMAR

BÅTBUSS

90 Färjestad/Björkås –  
Almentorget – Inre hamn

BÅTBUSS

91 Inre hamn – Mariebergsskogen

BÅTBUSS

92 Karlstad runt

BÅTBUSS

93 Inre hamn – Jäverön/ 
Västra Långholmen

BÅTBUSS

94 Inre hamn – Skoghall

BÅTBUSS

95
 Kristinehamn – Karlstad. En linje 
kommer också finnas för möjligheten 
att ta sig ut i Kristinehamns skärgård.

Marita Närtell,  
strateg, näringslivs-  

och turismavdelningen,  
Karlstads kommun.

Segerstadhalvön, 2,5 mil väster om Karlstad, är  
känd för sitt varierande landskap och som utpost  
mot Vänern. Hit kan du komma utan båt men ändå  
få uppleva skärgårdsmiljö.

I naturreservatet finns vandringsleder upp till 3,5 kilometer långa,  

vindskydd, grillplatser och sandstränder. Hela området har också  

en medveten satsning på tillgänglighet. Det finns därför handikapp- 

anpassade leder, spångar som är rullstolsanpassade och lättillgängliga 

vindskydd och toaletter. Området har fyra rastplatser: Landvikens gamla 

tomt, Onsösundet, Arnäs udde och Hamnholmarna.

TA DIG UT I SKÄRGÅRDEN UTAN BÅT
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KARLSTADS UNIVERSITET

KRONOTEKETKRONOTEKET

 ALLA KOMMUNER SKA ha en 
översiktsplan – en inriktning för hur 
mark och vatten i kommunen ska 
användas och bebyggelsen utvecklas  
på lång sikt.

– Den lägger grunden för all annan 
planering i kommunen. Alla planprogram, 
detaljplaner och utvecklingsprojekt som 
arbetas fram, har sin grund i vad som 
står i översiktsplanen, säger Ann Catrin 
Kärnä, översiktsplanerare och projekt-
ledare på Karlstads kommun.

Den nuvarande översiktsplanen för 
solstaden med dess tätorter har gällt från 
2012. Nu pågår arbetet med den nya 
som tar höjd för utvecklingen fram till 
år 2050. Under sommaren är det dags för 
samråd, då får Karlstadsborna möjlighet 
att lämna sina åsikter på planförslaget.

30 000 nya bostäder – 5 000 av dem  

på landsbygden

I takt med att Karlstad växer behövs 
plats för 30 000 nya bostäder, en 
blandning av lägenheter, småhus och 
specialbostäder såsom äldre- och service- 
boenden samt studentbostäder.

Nya bostadsområden väntas växa 
fram bland annat norr om Henstad, Rud 
och Kronoparken, vid Norra Stockfallet, 
Edsgatan och Jäverön.

Av de planerade bostäderna finns  
5 000 på landsbygden – främst i Väse, 
Vallargärdet och Skattkärr.

– Vi vill satsa på landsbygden och har 
arbetat mycket med utbyggnadsmöjlig-
heterna där i den här översiktsplanen. Vi 
ser att de mindre orterna är attraktiva 
platser att bosätta sig på, säger Ann Catrin.

En stad som växer behöver också kunna 
erbjuda verksamhetsmark för företag 
som vill flytta hit. 300–350 hektar är 
bedömningen i översiktsplanen. De två 
största områdena som pekas ut är 
Bråtebäcken och Eriksberg, men även  
i Vålberg, Molkom och Väse finns  
mark för framtida etableringar.

Klimatfrågor får hög prioritet i planen

Klimatet är en prioriterad fråga i 
översiktsplanen. En viktig del är att det 
ska vara enkelt och tryggt att promenera 
eller cykla till mataffären, arbetsplatsen 
och skolan, och att inte behöva ta bilen 
för de korta resorna. Fler täta och 
blandade stadsdelar gör det också 
möjligt att bevara mer grönska både  
i och utanför staden.

– Ett stort fokus läggs också på att 
göra det enkelt och smidigt att använda 
miljövänliga färdmedel vid både 
arbetspendling och transporter av 
företagsgods, berättar Daniel Palén, 
samhällsplanerare som har varit med  
i arbetet med att ta fram planen.

Karlstads kommun har arbetat fram en ny översiktsplan 
som talar om hur kommunen ska utvecklas fram till år 
2050, då vi beräknas vara 125 000 Karlstadsbor.
Vad är viktigt för dig i framtidens Karlstad? Ta chansen 
och lämna dina synpunkter på planen! 

TYCK TILL OM FRAMTIDENS KARLSTAD
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KARLSTADS UNIVERSITET

KRONOTEKETKRONOTEKET

Hamnen flyttas till Örsholmen?

Kollektivtrafiken prioriteras med en 
fortsatt utbyggnad av Karlstadsstråket 
med snabbussen. Och när mer företags-
gods från Värmland ska köras på sjöfart 
och tåg, behöver Karlstads hamn stärkas 
där den är eller flyttas till Örsholmen. 
En flytt skulle förbättra hamnlogistiken 
men också öppna upp för bostäder vid 
Wermlandskajen och Vänerpiren.

– En flytt till Örsholmen är ett stort 
steg men skulle innebära att anslutningar 
med tåg, båt och väg skulle fungera 
bättre och att vi skulle samla alla 
störande verksamheter kring området  
på Heden där Karlstads Energi ligger, 
säger Ann Catrin.

– Det här är något vi vill ha in syn- 
punkter på under samrådet. Ska hamnen 
ligga kvar där den är eller flyttas till 
Örsholmen?, säger Daniel Palén.

Unga, äldre och näringslivet har tyckt till

Tre viktiga målgrupper har tyckt till 
redan under arbetets gång om vad som 
är viktigt för dem i framtidens Karlstad. 

Barn, äldre och näringslivet.
Barnen svarade att de ville ha 

grönare skolmiljöer, äventyrslekplatser 
och olika mötesplatser med aktiviteter. 

– I några städer byggs så kallade 
utflyktslekplatser med olika teman som 
har blivit väldigt populära. Det skulle 
kunna vara spännande att jobba vidare 
med i Karlstad också, säger Ann Catrin.

Just mötesplatser efterfrågades också 
bland de äldre och möjligheten till ett 
anpassat boende utifrån hur livet ser ut. 

Näringslivet ville se fler etableringar 
i Karlstad. De lyfte också fram mötes-
platser som viktiga och på landsbygden 
vill man ha tillgång till service för 
uthämtning av varor.

Finns de här delarna med i förslaget 

som ni har arbetat fram?

– Ja flera saker. Vi har lyssnat in  
alla synpunkter och har haft det med  
oss hela tiden i vår planering, men vissa 
saker behöver vi jobba vidare med, säger 
Ann Catrin.

Vilka har varit de största utmaningarna 

med att ta fram en ny översiktsplan?

– Karlstads roll som motor för tillväxt 
i både kommunen och länet skapar stora 
behov av mark för utveckling samtidigt 
som Karlstad har många värdefulla natur- 
områden. Det kräver en avvägning mellan 
olika allmänna intressen som ibland kan 
vara en utmaning i planeringen.

Varför ska jag som Karlstadsbo sätta 

mig in i förslaget på ny översiktsplan 

och tycka till?

– Det är viktigt! Det är nu vi lägger 
grunden för hur Karlstad ska fortsätta 
utvecklas mot år 2050 – det handlar om 
Karlstadsbornas framtid. I samrådet har 
man verkligen möjligheten att lyfta fram 
vad man tycker och ge förslag på hur vi 
kan göra saker annorlunda eller vad som 
är bra, säger Daniel Palén. 
 Text: Kristina Ohlsson

Illustration: Karlstads kommun

TYCK TILL OM FRAMTIDENS KARLSTAD

Ann Catrin Kärnä, översikts- 
planerare och projektledare  
och Daniel Palén, samhälls- 
planerare, Karlstads kommun.
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DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS!     
Var med och lämna dina synpunkter  på den nya översiktsplanen som är ute  på samråd till 30 september.
Kommunstyrelsen hade ännu inte  fattat beslut kring förslaget till ny översiktsplan när tidningen gick i tryck. Därför kan förslaget ha ändrats efter  att den här texten skrevs. Du kan  läsa förslaget i sin helhet på  karlstad.se/karlstad2050 

Här kan du även lämna dina  synpunkter digitalt via karta och  formulär. Det går också bra att  kontakta kommunens Kontaktcenter.
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ÖVERSIKTSPLANEN I ÅTTA PUNKTER
Vi har sammanfattat översiktsplanen – inriktningen för framtidens Karlstad – i åtta 

punkter. Här är de prioriterade områdena i utvecklingen mot Karlstad 2050. 

BOENDEN FÖR LIVETS ALLA SKEDEN
Vi planerar för stora och små lägenheter, fler småhusområden 
för radhus, parhus och villor. Det ska finnas både hyresrätter och 
bostadsrätter, men också serviceboenden och plats för nyare 
bostadsformer såsom gemenskapsboenden, byggemenskaper 
och ekobyar. Vi vill också se studentlägenheter på fler ställen i 
staden. Den stora andelen äldre som i dag bor i villa behöver ett 
bredare utbud av senior- och äldreboenden. De som önskar ska 
kunna bo kvar i sin del av kommunen trots förändrade livsvillkor.

KARLSTADS UNIVERSITET

STAD OCH LANDSBYGD SKA STÄRKA VARANDRA
I Karlstads kommun är stad och landsbygd lika viktiga. Vi vill ta 

vara på de styrkor som finns på respektive plats. Staden med  

sin bredd av samverkande företag, utbildningsmöjligheter, nöjen, 

folkliv, handel och evenemang. Landsbygden med sina småskaliga 

tätorter, närheten till naturen, möjligheten till andra former av 

näringsliv och samverkan, föreningsliv och besöksnäring. Vi ser 

en trend i att alltfler vill flytta ut på landet. Därför satsar vi på  

en utbyggnad på fler platser på landsbygden, bland annat i Väse 

och Vallargärdet. Vi vill ta vara på de goda möjligheterna med 

fisketurism, kanot- och kajakpaddling, vandring, friluftscamping 

och båtliv.

FLER BOSTÄDER OCH MARK FÖR FÖRETAG 
Karlstads kommun växer och väntas ha 125 000 invånare  

år 2050. De måste ha någonstans att bo. Därför planerar vi för 

30 000 bostäder i kommunen, 5 000 av dem på landsbygden. 

När kommunen växer måste det finnas mark för företag. Vi ser 

ett behov av 300–350 hektar mark för olika verksamheter som 

vill etablera sig i solstaden, främst i områdena runt Bråtebäcken 

och Eriksberg. Men också i Edsvalla, Vålberg och Väse föreslås 

nya områden för verksamheter i strategiska lägen kring E18 och 

E45:an längs järnvägen.

VI SKA BYGGA KLIMATSMART
För att öka det hållbara resandet med gång-, cykel- och kollektiv- 
trafik och minimera utsläppen, behöver Karlstad fortsätta samla 
bebyggelsen istället för att sprida ut den. För att främja ett mer 
energi- och resurseffektivt samhälle planeras därför flera av de 
nya bostäderna i redan bebyggda stads- och tätortsområden, där 
det finns möjlighet att ansluta till det kommunala fjärrvärmenätet. 
Att bygga tätt ger även möjlighet att bevara fler naturmiljöer och 
grönområden både inne i och utanför staden. Risken med över- 
svämningar vid skyfall kan mildras genom fler parker och grön- 
områden i stadsbebyggelsen.
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FLER SAMMANHÄNGANDE STADSDELARJu närmre det är till matbutiken, skolan, biblioteket eller frisören, ju lättare är det att promenera eller ta cykeln. Att bygga ihop stadsdelarna med tydliga och trygga gång- och cykelstråk minskar inte bara utsläppen, det gör också vardagen enklare för Karlstads- borna. Det bidrar till folkhälsovinster, mer levande stadsdelar och en ökad trygghet. En sammanhängande stad som ökar möjligheterna för stadsdelar att samverka med varandra, bidrar också till ökad integration.

PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR FRILUFTSLIVAlla former av friluftsliv, aktiviteter och vistelse i natur och gröna miljöer är viktiga för folkhälsan och upplevelsen av en attraktiv kommun. Ju fler som flyttar till kommunen, desto fler gröna miljöer behövs för rekreation. Målet är att kunna ge plats för flera olika typer av frilufts- och utomhusaktiviteter, både i staden och i de mindre tätorterna. Det kan handla om mer traditionella aktiviteter till mer moderna såsom mouintainbike, geocatching, bouldering, kajakpaddling och friluftsteater. 

MILJÖVÄNLIGA PERSONRESOR OCH GODSTRANSPORTER
Det ska vara smidigt och enkelt för både Karlstadsbor och företag 

att välja miljövänliga färdmedel och transportsätt. För personresor 

handlar det om en modern kollektivtrafik med högre turtäthet 

och smidiga bytespunkter för byten mellan landsbygds- och 

stadstrafik. Även gång- och cykelstråken är högt prioriterade och 

ska upplevas gena och trygga. Nationella mål ställer krav på att 

mer gods fraktas med sjöfart och tåg. För att klara det behöver 

hamnen antingen rustas eller flyttas österut till Örsholmen.

MÖTESPLATSER FÖR SMÅ OCH STORA BARN
Barn i olika åldrar har i ett tidigt skede fått tycka till om vad de 

tycker är viktigt i framtidens Karlstad. De har bland annat lyft 

behovet av grönare skolgårdar och fler mötesplatser. Översikts-

planen föreslår därför riktlinjer för gröna skolgårdar och att nya 

typer av mötesplatser för barn pekas ut. Så kallade utflyktslek-

platser, med olika teman, skulle kunna vara en ny typ av spännande 

utflyktsmål för yngre barn i kommunen. För de äldre barnen är 

det viktigt att skapa fler trygga, öppna och välkomnande mötes- 

platser som kan stimulera till utomhusaktiviteter.
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 Text: Kristina Ohlsson
Illustrationer: Karlstads kommun



12  K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  202112  K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  2021

Men vi har också sett de negativa effekterna 
av coronapandemin med ett näringsliv och 
föreningsliv som varit under stark press och 
tvingats till stora förändringar i sina verk- 
samheter. Våra möjligheter som kommun  
att kompensera för pandemins effekter är 
begränsade, men vi stödjer föreningar och 
olika branscher i den mån vi kan, bland annat 
genom att lätta på och förenkla regler och 
rutiner. Det kommer vi att fortsätta göra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla med- 
arbetare i vår koncern som lyckats ställa om 
och klara sina uppdrag trots snabba sväng- 
ningar, olika besked från styrande myndig-
heter och sjukskrivningar. Ett ödmjukt och 
stolt tack till alla er för ett fantastiskt jobb! 
Nu hoppas vi att livet snart ska återgå till 
ett mer normalt läge igen. 

Per-Samuel Nisser (M) 
Kommunstyrelsens ordförande

 TROTS ATT 2020 är ett år som många  
av oss helst vill glömma, så finns det ändå 
ljusglimtar. Som att Karlstads kommun 
fortsatte att växa. Befolkningen har ökat 
med 4 630 personer sedan 2016. 4,5 miljarder 
kronor har investerats i kommunala anlägg- 
ningar och infrastruktur under samma period.

Under året har vi också arbetat fram en 
ny vision: Ett bättre liv i solstaden. Livet ska 
vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede  
i livet du befinner dig. Det handlar om alla 
slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, 
familjeliv, pensionärsliv, lantliv och så vidare. 
Karlstad ska fortsätta vara en attraktiv 
kommun och en förutsättning för det är att 
det byggs bostäder. Under förra året beviljade 
vi bygglov för cirka 1 800 bostäder, mer än 
dubbelt så många som året innan.

Resultatet för år 2020 visar på ett stort 
överskott på 302 miljoner. Hur kan det 
komma sig mitt under en kris? Jo, för att  
vi sedan tidigare är en ekonomiskt välskött 
kommun i kombination av extra statsbidrag 
som vi fått till följd av coronapandemin.

Året som gått har kantats av coronapandemin, men  
i Karlstads kommun har vi med gemensam kraft ändå  
lyckats hantera den här svåra situationen på ett bra sätt. 

ÅRSREDOVISNINGEN  
 I SIN HELHET
Om du vill läsa hela  
koncernen Karlstads  

kommuns årsredovisning  
för 2020 så finns den  

på karlstad.se

Kommunen hade ett  
positivt resultat på  

302 miljoner kronor. Hela 
koncernen visade ett resultat 

på 456 miljoner kronor.  
Det höga resultatet beror 

mycket på de statsbidrag som 
kommunen har fått för att 

mildra de negativa effekterna 
av coronapandemin.

Under året gjordes  
investeringar i kommunen  
för 1 250 miljoner kronor  
och sammantaget för hela 

koncernen har det investerats 
1 669 miljoner kronor.

INVESTERINGAR FÖR  

1 250 
MILJONER KRONOR  

+302
MILJONER KRONOR

Resultat för  
Karlstads kommun

+456
MILJONER KRONOR
Resultat för koncernen 

Karlstads kommun

” ETT ÅR  
MED STORA 
PÅFRESTNINGAR”

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2020
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ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2020

EN MILJÖSMART KOMMUN

ALLT FLER HITTADE UT I NATUREN
Många Karlstadsbor besökte kommunens naturområden under  
året, som en effekt av coronapandemin. Kommunen informerade 
också flitigt i olika kanaler om alla motionsspår, vandringsleder  
och badplatser runt om i kommunen, allt för att locka fler ut 
i naturen. Flera vandringsleder tillgänglighetsanpassades  
och bryggor restaurerades under året.

PLANERING FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER 
Det kan vara en utmaning att säkra en god  

luftkvalitet i en stad som växer. Här har kommunens 
arbete med Grön resplan, som ska öka andelen 

hållbara och effektiva resor, stor betydelse. 
Planeringen för Vikenförbindelsen och Kartbergets 
cirkulationsplats gjordes med målsättningen att  

de ska bidra till bättre trafikmiljöer och förbättrade 
trafikflöden. Karlstads resecentrum kommer också 
att öka förutsättningarna för medborgarna att göra 

klimatsmarta val när det står klart.

HÄR FÅR BYGGVAROR NYTT LIV 
Sola Byggåterbruk, vid gamla flygfältet, är en ny verksamhet  
som startade under år 2020 och drivs i kommunal regi. Hit lämnas 
överblivet material från både kommunala och privata ombyggnads-
projekt som sedan kan säljas vidare eller återanvändas. Målsätt- 
ningen är att öka återbruk och ta tillvara material som är överblivet  
eller inte används längre.

INSPIRATION FÖR KLIMATSMART KONSUMTION 
Under året kunde Karlstadsborna ta del av en rad före- 

läsningar och workshoppar om hållbar konsumtion. Allt från 
veganmat och textilier till källsortering och hållbart mode.

Lånegarderoben Rekoroben invigdes i Mitt-i-city-gallerian i 
Karlstad, utställningen “Tänk inte nytt” visades i Karlstads-

rummet, det arrangerades ”lagningsjunta” i MittiCity och 
projektet F/ACT movement startade där nio Karlstadsbor  
fick köpstopp och möjligheten att lära sig mer om hållbart 

mode i syfte att inspirera fler. 
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EN KOMMUN FÖR ALLA EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2020

STÖD TILL NÄRINGSLIVET  
UNDER PANDEMIN
Det lokala näringslivet påverkades i  
hög grad av den pågående pandemin och 
kommunen arbetade på olika sätt för att 
stödja företagen. Bland annat så upprätt- 
ades en företagsjour där Kontaktcenter  
var vägen in kring alla frågor. Kommunen 
hjälpte också till att svara på frågor om 
regeringens och kommunens olika stödpaket 
och anordnade digitala informationsträffar 
kring Region Värmlands omställningscheckar. 

SNABB DIGITAL UTVECKLING
Coronapandemin medförde att  
kommunkoncernen tog flera snabba  
kliv framåt i den digitala utvecklingen  
under året. Det märktes inte minst inom 
vård- och omsorgsverksamheten, där  
många tjänster och produkter utvecklades 
under året. Trygghetskameror, läke- 
medelfördelare, kognitionsstöd och  
digitala lås hos hemtjänstens kunder  
är några exempel.

ÅRETS ARKITEKTURKOMMUN  
EFTER HÖG BYGGTAKT 
Närmare 800 bostäder stod färdiga under  
året och det finns planer för ytterligare  
2 300 nya bostäder i olika former. Fler bygg- 
lov för bostäder beviljades år 2020 jämfört  
med de två föregående åren, bland annat  
för bostäder på Tullholmen, Jakobsberg  
och Kronoparken. Den höga byggtakten,  
bra planberedskap, nöjda kunder och hur  
kommunen arbetar med arkitektur låg  
bakom att Karlstad tilldelades utmärkelsen 
Årets arkitekturkommun 2020. 

SAMVERKAN FÖR TRYGGARE STAD
Det framgångsrika projektet EST (Effektiv sam- 
ordning för trygghet) gick från pilotprojekt till ett 
etablerat arbetssätt. Där samordnar kommunens 
verksamheter och polisen sina trygghetsskapande 
åtgärder. En ny och digital trygghetskarta ger stöd 
för att rikta insatser dit de behövs som bäst. 

Belysningen på flera centrala platser i kommunen 
har setts över under 2020 och elljusspår har 
rustats upp. Vid exploateringar och ombyggnationer, 
till exempel i stora projekt såsom Vikenförbindelsen, 
Sannafältets sportcenter, Våxnästorget och 
Sundsta torg, har trygghetsfrågorna också varit  
i fokus i frågor som rör placering, möblering, 
växtlighet, belysning och trafiksäkerhet. 

Foto: shutterstock.com

KULTURLIVET FICK STÄLLA OM
En hel del anpassningar gjordes under  
året inom kulturområdet med anledning  
av coronapandemin. Bland annat ställde 
 biblioteken om, den mobila och digitala  
delen av verksamheten utökades och  
riskgrupper erbjöds take away-kassar  

och återlämning utomhus. 

Även Alsters herrgård och  
Teaterbiografen Arenan erbjöd  

anpassade aktiviteter som bidrog  
till att kulturlivet hölls levande. 

MER TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER
Sedan hösten 2020 omfattas Karlstads 
kommuns webbplatser av den nya lagen  

om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Den innebär att information och tjänster  
på våra webbplatser ska vara lätta att ta  

till sig för alla användare, oavsett funktions-
nedsättning. Karlstads kommuns webbplats 
karlstad.se och bolagens samt räddnings-

tjänstens webbplatser har under året 
tillgänglighetsanpassats både 

redaktionellt och tekniskt. 
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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 34%

 Äldre- och handikappomsorg 25%

  Gymnasieskola och  
vuxenutbildning 7%

 Individ- och familjeomsorg 12%

 Teknisk verksamhet 4%

 Kultur- och fritidsverksamhet 5%

 Övrigt 13%

ALLT FLER KARLSTADSBOR Karlstads kommuns  
befolkning ökade med  
930 personer under 2020,  
vilket innebär en ökning  
med 1 procent. Det är  
många som flyttar till 
Karlstad samtidigt som  
fler väljer att stanna kvar.

94 828
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KUNSKAPS- OCH TI LLVÄXTKOMMUN
ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKAT TEPENGAR 2020

Under våren 2020 var det kraftiga svängningar  
i samhällsekonomin. Ekonomin bromsade  
in kraftigt och mycket tydde på att skatte- 
intäkterna skulle minska.

Staten sköt till stora statsbidrag för  
att hantera den pågående pandemin så  
det blev inte så illa som befarat. 

– Men vi har följt det ekonomiska läget 
dagligen och haft beredskap för de olika 
svängningarna, säger Carina Strandberg. 

Vad har pandemin fått för konsekvenser  
för Karlstads kommun? 
– Viss verksamhet har inte gått att genom-
föra alls, till exempel inom kulturområdet, 
med alla inställda evenemang. Men många 
verksamheter har gjort ett väldigt bra jobb 

Coronapandemin har pågått i över ett år. Men med en stabil ekonomi i grunden 
känner sig Carina Strandberg, ekonomidirektör i Karlstads kommun, ändå trygg. 

med att anpassa sig på olika sätt. Skolan 
är ett bra exempel på det, som snabbt 
hittade nya arbetssätt bland annat genom 
distansundervisning. Det har medfört  
att vi har kunnat fortsätta leverera bra 
välfärdstjänster till Karlstadsborna. 

Vad ser du för utmaningar framåt? 
– Jag ser fortfarande en osäkerhet kring 
pandemins påverkan även under 2021. 
Sen så har vi utmaningen med demografin, 
vi blir alltfler barn och äldre medan personer 
i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. 
Det är viktigt att vi fortsätter jobba med 
nya arbetssätt och tar tillvara ny teknik  
för att möta framtidens utmaningar.  
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

STABIL EKONOMI TROTS SKAKIGT ÅR MED PANDEMI

KARLSTAD BÄSTA CYKELSTADEN TRE ÅR I RAD  
För tredje året i rad placerade sig Karlstads  

kommun på förstaplats i Cykelfrämjandets kommun-
velometer i gruppen mellanstora kommuner.  

Granskningen är nationell och mäter och jämför 
kommunernas insatser för cykling. I omdömet är  
det tydligt att Karlstad både ser cykeln som ett  
fordon och ett redskap för rekreation och något  

som är fantastiskt kul. Säkrare cykelställ och 
kampanjen Vintertramparna är några av  

satsningarna som lett fram till placeringen.

Carina Strandberg,  
ekonomidirektör 
Karlstads kommun.



AKTUELLT I 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 DEN 25 AUGUSTI25

AUGUSTI

Gör ett besök på Alsters herrgård i sommar. 
Här finns herrgårdsparken med lekskog, 
grillplats och naturstigar. Herrgårdskaféet 
erbjuder både mat och hembakt fika.  
Följ med på Frödingpromenaden i parken, 
en halvtimmes lång berättelse om Gustaf 
Frödings liv eller gå ljudpromenaden  
“En parkfantasi”. Bokstavsjakten för barn 
från 7 år fortsätter hela sommaren och  
mellan den 23 juli till 14 augusti visas 
vandringsutställningen “Djur och odjur”  
i Slöjdens hus, Västra flygeln. Mer 
information hittar du på alsterherrgard.se

Besök Stadsträdgården i sommar. 
Promenera eller picknicka bland 800  
olika arter av buskar, träd och blommor. 
Varje sommar sjuder det av liv i parken  
med kafé, uppträdanden, musik och yoga.

– Ambitionen är att vi även i år ska  
ordna med bland annat lunchmusik, 
guidningar, konstutställning och yoga,  
säger Erik Lisshammar, ansvarig för 
aktivitetsutbudet i parken.

Håll utkik efter program på karlstad.se

UPPTÄCK VACKRA  
STADSTRÄDGÅRDEN

Nyfiken på nya lekplatser? I Karlstad  
finns över 100 stycken. Vi har valt ut  
några av våra favoriter där du kan gå  
på lekplatssafari. Häng med du också! 
Uppdraget: Att lösa olika uppgifter på  
de utvalda lekplatserna. Vad bildar till 
exempel bostäverna i Museiparken för  
ord? Instruktioner och safariguide finns  
på karlstad.se/lekplatssafari

GÅ PÅ LEKPLATSSAFARI

Mariebergsskogen håller öppet hela 
sommaren. Du kan hälsa på djuren i 
Lillskogen, besöka Naturum Värmland, 
våffelkaféet, lekträdgården, bada, spela 
minigolf, köpa glass i kiosken och ta  
en tur med Conrad Höök-tåget. Förhopp-
ningen är att genomföra flera roliga 
aktiviteter under sommaren, håll utkik på 
mariebergsskogen.se för mer information 
och följ oss gärna på Facebook och 
Instagram.

PS! Du har väl inte missat att det finns  
en nyöppnad entré i väster mot Jakobs-
bergsområdet.

VÄLKOMMEN UT!

Utmana familjen, släkten och vännerna  
i årets läsutmaning som biblioteken i 
Karlstad ordnar. Temat för i år är: “Ut i  
det vilda!” På biblioteken i Karlstad lånar  
du böcker gratis. Och när du deltar i 
bibliotekets sommarläsutmaning och 
bockar av minst tre kategorier kan du  
vara med och tävla om fina priser.  
Ålder: För alla. Tid: 1 juni–31 augusti.  
Plats: Hemma.

… ELLER LÄSJAKTEN FÖR DE YNGRE BARNEN
För barn i åldern cirka 6–13 år finns även  
en läsjakt där de som kan läsa själv samlar 
stämplar. Läsjakten pågår till årets slut  
och det är gratis att delta. 

Läshäfte till både läsutmaningen och 
läsjakten kan du hämta på biblioteket eller 
ladda ned från bibliotekvarmland.se

HÄNG PÅ SOMMARENS  
LÄSUTMANING…

Sugen på någon kul aktivitet under 
sommarlovet? Då ska du spana in vår 
sommarlovskalender som riktar sig till  
alla lediga barn och ungdomar. Prova på 
bågskytte, cricket, magnetkonst, lekar från 
förr eller delta i olika läger såsom baknings-
läger, kockläger, teaterläger eller varför inte 
youtubeläger? De flesta aktiviteterna är 
gratis! Kika in på karlstad.se/sommarlov 
för mer information. 

SOMMARLOV 2021
GUIDE TILL SOMMARLOVSAKTIVITETER 

I KARLSTADS KOMMUN

FÖR SOMMARLOVSLEDIGA BARN

ÖPPET HELA SOMMAREN  
PÅ ALSTERS HERRGÅRD

Ta hand om varandra och  
ha en fin sommar, önskar  
vi på Karlstads kommun!

Karlstads kommun följer utvecklingen av 
coronaviruset, samverkar med berörda 
myndigheter och följer myndigheternas 
råd och rekommendationer. För att få 
aktuell information om vad som gäller 
Karlstads kommuns verksamheter med 
anledning av coronaviruset, gå in på 
karlstad.se/corona

CORONA: VI FÖLJER UTVECKLINGEN
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