
 K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  2018  1 

EN  T IDN IN G  FR ÅN  K ARL STADS  KO MMUN T I L L  ALL A  K ARL STADSBO R |  JUN I  2018

VI I KARLSTAD

SKUTBERGETS VISION: 
UPPLEVELSER  
MED NATUREN  
I CENTRUM 

FIRA IN SOMMAR- 
LOVET PÅ SAND- 
GRUNDSUDDEN

ÅRSREDOVISNING:  
VIKTIGA SATSNINGAR OCH 
HÄNDELSER I KOMMUNEN 2017

STADSTRÄDGÅRDEN – 
EN BLOMMANDE OAS

NJUT AV MUSIKKVÄLLAR, BÅTBUSSAR OCH BAD I

ALLT FLER BOR I KARLSTAD
91 474

SOMMARKARLSTAD



  NU KASTAR VI LOSS 
UPPLEV SKÄRGÅRDEN DU OCKSÅ!

Tryck: Strokirk-Landströms AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 47 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

Utges av: Karlstads kommun, karlstadskommun@karlstad.se 
Telefon: 054-540 00 00. 
Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se
Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se
Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se
Omslagsbild: Johan Eklund, Klarälven i centrala Karlstad.  

Äntligen är det sommar! Våra populära båtbussar har kastat  
loss och börjat plocka upp passagerare på stadens bryggor. 

Den tidigare hållplatsen Sommarro 
flyttas upp en bit och hamnar nu utan- 
för sjukhusets nya entré, Klarälvsentrén, 
som vetter ut mot älven. 

– Vi har dessutom utökat antalet 
turer till och från Skoghall, säger Sandra 
Lithman och fortsätter:  

– Hagabron, som går över Pråm-
kanalen, ska bytas ut i sommar i sam- 
band med byggnationen av Karlstads- 
stråket, snabbusslinjen. Våra resenärer 
kommer istället att få möjlighet att  
ta en tur med båtbussarna i den västra 
älvfåran, som sträcker sig bort mot 
Sommarro eftersom vi inte kan slussa 
båtar i Pråmkanalen under sommaren. 

Läs mer på karlstadsbuss.se 
 Text: Caroline Sörensen

 – EN NYHET FÖR I ÅR ÄR ATT  

linje 95 mellan Karlstad, Hammarö  
och Kristinehamn förlängs ända in till 
gästhamnen i Kristinehamn som är ett 
centralt läge med gångavstånd in till 
centrum, säger Sandra Lithman, trafik-
administratör på Karlstadsbuss. 

Dessutom förlängs trafikeringstiden 
för linje 92, som är en guidad rundtur  
i Karlstad. 

– Tidigare har vi trafikerat linjen i 
cirka fyra veckor men i år kör vi drygt 
sju veckor istället. Det har varit en 
oerhört uppskattad och populär linje  
så det känns väldigt kul.  

Det kommer också bli en ny  
hållplats intill Centralsjukhusets  
nya entré på Älvgatan. 

Linje 90 Karlstad CCC–Björkås

Linje 91 Café Slusswakten– 
Mariebergsskogen

Linje 92 Karlstad runt 

Linje 93 Inre Hamn–Hammarö– 
Jäverön/Västra Långholmen

Linje 94 Skoghall–Färjestad

Linje 95 Karlstad–Hammarö– 
Kristinehamn

Linje 97 Hammar–Grums–Borgvik

VI I KARLSTAD 

HÄR ÄR  
BÅTBUSS- 
LINJERNA Med reservation för linjeändringar. Mer information och tidtabeller hittar du på karlstadsbuss.se

Sommar i Karlstad
SOMMARSIMSKOLA

PÅ INTÅG

Nu är det snart dags för årets  
sommarsimskolor att dra igång.  
I juli, veckorna 27 till 30, hålls  
kostnadsfria simskolor för barn  

i Karlstads kommun. På åtta platser 
erbjuds simskola för barn i åldrarna  

sex till elva år. Inga förkunskaper  
i simning krävs.

BADPLATSER MED SOMMARSIMSKOLA:
• Alsters strandbad

• Ilandabadet
• Killstabadet

• Kungsnäs badplats
• Mangenbaden

• Mosaren
• Älvsbacka badplats, 

Östra Örten
• Örsholmsbadet, 

Örsholmstjärn

Anmälan till sommarsimskolorna görs på 

respektive badplats måndagen den 2 juli 

klockan 10.00–12.00. Det går även bra  

att anmäla ditt barn i efterhand – kom då en 

stund innan simskolan börjar klockan 10.00.

När anmälan har gjorts delas barnen in  

i grupper. Du får då veta den tid som ditt  

barn ska gå i simskola. Simskolan pågår 

klockan 10.00–15.00 på vardagar. 
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På skolavslutningskvällen fylls Sandgrundsudden med musik  
när Lots of Love sprider kärlek bland Karlstads ungdomar. 

Sportfiske, scouter, dans, teater, fotboll, karate, parkour, akrobatik, graffiti,  

konstkollo, bakning, simning, tennis, yoga. Ja, du ser ju! Det finns en hel del  

att göra i Karlstad under sommarlovet. Och de flesta av aktiviteterna är gratis. 

Namn: Viktor Alfredsson 
Ålder: 17 år (fyller  
18 år i sommar)  

Pluggar: Börjar till hösten  tredje året på teknikprogrammet,  Älvkullegymnasiet  
Lyssnar på: Avicii  

Tillbringar sommaren:  
På härliga festivaler

 DET SVÄNGER OCH DET GUNGAR 
när musikfestivalen Lots of Love går  
av stapeln. Festen inleder sommarlovet 
och är startskottet på den ljumma 
årstidens alla möjligheter. 
Festen arrangeras av 
ungdomar för ungdomar. 

– Festivalen är 
fullspäckad med stora 
artister som bjuder på 
musik i olika genrer. 
Vi har valt en bredd på 
artister i år för att passa 
många musiksmaker,  
säger Viktor Alfredsson, 
artistansvarig.

Hur ser årets musikprogram ut?

– Besökarna kan dansa loss till stora 
artister som Tungevaag & Raaban, 
DJ-duon bakom succélåten Samsara, 
men också Mares, Rhys och flera andra. 

Festen får inte missas helt enkelt!
Lots of Love har som mål att 

värmländska ungdomar ska få en rolig, 
trygg och säker start på sommar- 

lovet. Upplevelsen ska bli så bra 
som möjligt, och därför är 

festivalen helt alkohol- 
och drogfri. Men det 
ska inte bara vara en 
trygg och rolig 
tillställning. Festen 
ska vara för alla: 

– Tillgänglighet är 
något som vi arbetat hårt 

med. Därför har vi i år fixat 
en rullstolsramp så alla ska kunna 

njuta av festivalen. Maten vi säljer är 
vegetarisk. Vi vill ta ansvar i viktiga 
frågor och samtidigt vara ett föredöme 
för andra musikfestivaler, säger  
Viktor Alfredsson.  

 Text och foto: Caroline Sörensen

GRATIS OCH  
DROGFRIT T 
8 JUNI

FULLSPÄCKAT SCHEMA PÅ

MOBIL FRITIDSGÅRD 
Den mobila fritidsgården 

turnerar i Karlstad i sommar. 

Fritidsgården arrangerar 

parkour, bumperballs, 

fotbollsdart och mycket  

annat som ska locka till 

rörelse. Det blir aktiviteter  

för både de yngre och  
äldre barnen. 

DROP IN-IDROTT 
Idrott och lek på en och 

samma gång. Drop in-idrott  
är till för dig som är sugen på 

att idrotta utan att behöva 
vara medlem i någon idrotts- 

förening. Drop in-idrotten åker 
på turné under sex veckor  
i sommar. De har med sig 

bollar, frisbees, hopprep och 
annat kul. Drop in-idrotten 

kommer mest att vara 
utomhus. Pågår mellan  
27 juni och 12 augusti 
klockan 13.00–20.00,  

onsdag till söndag.  
Ålder: 6–15 år.

SPÄNNANDE DAGKOLLOVECKOR 
I sommar kan du som vill åka  

på spännande kolloveckor. Välj 

mellan dans, scouter, bak- och 

matlagning, skate, fotboll, friidrott, 

film, tennis, sportfiske, häst och 

djur. Dagkolloveckorna är till för 

dig som är 6–15 år. Du kan göra 

din ansökan tillsammans med en 

kompis eller ett syskon om du  

vill. Kollot hålls måndag till  
fredag klockan 10.00–15.00. 

BLI NYHETSANKARE FÖR EN DAG
Bli nyhetsankare eller grävande 

journalist när Skaparverkstan 

förvandlas till ett mediehus. 

Vad vill du rapportera om?  

Här får du producera nyheter  

i Skaparverkstans nyhetskanal 

och tidning. Drop-in för barn 

mellan 8 och 13 år. Start  

25 juni. Pågår fram till 20 juli  

klockan 11.00–16.00.  

Plats: Skaparverkstan,  

plan 2 i Bibliotekshuset.

MASSOR AV KÄRLEK  
PÅ SKOLAVSLUTNINGEN 

DET HÄR ÄR LOTS OF LOVE
Lots of Love är en drog- och  

alkoholfri musikfestival för alla åldrar  

som arrangeras av Karlstads ungdoms- 

fullmäktige tillsammans med UNO, 

Ungdomens Hus. 

Festivalen är gratis och hålls  

på Sandgrundsudden den 8 juni.  

Den pågår från klockan 17.00  

och fram till midnatt. 
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Vill du veta mer om sommarens aktiveter? Läs mer på karlstad.se/sommarlov



4  K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  2018

 – KARLSTADSBORNA FÅR absolut 
inte missa lunchjazzen. Samtidigt som 
du kan lyssna på fin musik kan du köpa 
något gott att äta i kaféet och kika  
runt bland de ovanliga och intressanta 
växterna som finns här, säger Erik 
Lisshammar, kommunikations- 
koordinator i Karlstads kommun. 

Sommaren i Stadsträdgården bjuder 
inte bara på vackra blommor – konst och 
yoga är några av säsongens dragplåster:

– Vi vill att det ska finna många 
aktiviteter att ta del av. Det är en 
fantastisk tillgång att ha en grönskande 
park så centralt i staden. Sommarens 
konstutställning som arrangeras i  
juni och den populära yogan ska  
skänka besökarna både energi  
och inspiration, säger han  
och fortsätter:

Stadsträdgården är mer än bara en blommande oas sommartid.
Yoga, jazzmusik, tipspromenader, konstvisningar, fika och rullatorgympa. 

Variationen på sommarens aktiviteter i Karlstads centrala park är stor. 

STADSTRÄDGÅRDEN – EN BLOMSTRANDE OAS

…FRÅN VISKLUBBEN HALLEN SOM ARRANGERAR 
SOMMARENS MUSIKKVÄLLAR I KVARTERET ALMEN!

Vad är det bästa med sommarens 
musikkvällar? 
– Det gamla kvarteret är en fantastisk 
kulturoas mitt i stan som Karlstadsborna 
bara måste besöka. Kombinerat med 
livemusik och alla människor är musik- 
kvällarna otroligt mysiga. Kända artister 
blandas med duktiga lokala musiker.  
För den som gillar allsång är kvarteret 
Almen ett ställe att hålla koll på!

Hur ser sommarens program ut? 
– Det kommer bli konserter alla 
torsdagskvällar från 5 juni till 16 augusti. 
Konserter med större artister blandas 
med lokala akter och allsångskvällar. 
Det blir även program som är riktade  
till barn. 

Vilka artister är klara? 
– Det blir flera magiska sommarkvällar 
med artister som Pernilla Andersson, 
Nino Ramsby och I’m Kingfisher samt 
många fler. Förra året var det mycket folk 
och en härlig stämning. Den lilla scenen 
ger en intim känsla som passar bra 
tillsammans med de gamla trähusen 
 och vårt lilla kafé.

Har ni några nyheter i år? 
– Scenen kommer bli lite större, vårt  
kafé kommer att ha öppet fler dagar – 
måndag till och med lördag klockan 
11.00–17.00 – och kaféets sortimentet 
kommer också att utökas. 

Säsongspremiär: Nino Ramsby konsert 
och vernissage, 5 juli klockan 19.00.  
Läs mer på visklubbenhallen.se 

HALLÅ  
DÄR
DANIEL  
ENGH… 

Erik Lisshammar berättar  

om sommarens alla  

aktiviteter i Stadsträdgården.

• Lunchjazz 23–27 juli,  
klockan 12.00–13.00.

• Konstfrämjandet anordnar ”Konst i det 
gröna” 30 juni, klockan 12.00–17.00.

• Resurscentrum Rosenbad anordnar tips- 
promenad från 1 juni–31 augusti, klockan 
14.00–15.00 samt rullatorgympa på 
onsdagar samma period, även den klockan 
14.00–15.00.

• På internationella yogadagen 21 juni  
anordnar Yogainstitutet gratis yoga 
klockan 17.30–19.00. 

• Yogainstitutet anordnar dessutom gratis  
yoga tisdagar och torsdagar klockan 
17.30–18.30 veckorna 26–31 samt 
tisdagar klockan 17.30–18.30 veckorna 
32–33.

• Stadsträdgårdens kafé är öppet  
2 juni–2 september.

– Det är en välskött park med vackra 
växter och våra trädgårdsmästare arbetar 
hårt för att platsen ska förvandlas till  
en prunkande oas sommartid. Vi har så 
klart naturen som hjälp men det krävs 
också hårt arbete. Vi vill använda 
plasten till trevliga aktiviteter så som 
tipspromenader och gympa och det är  
vi glada för att kunna erbjuda i sommar. 

Ett av de mest populära besöks-
målen i Stadsträdgården är platsen  
runt fontänen. 

– Det är rogivande att höra vatten 
och avkopplande att bara sitta här. 
Många kommer också hit för att titta  
på årets blomsterplanteringar. Valet  
av plantor och färger är nytt för varje  
år och bara det är värt ett besök,  
avslutar Erik Lisshammar. 
 Text och foto: Caroline Sörensen

AKTIVITETER I  
STADSTRÄDGÅRDEN 

UNDER  
SOMMAREN



 K A R L S TA D S  KO M M U N | J U N I  2018  5 

 NU FINNS DET ETT FÖRSLAG PÅ 

Skutbergets utveckling. Det grundar  
sig bland annat på de synpunkter  
som kom in under medborgardialogen 
hösten 2017.

Visionen för rekreationsområdet 
Skutberget är att göra platsen till  
ett lockande besöksmål, att stimulera 
människor i alla åldrar till aktiviteter  
och upplevelser med naturen och 
kulturen i centrum. Området ska 
utvecklas till en mötesplats för  
friluftsliv, motion och naturanpassade 
äventyr som tar tillvara det unika 
Vänerläget. Området kring Skutberget 
ska attrahera både Karlstadsbor och 
andra besökare.

Vision och planprogram samt detaljplan

Förslaget till utveckling av Skutberget 
består av två delar. Dels en vision  
och ett planprogram som beskriver  
hur frilufts- och rekreationsområdet  
ska utvecklas, dels en detaljplan för  
en temapark. 

På följande sidor kan du se  
förslaget i sin helhet och på karlstad.se/

skutbergetsframtid kan du läsa mer  
om hur du lämnar synpunkter.  

Är du nyfiken på det nya förslaget om utvecklingen  
av Skutberget? Då är kommande sidor något för dig. 
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SKUTBERGET I FRAMTIDEN – VAD  TYCKER DU?

Nytt Finns idag men ska utvecklas Befintligt Temaparkens område

27
26

25

23

18

14

19

30

13

11

10

7

3

2
1

17

31

24

21
16

15

12

8

6

4

28

9

5

Du kan lämna synpunkter om planerna för Skutbergets utveckling under samrådsperioden  
den 24 maj fram till 30 juni. Läs mer på karlstad.se/skutbergetsframtid



UTVECKLINGEN AV SKUTBERGET 

1. Vindskydd Eventuellt  
kan det även bli ytterligare 
vindskydd och grillplatser  
för vandrare.

2, 30 och 48 Höghöjds- 
bana eller frisbeegolf Möjliga 
placeringar för en höghöjds-
bana eller en 9-hålsbana för 
frisbeegolf. Höghöjdsbanan  
ska i så fall drivas av en  
privat aktör. 

3. Utegym 

4. Spårcentral En spårcentral 
för motionsspåren på området.

5. Mountainbikespår och  
ny cykelväg En ny cykelväg till 
Björkås som angör Bomstads-
vägen anläggs här.  

6. Motionsspår för löpning  
som idag går genom tema-
parksområdet får ny sträckning  
över ängarna.

7. Kort mountainbikespår 

8. Yta för hundaktiviteter 
Hundkapplöpningsbanan för 
whippet race utgör en av sex 
tävlingsarenor i Sverige. Ytan 
ska fortsätta användas för 
hundaktiviteter så som träning, 
utställningar och tävlingar.

9. Fintatorps gård föreslås att  
rustas upp.

10. Mindre parkering för 
besökare till fälten, mountain-
bikespåren och hundkapp-
löpningsbanan. 

11. Start- och mötesplats  
för mountainbikespår Platsen 
utformas för att kunna fungera 
som mötesplats för mountain-
bikegrupper och cykeltävlingar 
samt med ett enklare pump-
trackspår. 

12. Skidspår

13. Västra entrén blir ny  
entré för motions- och 
friluftslivet med spårstart,  
ytor för utomhusträning och  

en ny större parkering. Ny  
gång- och cykelväg föreslås 
utmed Bomstadsvägen från 
fotbollsplanerna i öster fram  
till västra entrén där en ny 
busshållplats anläggs. Ladu- 
gården som finns på platsen 
idag kan på sikt utvecklas  
med andra verksamheter.

14 och 19. Servicebyggnad  
Här är två möjliga placeringar 
för en ny servicebyggnad  
som kan rymma toaletter, 
omklädningsmöjligheter,  
bastu och duschar alternativt 
kompletteras med uthyrnings-
verksamhet, kafédel, friskvård 
med mera. Ambitionsnivån  
för servicebyggnaden ska 
utredas vidare efter samrådet.

15. Camping Här finns 
övernattningsmöjligheter  
i stugor samt husvagns-  
och tältplatser. 

16. Plats för utomhusträning 
Tunet kan bli en plats för lek 
och utomhusträning, så som 
utegympa, parkour och yoga. 

17 och 21. Naturkonstslinga 
Naturkonst placeras utmed 
gångvägar. 

18. Plats för kojbygge  
Gläntor för lek och kojbygge 
kan skapas här och det  
kan bli en samlingsplats  
för exempelvis naturskolan  
och skolaktiviteter.

20. Skidspår

22. Grillplatser i skogen Flera 
nya grillplatser anläggs både 
vid vattnet och inne i skogen. 

23. Skidspår och nytt 
promenad- och löpspår 
Mountainbikespåret kan bli 
promenad- och motionsspår. 
Vintertid kan det finnas 
skidspår här precis som idag. 

24. Elljusspår skulle ligga här 
precis som idag. 

25. Badvik, bryggor, frilufts-
bastu och båtramp Ny badvik 
med sandstrand, omgivande 
bryggor och tillgänglighets-
anpassad ramp görs iordning 
genom vassröjning, muddring 
och utfyllnad av sand. Två 
bryggor byggs för att öppna  
upp och rama in badviken  
varav en uppförs med vind-  
och vågskydd. Längst ut på  
den östra bryggan uppförs  
en ny vedeldad friluftsbastu, 

som ska vara öppen för allmän- 
heten. Här föreslås även en 
mindre båtramp för sjösättning 
av småbåtar.

26. Träspång vid vattnet kan 
ansluta till den nya badviken 
via träspänger.

27. Grillplatser vid vattnet 
Flera nya grillplatser kan 
anläggas vid vattnet och  
inne i skogen.

28. Klippbad Här ska det  
gå att bada precis som idag.

29. Badplats Runt tombolon, 
den lilla halvön av sand och 
berg, finns flera mindre 
sandvikar för bad. 

31. Motionsspåren skulle få  
ny sträckning över ängarna.

32. Camping med kiosk, 
restaurang och aktiviteter 
Campingens kiosk och 
restaurang för allmänhet och 
campinggäster. Här finns flera 
aktiviteter som är öppna för 
alla besökare på Skutberget, 
bland annat  airtrack (stor hopp- 
kudde), minigolf, uthyrning av 
SUP-brädor (stand up paddel-
board), trampbilar, segways 
och kajaker. 

33. Pulkabacke Frisbeegolf-
målet i backen i anslutning  
till dagens parkering kan tas 
bort och backen görs om till 
pulkabacke vintertid.

34. Äventyrslek Här kan  
det bli äventyrslekplats  
och naturparkourbana.

35. Konst Här ligger konst-
verket Portal med puckar  
av Ann Carlsson Korneev.

36. Badstrand Den stora 
sandstranden ska finnas kvar 
som idag och användas för  
sol och bad. Badstranden 
föreslås kompletteras med 
enkla badhytter för omklädning. 

SKUTBERGET I FRAMTIDEN – VAD  TYCKER DU? Höghöjdsbana, ny badvik, båtramp, konst och grillplatser vid  
vattnet. Det finns något för alla åldrar och naturen står i fokus  
när Skutberget ska utvecklas. Nedan ser du de förslag som  
finns med i visionen och planprogrammet samt detaljplanen. 
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Via den västra entrén kan du nå den nya badviken med sandstrand, 
omgivande bryggor och tillgänglighetsanpassad ramp.
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UTVECKLINGEN AV SKUTBERGET 

37. Friluftsbyn med Anders 
Forsells gamla tjänstebostad 
samt förrådsbyggnaderna 
föreslås rustas och även 
fortsatt hyras ut till föreningar. 
Befintlig toalettlänga görs  
om, rustas och öppnas  
för badgäster. 

38. Foodtrucks Här föreslås  
en uppställningsplats för 
foodtrucks. 

39. Östra entrén Här föreslås 
en ny tydlig entré för frilufts-
området och campingen med 
ny busshållplats och förlängd 
cykelväg norrifrån. Den gamla 
parkeringen och dagens 
gräsfält omvandlas till en äng 
med plats för lek, brännboll,  
samlingar och utevistelse. 
Parkområdet till öster öppnas 
upp och knyts samman med 
friluftsbyn med nya gångvägar.

40. Parkering Dagens 
parkering kan flyttas norrut. 
Sommartid kan parkeringen 
kompletteras med reservytor 
norr om dungen.

41. Beachvolleyboll

42 och 46. Klippbad

43. Skutbergsgården/nytt 
väderskydd Skutbergsgården 
är nedgången och är inte till- 
gänglighetsanpassad. Antingen 
kan huset byggas om och 
rustas för att sedan hyras ut, 

eller så kan det ersättas med 
ett stort öppet väderskydd. Om 
det blir ett väderskydd kan det 
användas för samlingar och 
rastplats för skolor, föreningar 
och allmänhet. Väderskyddet  
skulle även innehålla toaletter  
och kioskdel.

44. Hängyta/solstolar Ovanför 
badklipporna kan det bli fasta 
solstolar, hängmattor och 
enklare lek- och spelytor för  
till exempel utepingis, schack 
och kubb. 

45. Grillplats

47. Restaurang Där motions-
centralen står idag föreslås en 
ny restaurangbyggnad i en till 
två våningar. Den kommer att 
tillhöra temaparken men kan 

även innehålla en uteservering 
mot friluftslivsområdet. 

49. Öppna gräsytor/fotbolls-
planer Här ska det gå att spela 
fotboll precis som idag. Ytan 
kan även användas till andra 
aktiviteter som utställningar, 
bågskytte, längdskidåkning 
eller hopp och lek. 

50. Ny utformning av korsning 
Här kan det bli en ny välkom-
nande infartsmarkör till 
friluftsområdet som informerar 
om de olika entréerna och 
markerar entrén till Skutberget. 
Bomstadsvägen föreslås göras 
om till huvudväg. Här ansluter 
ny cykelväg mot västra entrén. 

Du kan även se förslagen i 
Karlstadsrummet, Biblioteks-
huset, fram till den 30 juni.

Skutbergsgården kan rustas upp eller ersättas av ett nytt stort väder-
skydd som kan fungera som mötesplats med toaletter och kiosk. 

39

Östra entrén kan byggas om och bli en ny tydligare entré för friluftsområdet och campingen med  
en ny busshållplats.
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tillväxtkommun, vi ska vara en miljö- 
smart kommun och Karlstads kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vi är till för Karlstadsborna och 
arbetar för att Karlstad ska utvecklas, 
växa och vara en bra plats för alla att 
leva, besöka, verka och bo i. På kom-
mande sidor kan du läsa mer om vårt 
arbete det gångna året – vad vi konkret 
har gjort för dina skattepengar för att 
ditt liv som Karlstadsbo ska bli så bra 
som möjligt.

Jag önskar dig en riktigt härlig 
sommar i vår vackra soliga stad! 

Ulf Nyqvist 
kommundirektör

 DINA SKATTEPENGAR ska användas 
så effektivt som möjligt. Därför är det 
viktigt att koncernen Karlstads 
kommun fortsätter att ha en stabil 
ekonomi. God ekonomi är en förutsätt-
ning för långsiktig planering, tillväxt 
och utveckling.  

Men resultat mäts inte bara i 
pengar. Den kvalitet som våra tjänster 
har och hur väl den kommunala servicen 
fungerar är minst lika viktig. Nationella 
mätningar visar att Karlstadsborna är 
mycket nöjda med sin kommun, något 
som vi är mycket stolta och glada över. 

För att förverkliga kommunens vision 
Livskvalitet Karlstad 100 000 arbetar 
7 400 medarbetare inom koncernen 
Karlstads kommun mot fyra tydliga 
målområden; vi ska vara en kommun  
för alla, vi ska vara en kunskaps- och 

Vi är till för Karlstadsborna och arbetar för att Karlstad  
ska utvecklas och vara en bra plats för alla. 

” VI GÖR VÅRT YTTERSTA FÖR 
DIG SOM KARLSTADSBO”

EKONOMISKT var 2017 
ett bra år för både koncer-
nen som helhet och för 

förvaltningarna i Karlstads 
kommun. Kommunen hade 

ett positivt resultat på 
196 miljoner kronor och 
hela koncernen med de 

kommunala bolagen visar 
ett resultat på 364 miljoner 
kronor – vilket är det högsta 

resultatet under hela 
2000-talet. 

Under året gjordes även 
investeringar i kommunen 
för 630 miljoner kronor  
och sammantaget för  

hela koncernen har det  
investerats för 1 016  

miljoner kronor. 

Det höga resultatet  
förklaras delvis av att  

vi under några år har haft  
en stark högkonjunktur  
som medfört relativt  

stora ökningar av skatte- 
intäkterna.

ÅRSREDOVISNINGEN  
 I SIN HELHET

Om du vill läsa hela  
koncernen Karlstads  

kommuns Årsredovisning 
2017 så finns den att  
läsa på karlstad.se
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BÄ S TA 
RESULTATET PÅ 
HELA 2000-TALET

196
364

MILJONER 
KRONOR

MILJONER 
KRONOR

Resultat Karlstads kommun

Resultat koncernen  
Karlstads kommun

DETALJPLAN FÖR TEMAPARKEN

51. Parkering Här kan  
det bli parkering för tema- 
parkens besökare. Park- 
eringen ska omgärdas av 
grönska och rymma både 
bilar och turistbussar.

52. Torg med shop,  
restaurang och frilufts-
teater På den nuvarande 
parkeringen kan det 
placeras affärer, restaurang 
och friluftsteater som en  
del av temaparken.

53. Ytterholmen Ön före- 
slås ingå i temaparken och 
bli en del av sagomiljön.  
Ön kommer att bli tillgänglig 
för allmänheten när parken 
är stängd för säsongen. 

54. Gångbro Här kan det  
bli gångbroar av trä mellan 
fastlandet och Ytterholmen.

55. Ingång till temaparken  
Här kan entrén ligga där 
besökarna promenerar  
in på temaparksområdet. 

56. Ankomsttorg med  
busshållplats Ett ankomst-
torg med busshållplats och 
cykelparkering kan utformas 
med grönska och ombonade 
platser att vistas på.

57. Restaurang Här kan  
det bli en restaurang inom 
temaparken med utsikt  
över vattnet. 

58. Muminhuset På den 
nuvarande grusplanen 
föreslås Muminhuset ligga.

59. Parkaktivitet Flera 
mindre stugor med 
sagoaktiviteter kring 
respektive figur byggs upp  
i befintlig skog. 

60. Muminpappans badhus 
Här skulle Muminpappans 
badhus ligga.
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KULTUR SKA VARA  
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA 
Artscape prydde husfasader med  
fantastiska målningar förra året, Lerins  
konsthall fortsatte att dra storpublik  
och Wermland Opera bjöd på före-
ställningar både innanför och utanpå 
byggnadens väggar.

Vi har fått fantastisk respons från  
Karlstadborna. Konsten kommer till  
dig istället för tvärtom, som det  
brukar vara. Väggmålningarna har  
satt Karlstad och Värmland på  
kartan och blivit en turistattraktion.  
Under hösten hade vi sex guidade  
bussturer, där intresset var så stort  
att alla dessvärre inte fick plats. Den  
positiva responsen gör att vi nu ser  
över hur vi kan jobba vidare framöver.

Jessicka Frick, samordnare  
på UNO, Karlstads kommun.

EN VÄN ATT PRATA MED
Under 2017 startade  
projektet Språkvän,  

i samarbete med Röda Korset,  
där nyanlända och etablerade  

Karlstadsbor kan få en  
vän att prata med. 

EN KOMMUN FÖR ALLA

FRÄSCHA FRILUFTSOMRÅDEN 
På Jäverön har en stor satsning gjorts för att utveckla  
skärgårdsmiljön och göra den mer tillgänglig för alla.  
En ny brygga och en spång har byggts som knyter  

ihop holmarna på södra delen av Jäverön. Bryggan på  
norra Jäverön utökades dessutom med tjugo meter.  

Smidiga sätt att besöka ön är med båtbuss eller  
Jäveröfärjan. I2-skogens strövområde har också  

fått en större tillgänglighetsanpassad samlingsplats  
med vindskydd, bord och eldstäder.

KLÄTTERVÄGG, SKATEOMRÅDE, GUNGOR OCH LEKPLATS
Skattkärr har fått en ny park, Tegelparken. Elever från Skattkärrsskolans  
elevråd har varit delaktiga i projektet och kommit med idéer.

Det är superkul att Karlstads kommun satsar på ytterområdena. Vi hänger här  
i Tegelparken med barnen varje dag. Det har blivit Skattkärrs nya knutpunkt.

Marcus Magnil, boende i Skattkärr.

VÅRD I HEMMET
I samverkan med Landstinget i Värmland har vi skapat  
en ny vårdform för Karlstads mest sjuka äldre, ett mobilt  
resursteam som gör vårdbesök i hemmet. 

De äldre sjuka har ofta många vårdkontakter, men genom  
vårt mobila resursteam får de en. Det är vi i teamet,  
tillsammans med patientansvarig sjuksköterska i kommunen, 
som ansvarar för helheten.

Marie-Louise Olsson, till vänster på bilden, distriktssköterska  
i resursteamet. På bilden syns även Helene Jansson.
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ÅRETS FAIRTRADE CITY – FÖR ANDRA GÅNGEN
Karlstad blev, som första kommun  
i Sverige, för andra gången utsedd  

till årets Fairtrade City. 

HÅLLBAR SKOLMAT
Skolmåltidsverksamheterna tilldelades utmärkelsen  
”Årets hållbara skolmatskommun” i White Guide 
Junior. 

Att få utmärkelsen kändes fantastiskt roligt, framförallt 
därför att den tillägnats hela kommunen. Vi försöker 
laga klimatsmart mat, köpa närproducerade produkter 
och skapa nya rätter av överbliven mat. Vi strävar  
också efter att laga mat från grunden. Sedan 2015  
har vi dokumenterat matsvinnet i våra skolor och vägt  
serveringssvinn, tallrikssvinn och beredningssvinn. 
Barnen har varit delaktiga och bidragit till att matsvinnet 
minskat med 25 procent hittills.

Karin Magnusson, köksansvarig på Hagaborgsskolan.

KOLLEKTIVT RESANDE
Glädjande siffror är att det totala antalet 
resor med Karlstadsbuss för första 
gången översteg 7 miljoner. 

Det är otroligt kul att få så goda betyg  
på vårt arbete! Förutom resandeökningen 
har vi även haft Sveriges nöjdaste kunder 
inom kollektivtrafiken, tre år i rad. Ett  
arbete har pågått under många år där  
vi har försökt att skapa en kollektivtrafik 
som är lika väl anpassad till kommun- 
invånarnas behov som till stadens infra-
struktur. Arbetet har underlättats av  
att vi haft en dialog med de som reser 
med oss varje dag.

Anders Dyberg, samordnare  
på Karlstadsbuss.

BEKVÄM CYKELSTAD
En ny ramp för cyklister och fotgängare, 

upp mot E18 och Borgmästarbron,  
har gjorts klar. 

VÄGBYGGE FÄRDIGSTÄLLT
E18-utbyggnaden för sträckan  

Skutberget-Björkås blev klar och  
öppnades för trafik under juni. 

NY MÖTESPLATS INVIGDES
Karlstadsrummet i Biblioteks-
huset invigdes under hösten.  
Rummet visar hur staden och  

kommunen blivit den plats den är  
i dag men även hur utvecklingen 
ser ut framåt. Det är också en 
plats där politiker, kommunens  
tjänstemän och Karlstadsbor  

kan mötas för dialog. 

YRKESMÄSSA FÖR ELEVER
I februari arrangerades den första  

yrkesmässan för kommunens samtliga  
elever i årskurs 8. Cirka 800  

elever deltog. 

EN MILJÖSMART KOMMUN EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN
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MILJÖSMART ARBETE
God miljö och långsiktig hållbarhet 

genomsyrar arbetet i våra verksamheter. 
Karlstadsborna har svarat på frågor om 
kommunens insatser för att kunna leva 

miljövänligt. Senaste mätningen som gjorts 
i kommuner runt om i Sverige visar att vi 
har det tredje bästa resultatet i landet. 

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2017



KARLSTAD UTVECKLAS
Karlstad växer och det byggs som aldrig förr. Närmare  
600 nya bostäder har byggts under 2017. Bryggudden har 
blivit ett stort bostadsområde. Varvet och Tullholmsviken  
har också bebyggts.  

NYA MODERNA SKOLOR
Det första spadtaget för  
bygget av nya Sundsta-Älvkulle- 
gymnasiet har tagits. 2021 
ska en stor, modern och flexibel 
gymnasieskola stå klar. Dess-
utom har ett första spadtag för 
cityförskolan Lotsen tagits. 

En stor ombyggnation av Hults-
bergs- och Västerstrandsskolan 
samt färdigställande av en ny 
idrottshall vid Mariebergsskolan 
är exempel på andra stora  
investeringar som gjorts.

KOMMUNALSKATT
21,75 PROCENT

SÅ ANVÄNDS DINA SKATTEPENGAR 
Alla Karlstadsbor betalar 21,75 procent i kommunalskatt. Den största  
delen, omkring 80 procent, går till vård, skola och omsorg. Om du tjänar  
25 000 kronor i månaden betalar du 5 438 kronor i skatt varje månad.  
Så här fördelas pengarna. Siffrorna är avrundade till närmaste procent.

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

 Utbildning 27%

 Övrig vård och omsorg 21%

 Äldreomsorg 18%

 Förskola och fritidshem 14%

 Gator, trafik och utemiljö 9%

 Kultur och fritid 6%

 Övrig verksamhet 4%

 Politisk verksamhet 1%

Under 2017 ökade invånarantalet med  
922 personer, vid slutet av året hade  
Karlstads kommun totalt 91 120  
invånare. Totalt föddes 1 079 barn. 

ALLT FLER KARLSTADSBOR 91 120
INVÅNARE VID SLUTET AV ÅRET

EN KUNSKAPS- OCH TILLVÄXTKOMMUN

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
En av våra stora utmaningar är  
att du som Karlstadsbo ska känna 
att du har inflytande och upplever 
att du är delaktig i det som händer 
i kommunen. 

Vad har gjorts?
Karlstadsrummet, som invigdes 
under hösten, är ett sätt att ge  
dig möjlighet till inflytande och 
delaktighet. På karlstad.se/ 
karlstadvaxer kan du också  
följa stora projekt som pågår.  
Vi har även infört e-förslag på  
karlstad.se där du enkelt kan 
komma med idéer hur Karlstad  
kan utvecklas och förbättras. 

SVAGARE KONJUNKTUR
Stora ekonomiska utmaningar 
väntas eftersom konjunkturen  
och därmed skatteintäkterna 
utvecklas svagare. 

Samtidigt väntas behoven  
av kommunal service att stiga 
kraftigt när antalet barn, elever 
och äldre ökar. Det goda resultat 
som vi ser nu är därför nödvändigt 
för att stå väl rustade framåt.

UTMANINGAR TROTS GODA RESULTAT

ÅRSREDOVISNING – SÅ ANVÄNDES DINA SKATTEPENGAR 2017
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KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 23 AUGUSTI

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

Det blir massor av roliga aktiviteter i Marie- 
bergsskogen under sommaren. Varför inte 
testa afrikansk dans, trollvandring, små- 
krypssafari, utomhusbio eller nallepicknick? 

Du kan också besöka Sätervallen –  
kika in i buan, höladan eller getstallet –  
där kan du prova på gammaldags lekar och 
delta i pyssel tillsammans med pigor och 
drängar. Datum: 13–15 juni. Tid: Klockan 
13.00–15.00. Kostnad: Fri entré, 20 kronor 
per pyssel/pinnbröd.  
Läs mer på mariebergsskogen.se

Missa inte heller sommarens konsert 
med Anders Glenmark, Thomas ”Orup” 
Eriksson och Niklas Strömstedt. Poptrion 
gör ett turnéstopp i Mariebergsskogen  
för att bjuda på en show med härlig 
nostalgikänsla. Datum: 2 augusti.  
Tid: Insläpp klockan 18.00, showstart 
klockan 19.30. Biljetter: ges.se 

AKTUELLT I KARLSTAD

Sommar, sol och festival! För sjunde året 
kommer Putte i Parken till Karlstad och 
bjuder upp till musikfest. 

Det blir ett brett utbud med Samir & 
Viktor, Kikki Danielsson, Den Svenska 
Björnstammen, Sofia Jannok, Chris 
Kläfford, Sigrid Bernson, Browsing 
Collection, Jonas Lundqvist, Hurula, 
Hardcore Superstar, Queer, Sabina 

Ddumba, Hanna Järver och Mustasch. 
Det blir tre dagar med fri entré, musik, 

mat och härligt häng. Den fullspäckade 
gratisfestivalen har blivit en sommarfavorit 
hos Karlstadsborna, förra året lockade 
Putte över 60 000 besökare i Karlstad.  
Mer information på putteiparken.se 
Var: Norra fältet i Karlstad När: 28–30 juni 
Kostnad: Fri entré. 

FOTBOLLS-VM I KARLSTAD
Den 5–18 augusti spelas fotbolls-VM för 
spelare med intellektuell funktionsvariation 
i Karlstad, Kil, Arvika och Kristinehamn.  
Det är tolv deltagande länder – bland annat 
Tyskland, Frankrike och Brasilien. Det 
svenska VM-laget går under namnet ”Det 
okända landslaget”. Invigningen blir på  
Tingvalla IP den 5 augusti klockan 14.00. 
På Tingvalla spelas också matchen om 
tredje och fjärde pris samt finalen. 

– Jag kommer vara på plats i augusti 
som VM-ambassadör och det här är något 
jag verkligen brinner för och vill vara en  
del av. Jag är övertygad om att Sverige 
kommer gå riktigt långt, säger Stefan 
Schwarz, bronsmedaljören från VM 1994 
och ambassadör för VM.

PUTTE I PARKEN 28–30 JUNI

23
AUGUSTI

SOMMAR I MARIEBERGSSKOGEN

Välkommen till vattentornet på Kronoparken  
i sommar. Njut av den storslagna utsikten 
över staden, 234 trappsteg upp, på en  
höjd av 143 meter över havet. Vattentornet 
erbjuder underhållande aktiviteter för både 
barn och vuxna i form av pyssel, experiment 
och en utställning. Vid två tillfällen kommer 
tornet även att ha nattöppet, så att du  
kan se den vackra solnedgången svepa 
över Karlstad. Kikare finns att låna på  
plats för den som vill. 

Öppettider: 3–28 juli (tisdag–fredag), 
klockan 09.30–17.00. Nattöppet: 17 juli, 
klockan 21.30–00.00 och 26 juli, klockan 
21.00–00.00. Kostnad: Fri entré. 

I sommar kommer boule-SM till Karlstad! 
Arrangemanget beräknas locka cirka  
2 000 personer. Stora torget görs om till  
en arena med åtta spelplaner och läktare. 
Vid Löfbergs arena blir det 150–200 
spelplaner. Norra parkeringen på Löfbergs 
arena 16–21 juli, klockan 10.00–21.00. 
Stora torget 18–21 juli, klockan 16.00–
21.00. Läs mer på svenskboule.se

KARLSTADS BÄSTA UTSIKTSPLATS BOULE-SM TILL KARLSTAD

Sigrid Bernson Samir & Viktor Sofia Jannok


