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En kunskaps- och tillväxtkommun –  

Fokus på företagande, arbete och kommunikationer 

Målområde:  
En kunskaps- och 
tillväxtkommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

Mål-
värde 

Mål Karlstad ska ha ett gott 
företagsklimat             

 

Indikator Nöjd-Kund-Index företagande 
(NKI), 0-100, SKL .. 67 .. 71 74   

 
75 

Indikator Företagarnas 
sammanfattande omdöme 
om kommunens 
företagsklimat (betyg 1-6), 
Svenskt Näringsliv  3,50 3,55 .. 3,54 3,47 3,49 

 
 
 
 

3,5 
Indikator Etableringsfrekvens, antal 

nystartade företag per tusen 
invånare (16-64 år) och år, 
Tillväxtanalys 10,1 9,2 10,3 10,5 9,6  

 
 
 

10,7 
Mål Karlstadsborna ska ha 

goda möjligheter att 
försörja sig själva             

 

Indikator Förvärvsfrekvens, andel 
förvärvsarbetande av 
befolkningen 20-64 år (%), 
SCB 75,5 75,4 75,7 76,8 ..   

 
 
 

77 
Indikator Biståndsmottagare, andel av 

befolkningen (%), 
Socialstyrelsen 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3   

 
 

4,4 
Indikator Arbetslöshet (öppet 

arbetslösa samt personer i 
program med aktivitetsstöd), 
andel av arbetskraften 16-64 
år (%), SCB 9,2 9,1 8,3 8,0 7,7  

 
 
 
 

7,5 
Mål Karlstadsborna ska ha 

tillgång till goda och 
hållbara 
kommunikationer             

 

Indikator Kommunikationer, index 0-
100, MBU 73 75 73 75 73   

 
76 

Indikator Bussresor med Karlstadsbuss 
och Värmlandstrafik, antal per 
invånare och år, SBF .. .. .. 100 101   

 
 

102 
Indikator Tillgång till bredband med 

hastighet 100 Mbit/s, andel 
av hushållen i Karlstads 
kommun (%), PTS .. .. .. 78,4 81,4  

 
 
 

90 
Mål Karlstads befolkning ska 

årligen öka med minst en 
procent             

 

Indikator Befolkningsökning, andel (%), 
SCB 0,6 1,0 0,6 1,0 1,1  

 
1,0 
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Sammanfattning  
Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 

Vi har förbättrat vårt resultat i undersökningen Insikt – nöjdheten hos företagarna 
som har haft kontakt med kommunen har ökat. Företagarnas sammanfattande 
omdöme om Karlstads kommun i Svenskt Näringslivs undersökning är i stort sett 
oförändrat jämfört med föregående år men vi har klättrat 15 placeringar, till plats 
74. Antalet nystartade företag per tusen invånare har minskat något sedan förra 
mätningen. 

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 

Till följd av en förbättrad arbetsmarknad har förvärvsfrekvensen ökat och färre är 
arbetslösa. Även andelen biståndsmottagare har minskat. De största positiva 
förändringar har skett bland unga i åldern runt 18-24 år och numer ligger den 
öppna arbetslösheten lägre än i riket, både för de unga och för hela gruppen 16-64 
år. 

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer 

Resandet med buss i Karlstad har ökat och Karlstadsbuss har fortsatt nöjdast 
kunder i landet. Invånarna i Karlstad är överlag nöjda med kommunikationerna i 
Karlstad samt till och från kommunen visar SCB;s medborgarundersökning. Vi 
ligger högt med index 73, även om vi mätningen innan hade 75. I jämförelse med 
andra kommuner ligger vi särskilt högt när det gäller nöjdheten med tillgången till 
gång- och cykelvägar.  

När det gäller tillgång till bredband har 81,4 procent av kommunens hushåll 
tillgång till 100 Mbit/s, vilket är en ökning från 78,4 procent året innan. 

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 

Under 2016 ökade befolkningen i Karlstad med 953 invånare vilket innebär en 
ökning på 1,1 procent. Även 2017 års befolkningsökning har goda chanser att klara 
ökningen på en procent. 
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Uppföljning av målen i strategisk plan 
Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 
Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en förutsättning för Karlstads 
fortsatta tillväxt och utveckling. Både etablerade och nya företag ska känna att de 
får stöd från kommunen. För att på något sätt mäta hur företagsklimatet i Karlstad 
är har vi valt att använda SKL, Sveriges kommuner och landstings undersökning 
Insikt som mäter Nöjd-Kund-Index från företagare som alla har varit i kontakt med 
kommunen på ett eller annat sätt. Vi tittar även på Svenskt Näringslivs 
undersökning av företagsklimatet i kommunerna, företagarnas sammanfattande 
omdöme. Till skillnad från SKL:s undersökning har de som svarat på enkäten från 
Svenskt Näringsliv kanske inte ens haft kontakt med kommunen. 
Etableringsfrekvensen mäter hur vi ligger till med antalet nystartade företag. 

Indikator: Nöjd-Kund-Index företagande (NKI), 0-100, SKL 

Karlstads kommuns NKI för företag uppgår till 74 år 2016, vilket är ett bra 
resultat. Resultatet visar också på en positiv trend för NKI över tid. Föregående 
mätning var NKI 71. Högst omdöme ges bemötande med index 78. Samtliga 
serviceområden ligger samlade med ett index på mellan 72-78. Sett till 
myndighetsområden ges miljö- och hälsoskydd högst betyg, 78, medan bygglov 
ges lägst betyg, 64. Bland deltagande kommuner hamnar vi på plats 42 av 139 
kommuner totalt, eller bara jämfört med kommuner med 40 000 invånare eller fler, 
på plats 9 av 54. De av jämförelsekommunerna som hade bättre placering än oss 
var Kalmar, Örebro och Sundsvall. Växjö låg strax efter oss i rankingen och sist 
låg Gävle. Linköping, Jönköping och Luleå var inte med. 

Indikator: Företagarnas sammanfattande omdöme (betyg 1-6), Svenskt 
Näringsliv 

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning, 2017, gav företagarna Karlstad 3,47 i 
betygsmedelvärde när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet 
i den egna kommunen, utifrån betygsskalan 1-6. Det är inga stora skillnader mellan 
åren och medelvärdet för Karlstad har sedan 2008 legat runt 3,5 och någon gång 
upp till 3,7. Det är lite bättre än medelvärdet för riket och gav Karlstad plats 74 av 
290 kommuner. Sedan förra mätningen har Karlstad klättrat 15 placeringar i 
rankinglistan. 

Indikator: Etableringsfrekvens, antal nystartade företag per tusen invånare, 
Tillväxtanalys 

För att få ett relativt mått som går att jämföra med andra kommuner har vi valt 
antal nystartade företag per tusen invånare, även kallat etableringsfrekvens. För 
Karlstads del har etableringsfrekvensen gått ner lite, från 10,5 nystartade företag 
per tusen invånare 2015 till 9,6 år 2016. Rikets siffror ligger på 11,6 för 2015 och 
med en liten ökning till 11,8 år 2016.  

Ungefär hälften av våra jämförelsekommuner har också sett en minskning mellan 
2015 och 2016, se diagram 1. Den största ökningen har skett i Luleå. Den kommun 
som ligger högst bland jämförelsekommunerna är Örebro med 11,3 nystartade 
företag per tusen invånare. 
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DIAGRAM 1: ETABLERINGSFREKVENS NYA FÖRETAG FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2015 
OCH 2016 

 

 
Källa: Tillväxtanalys 
 

För att Karlstad ska anses vara en stark tillväxtkommun och för att främja ett gott 
företagsklimat sker ett löpande arbete med att underlätta företagsetableringar i 
kommunen för olika typer av verksamheter. Vi vill kunna erbjuda goda 
etableringsmöjligheter både inom och utanför tätorten. För nya etableringar sker ett 
strukturerat samarbete med lokala fastighetsägare och vi har även ett gott 
samarbete med kapitalmarknaden. För både befintliga företag och nystartade 
företag i kommunen arbetar vi med att öka dialogen genom olika företagsbesök. 
En företagsservice har också etablerats där företagare ges en väg in till kommunens 
samlade tillståndsprocess genom öppet hus två gånger i månaden. Processen för 
företag att reservera industrimark har vi också förenklat. 

Inom Karlstads kommuns egen organisation försöker vi förbättra samarbetet kring 
näringslivsfrågor mellan alla berörda förvaltningar. 

 

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig 
själva 
Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv och sin familj är en av 
grundförutsättningarna för en god hälsa och för att minska risken för socialt 
utanförskap. För att mäta om Karlstadsborna kan försörja sig själva tittar vi på 
indikatorerna; förvärvsfrekvens, arbetslöshet och andel biståndsmottagare. Utfallet 
för dessa mått påverkas av hur arbetsmarknaden ser ut i stort. Just nu är det 
högkonjunktur och fler kommer ut i arbete. 

Indikator: Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-
64 år (%), SCB 

När det gäller förvärvsfrekvensen har den ökat stadigt de senaste åren till följd av 
en bättre arbetsmarknad och 2015 var 76,8 procent av befolkningen i Karlstad 
förvärvsarbetande. Det är något högre än 2008, året innan finanskrisen. Uppdelat 
på kön visar att återhämtningen för männen gått lite trögare än för kvinnorna, 
vilket kan bero på att de branscherna som många män finns inom har haft svårare 
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att återhämta sig efter krisen. Före finanskrisen hade männen i Karlstad en högre 
förvärvsfrekvens än kvinnorna men nu ligger de på samma nivå som kvinnorna. 
Ökningen från föregående år är något större i Karlstad än för riket, både för män 
och för kvinnor. Eftersom det är ett års eftersläpning på den här statistiken kommer 
nya siffror för förvärvsarbetande under december och avser då år 2016. 
 
I förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad något lägre när det 
gäller förvärvsfrekvensen med undantag av Linköping som har en större andel 
unga i studentåldrarna som sannolikt studerar, se diagram 2. Skillnaden i 
förvärvsfrekvens till de andra jämförelsekommunerna beror till stor del på att 
Karlstad har en större andel personer som pendlar till Norge, särskilt i 
åldersgruppen 20-24 år än övriga jämförelsekommuner. Detta drar ner siffran för 
hela åldersgruppen 20-64 år, eftersom arbetspendling över landsgräns inte finns 
med i förvärvsarbetandestatistiken.  

 
DIAGRAM 2: FÖRVÄRVSFREKVENS BÅDA KÖNEN FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2014 OCH 
2015 

 

 
Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, RAMS-statistiken (registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik) 
 

När det gäller förvärvsfrekvensen för utrikes födda ligger den betydligt lägre än för 
svenskfödda; 60,0 procent jämfört med 79,6 procent. Dock har ökningen mellan 
2014 och 2015 varit högre för utrikes födda än för svenskfödda; 2,5 procentenheter 
jämfört med 1 procentenhet. 

Indikator: Biståndsmottagare, andel av befolkningen (%), Socialstyrelsen 

Andelen biståndsmottagare totalt i Karlstad har legat mellan fyra och fem procent 
sedan 2008, se diagram 3. Jämfört med de två föregående åren har andelen minskat 
och ligger nu på 4,3. Nettokostnaden för försörjningsstöd har också minskat från 
2015 till 2016. Detta beror till största delen på den förbättrade arbetsmarknaden 
och den arbetskraftsbrist som råder men också på att vi arbetar aktivt med 
målgruppen. Även andelen barn som lever i ett hushåll med försörjningsstöd har 
minskat.  
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DIAGRAM 3: ANDEL BISTÅNDSMOTTAGARE AV BEFOLKNINGEN I KARLSTAD 

 
Källa: Socialstyrelsen 

 

Av våra jämförelsekommuner ligger vi ungefär i mitten när det gäller andel 
biståndsmottagare totalt sett. Ser vi enbart på gruppen unga 18-24 år ligger vi 
bland de bättre.  

Indikator: Arbetslöshet (öppet arbetslösa samt personer i program med 
aktivitetsstöd), andel av arbetskraften 16-64 år (%), SCB 
 

Det just nu goda arbetsmarknadsläget innebär att arbetslösheten fortsätter att 
minska och det är snarare så att företag har fått det allt svårare att hitta rätt 
arbetskraft. Arbetslösheten i Karlstad låg 2016 på 7,7 procent och 7,6 i riket som 
helhet, se diagram 4. För åldersgruppen 18-24 var 12,9 procent arbetslösa i 
Karlstad och 11,7 procent i riket.  

 
DIAGRAM 4: ANDEL ARBETSLÖSA I KARLSTADS KOMMUN JÄMFÖRT MED RIKET 2016 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
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Arbetslösheten i Karlstad ligger något över rikets nivå om vi tittar på helheten 
(öppet arbetslösa samt de som är i åtgärd/program) men har minskat mer över tid 
och skillnaden mot riket minskar. Om vi bara tittar på den öppna arbetslösheten 
har även den minskat mer i Karlstad än i riket och ligger nu under rikets nivå. I 
Karlstad var den öppna arbetslösheten 3,6 procent medan den i riket var 4,0. Även 
för åldersgruppen 18-24 var den öppna arbetslösheten lägre i Karlstad än för riket, 
4,8 procent i Karlstad jämfört med 5 procent i riket. Minskningen för de unga 18-
24 år har varit större än för hela befolkningen 16-64 år. 

Med hjälp av statistik från RAKS, registerbaserad aktivitetsstatistik från SCB, kan 
vi få fram vad den andelen som inte förvärvsarbetar gör istället, eller mer korrekt 
var de får sin inkomst ifrån, se diagram 5. Det som tydligt framgår av diagrammet 
är att Karlstad har betydligt större andel av befolkningen som får sin inkomst från 
studier jämfört med riket.  

 
DIAGRAM 5: HUVUDSAKLIG INKOMSTKÄLLA FÖR FÖRVÄRSARBETANDE OCH ICKE 
FÖRVÄRVSARBETANDE, KARLSTADS KOMMUN JÄMFÖRT MED RIKET 2015 

 
Källa: SCB, RAKS-statistik (registerbaserad aktivitetsstatistik) Observera att RAMS-
statistiken och RAKS-statistiken om andelen förvärvsarbetande skiljer sig åt något, på grund 
av olika mätmetoder. För mer info se scb.se. 
 

Det är en större andel i riket som helhet än i Karlstad som ingår i kategorin 
ekonomiskt bistånd, kategorin sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller 
ålderspension, samt kategorin vård av barn, låg löneinkomst eller övriga; 19 
procent för riket och 18 procent för Karlstad.  

De resterande delarna av staplarna (i olika blåa nyanser) utgör de personer som får 
sin inkomst från arbete eller studier, 82 procent för Karlstad jämfört med rikets 81 
procent.  

För att hjälpa de som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden i Karlstad arbetar 
vi med flertalet arbetsmarknadsanställningar, till exempel 200-jobb och 
extratjänster i samarbete med Arbetsförmedlingen. Cirka 25 procent av de som får 
en arbetsmarknadsanställning går vidare till arbete eller studier direkt efter avlutad 
anställning. Tittar man över en 5-års period visar resultatet på att cirka 70 procent 
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av de som haft en anställning klarar av sin försörjning utan att behöva ansöka om 
försörjningsstöd.  

Vi har flertalet ESF-projekt på förvaltningen: Match2job tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildning med fokus på en modell för 
arbetsplatsförlagd bristyrkesutbildning för nyanlända. Värmlands Framtid för 
målgruppen 18–24 år med målet att komma igång med arbete eller studier och Ung 
Horisont till målgruppen 15–24 år med målet att på olika sätt motivera 
ungdomarna att återuppta sina studier. ESF-medel har också sökts till ett nytt 
projekt, Värmland tillsammans med fokus på rätt insatser avseende stegförflyttning 
för nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer 
Goda kommunikationer är en förutsättning för att vi ska kunna locka till oss 
människor och företag till Karlstad och få dem som redan bor här att vilja stanna 
kvar. Det måste finnas goda pendlingsmöjligheter för alla de drygt 16 000 personer 
som pendlar in från andra kommuner för att jobba i Karlstad. Även de drygt 8 000 
Karlstadsbor som pendlar ut från Karlstad för att jobba i en annan kommun 
behöver fungerande kommunikationer. Just goda kommunikationer finns med 
bland de absolut viktigaste sakerna som företagarna tar upp när kommunen 
kommer ut på företagsbesök.  

Indikator: Kommunikationer, index 0-100, MBU 

Detta mått är ett index på invånarnas nöjdhet med kommunikationer från 
Statistiska centralbyrån, SCB:s medborgarundersökning, MBU. Det är en 
attitydundersökning och en slags temperaturmätare på hur nöjda invånarna är vid 
undersökningstillfället. För index Kommunikationer är det fyra delfrågor som 
ligger till grund, se tabell 1. Frågorna betygssätts av invånarna från 1-10 och 
omräknas till ett index från 0 till 100. Gränsen för mycket nöjd anses ligga på 
index 75.  

I den senaste medborgarundersökningen som Karlstad deltog i (våren 2016) blev 
resultatet för Kommunikationer index 73, varav 72 för män och 75 för kvinnor. 
Medelvärde för deltagande kommuner låg på 61. Kommunerna med det högsta 
betygsmedelvärdet hade 76 (Burlöv och Höganäs), den med det lägsta hade 41. 
Karlstad ligger bra till och därmed högt i rankingen. Året innan hade vi index 75 
och delade förstaplatsen med två andra kommuner. 

Över tid har männen i Karlstad legat stabilt på samma nivå hela tiden, medan 
kvinnorna pendlat lite upp och ner vartannat år. Det har inte varit speciellt stora 
förändringar i resultaten mellan åren om vi tittar på respektive delfråga. Nöjdheten 
när det gäller tillgången till förbindelser för längre resor är den delfråga som ligger 
lägst inom området kommunikationer men den har ändå fått medelbetyget 7,1 i den 
tiogradiga skalan.  

Bland våra jämförelsekommuner ligger vi bäst till i alla delfrågor utom när det 
gäller förbindelser för längre resor där vi hamnar på en delad andra plats. En 
skillnad är att våra invånare är betydligt mer nöjda med möjligheten att använda 
kollektivtrafiken för resor än invånarna i de övriga jämförelsekommunerna som 
deltog i undersökningen. Även nöjdheten med tillgången på gång- och cykelvägar 
ligger på en högre nivå för Karlstads del och inte långt ifrån den kommunen med 
det högsta betyget av alla deltagande kommuner; Karlstad hade 7,8 och högsta 
betyget var 7,9. 
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TABELL 1: DELFRÅGORNA FÖR KOMMUNIKATIONSINDEX, I JÄMFÖRELSE MED MEDEL-, 
HÖGSTA OCH LÄGSTA BETYG BLAND 133 DELTAGANDE KOMMUNER (HT 2015 OCH VT 2016) 
 

Kommunikationer 
delfrågor, betyg 1-10 

Karlstads 
betyg 

Medel- 
betyg 

Lägsta 
betyg 

Högsta 
betyg  

Hur ser du på tillgången till gång- och 
cykelvägar? 

7,8 
män 7,7  

kvinnor 7,8  

6,2 2,4 7,9 

Hur ser du på möjligheterna till att 
använda kollektivtrafiken för resor? 
(Med kollektivtrafik menas lokal och 
regional trafik med buss, spårvagn, 
tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.) 

7,4 
män 7,3  

kvinnor 7,6  

5,6 3,0 8,3 

Hur ser du på tillgången till förbindelser 
för längre resor? (Resor med tåg, buss, 
båt och/eller flyg.) 

7,1 
män 6,9  

kvinnor 7,3  

5,8 3,6 8,1 

Hur ser du på möjligheterna till att 
enkelt kunna transportera sig med bil? 

8,2 
män 8,0  

kvinnor 8,4  

8,1 5,5 8,8 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2016 
 

Indikator: Bussresor med Karlstadsbuss och Värmlandstrafik i antal per 
invånare och år, SBF 

Detta mått visar antal bussresor som är gjorda med Karlstadsbuss samt med 
Värmlandstrafik i Karlstad. Den senare har vi avgränsat till att inbegripa enbart 
antal påstigningar på hållplatser inom Karlstads kommuns gränser.  

Under 2016 gjordes 101 resor per invånare och år, en ökning från året innan då det 
var 100 resor per person och år.  

För Karlstadsbuss del ökade resandet under 2016 med 1,5 procent jämfört med året 
innan. Hittills i år (augusti 2017) har resandet ökat med cirka 2,5 procent. Det 
beror på att de som reser, reser mer, men även på fler nya resenärer. 

Buss 
Karlstadsbuss har nöjdast kunder i landet och har även den högsta andelen kunder 
som kan rekommendera Karlstadsbuss till andra. Karlstadsbuss jobbar mycket med 
kundnöjdheten och ligger bra till i olika marknadsundersökningar, till exempel 
kollektivtrafikbarometern. Om kunderna är nöjda så reser de mer och kan 
förhoppningsvis även påverka andra till att börja resa. I syfte att öka resandet har 
Karlstadsbuss i samverkan med bussentreprenören utarbetat en affärs-och 
marknadsplan för att driva marknadsutvecklingsfrågor och kundnära aktiviteter. 
Avtalet ger också incitament för entreprenören att jobba för ett ökat resande.  

Karlstadsbuss är också ute bland kunderna med en eventbuss och har utbildat 
kundvärdar (Keolis personal). Bra fungerande kollektivtrafik är viktigt för att locka 
etableringar och för att kollektivtrafiken ska vara så miljövänlig som möjligt drivs 
alla Karlstadsbuss fordon av el och gas.  

Tåg 
För närvarande har SJ sju snabbtågsförbindelser (som tar cirka 2,5 timmar eller 
kortare) i vardera riktningen mellan Karlstad och Stockholm (totalt antal avgångar 
ligger mellan 15 och 17 per dygn, vilket även inkluderar avgångar med tågbyten). 
Mellan Karlstad och Göteborg är det mellan nio och tio avgångar som tar cirka 2,5 
timmar eller kortare i vardera riktningen av totalt 13-16 avgångar. 

För att förbättra resmöjligheterna regionalt och nationellt pågår projektet 
”Tåg i tid”. Projektets syfte är kapacitetsutbyggnad på flera ställen längs 
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Värmlandsbanan samt skapande av ett attraktivt resecentrum i Karlstad. 
Projektet som helhet beräknas vara slutfört år 2025. Under 2017 har en 
arkitekttävling genomförts där ett vinnande förslag nu bearbetas 
tillsammans med berörda parter. Delprojekten mötesspår i Välsviken och 
Pråmkanalen samt mötesspår och planfri korsning i Väse är alla 
projekterade till 2019.  

För att driva och samordna arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse 
mellan Oslo och Stockholm har ett bolag bildats, Oslo-Stockholm 2.55 AB, som 
ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro 
kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan 
Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. 

Cykel 
Karlstad fortsätter ligga bra till som cykelkommun i Cykelfrämjandets mätning. 
Vår placering i den senaste mätningen blev en delad femte plats. Vi kan även se att 
antalet passager vid våra cykelmätstationer ökar stadigt. 

Karlstad har jobbat med en hel del cykelkampanjer och projekt, bland annat 
Hållbart resande i ett växande Värmland, Cykelkampen, deltagit i Unionsleden-
projektet, deltagit i nätverket Svenska Cykelstäder. Internt har vi bland annat 
anställt en cykelsamordnare, genomfört en vintercykelutmaning, byggt ut 
cykelpool för tjänsteresor, upphandlat och köpt in ellastcyklar, infört 
förmånscyklar, infört en parkeringsnorm för cykelparkering som gäller vid 
detaljplanering och bygglov. 

Infrastrukturåtgärder som genomförts de senaste åren är bland annat breddade 
cykelpendlarstråk på flera sträckor, separering av gående och cyklister på flera 
sträckor, nybyggda gång- och cykelbanor, ny beläggning på flera sträckor, 
prioriterat cykel i vinterväghållningen genom en kombination av sopsalt (vår egen 
saltblandning Karlstadslaken) och plogning, Borgmästarrampen som ansluter till 
Borgmästarbron, en ny cykelbro på Stockfallet, en ny cykeltunnel vid 
Packhusgatan, ny belysning i tunnlar, investeringar i cykelpumpar, cykelräknare 
och cykelställ, ombyggda  korsningspunkter och mindre säkerhetsåtgärder. 

Flyg 
Att ha en flygplats i Karlstad är viktigt för hela Karlstadsregionens företag och 
invånare. Under årets första del har både linjetrafiken (Arlanda, Frankfurt, 
Alicante) och chartertrafiken utvecklats positivt och antalet passagerare har ökat 
jämfört med tidigare. En ny charterdestination i form av Kreta och fler turer till 
Rhodos har tillkommit vilket borde innebära ytterligare ökning framöver.  

Enligt Karlstad Airport AB:s ägardirektiv bör minst 15 procent av det flygbränsle 
som tankas på flygplatsen vara biobränsle år 2018. För att finansiera det dyrare 
bränslet invigdes i början av året Sveriges första regionala Fly Green Fund på 
flygplatsen. Fondens syfte är att genom frivilliga inbetalningar bidra till att öka 
inblandningen av biobränsle. Biobränsle kostar väsentligt mycket mer än vanligt 
flygbränsle och används därför i mycket liten omfattning. Trots diverse 
marknadsaktiviteter från Karlstad Airport AB har det i dagsläget inte skett några 
större inbetalningar i fonden och det är osannolikt att bolaget kommer kunna 
uppnå målet. 

Indikator: Tillgång till bredband med hastighet 100 Mbit/s, andel av 
hushållen i Karlstads kommun (%), PTS 

Att ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer handlar även om 
möjligheten att koppla upp sig på ett bredbandsnät som är tillförlitligt och håller 
tillräcklig hastighet.  

Regeringens uppdaterade bredbandsstrategi togs fram i maj 2017 och har tydliga 
mål för bredbandsanslutning för att möta människors behov av snabbt bredband 
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och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det nationella målet innebär att 98 
procent bör ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 1 Gbit/s både i 
hemmet och på arbetet senast år 2025. På kortare sikt, år 2020, är målsättningen att 
95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.  

I Karlstads kommun hade 81,4 procent av hushållen tillgång till bredband med en 
hastighet på 100 Mbit/s år 2016, en ökning med tre procentenheter sedan året 
innan. Som en jämförelse har Värmland en anslutningsgrad på 62,8 procent som 
har tillgång till 100 Mbit/s. Detta visar alltså andelen som har tillgång till, men 
visar inte hur stor andel som verkligen är uppkopplade. 

För att Karlstads kommun ska uppnå 100 procent i anslutningsgrad med 100 
Mbit/s inom en snar framtid har Karlstads El- och stadsnät AB förstärkt resurserna 
på projektavdelningen och kring försäljning. Stadsnät arbetar med 
försäljningskampanjer och marknadsprissättning bland annat för icke-
detaljplanerat område, vilket genererat stor försäljning som nu planläggs.  

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 
Fler invånare i kommunen medför mer skatteintäkter men kräver också bland annat 
fler bostäder och ökad kommunal service inom många områden. Ambitionen i 
Karlstad är att vi ska ha en befolkningsökning på cirka en procent per år. 

Indikator: Befolkningsökning i procent, SCB 

Förra året, 2016, ökade Karlstads kommun sin befolkning med 1,1 procent, en 
ökning med 953 invånare, vilket var till och med lite bättre än målet. Hittills i år 
har vi ökat med ungefär 650 personer och följer vi förra årets utveckling kommer 
vi att öka minst 250 personer till innan årets slut. Det innebär att vi har goda 
chanser att klara enprocentsmålet även för 2017. Bland jämförelsekommunerna 
ligger vår ökning på en sjätte plats, samma placering som vi har när det gäller antal 
invånare, se diagram 6.  
 
DIAGRAM 6: BEFOLKNINGSÖKNING I PROCENT FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2015 OCH 
2016 

  
Källa: SCB 
Den kommun av jämförelsekommunerna som hade störst procentuell ökning 2016 
var Linköping med 1,9 procent, därefter Örebro, 1,7 procent och Växjö, 1,6 
procent. Riket som helhet hade en befolkningsökning på 1,5 procent. 

Karlstad är den kommun av jämförelsekommunerna som har flest flyttrörelser 
både till och från kommunen i relation till folkmängden. Fler flyttar in men fler 
flyttar även ut. Även de inomregionala flyttningarna, mellan Karlstad och övriga 
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kommuner i länet, är störst i Karlstad bland jämförelsekommunerna, i relation till 
folkmängden.  

Växjö hade flest inflyttade från utlandet i relation till sin folkmängd. Nästan 25 
procent av alla som flyttade till Växjö kom från ett annat land. Motsvarande siffra 
för Karlstad var 14,3 procent vilket var den lägsta bland våra jämförelsekommuner. 
Jämfört med Karlstad var Växjös utlandsnetto nästan dubbelt så högt. Flyttnettot 
från utlandet var 546 för Karlstad och 1 022 för Växjö. Totalt sett hade Karlstad ett 
flyttnetto på 775 personer medan Växjö hade 914, vilket innebär ett kraftigt 
minusnetto för flyttningar inom Sverige för Växjös del, se tabell 2. 

 
TABELL 2: FOLKMÄNG OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR FÖR KARLSTAD OCH JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2016-12-31 
 

 

Källa: SCB 

Utmaningar 
 Hitta arbete för dem med funktionshinder, språkhinder och låg 

utbildningsnivå (de som inte gått ut grundskola/gymnasium). 

 Kompetensförsörjning, främst inom branscherna bygg, IT och 
kvalificerade tjänster.  

 Avsaknaden av industrimark är stor. Vi behöver mark för större 
etableringar, gärna mellan E18-centrum eller vid Eriksberg/Bergvik.  

 Vi behöver utöka samarbetet internt gällande markfrågor, samt öka 
dialogen ytterligare med näringslivet. 

 Vi måste jobba mer aktivt med att locka folk till Karlstad och Värmland, 
eftersom näringslivet upplever stor kompetensbrist. 

 Karlstadsbuss utmaning är att hålla tidtabellen vid vissa tider, till exempel 
vid rusningstrafik. Ombyggnationer runtom i staden inverkar negativt på 
kollektivtrafiken. 

 Realisera demostråket med snabbussar mellan torget och Rud. 

 Få fler att resa kollektivt, få bilister att ställa bilen och börja resa kollektivt 
genom ”mobility management”.  

 Vi behöver hänga med i teknikutvecklingen samt ha bra och 
genomarbetade strategier när det gäller kollektivtrafiken. 

 Det är en utmaning att ansluta de sista procenten till bredband och de mest 
otillgängliga områdena inom kommunen. Det är dyrt att gräva och 
projektera. Vi behöver hög anslutningsgrad för att kunna leverera sund 
ekonomi till våra ägare samt ett anslutningspris som är marknadsprissatt. 

Kommun Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse- Utflyttade Flyttnetto Juste-

 ökning födda  överskott Totalt Totalt Totalt ringar
     Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-

länet Sverige landet länet Sverige landet länet Sverige landet

Linköping                                         155 817 2 851 1 832 1 180 652 9 737 2 236 5 625 1 876 7 550 1 929 4 933 688 2 187 307 692 1 188 12
Örebro                                            146 631 2 431 1 797 1 240 557 8 362 2 150 4 839 1 373 6 523 1 829 4 260 434 1 839 321 579 939 35
Jönköping                                         135 297 1 987 1 715 1 101 614 7 103 1 734 3 702 1 667 5 741 1 567 3 696 478 1 362 167 6 1 189 11
Gävle                                             99 788 911 1 107 938 169 4 784 981 2 788 1 015 4 054 849 2 908 297 730 132 -120 718 12
Sundsvall                                         98 325 692 1 117 1 009 108 4 480 1 029 2 299 1 152 3 893 948 2 770 175 587 81 -471 977 -3
Karlstad                                          90 198 953 1 027 862 165 5 774 2 252 2 697 825 4 999 2 004 2 716 279 775 248 -19 546 13
Växjö                                             89 500 1 392 1 114 651 463 5 320 1 079 2 943 1 298 4 406 940 3 190 276 914 139 -247 1 022 15
Luleå                                             76 770 682 806 664 142 4 041 1 338 2 112 591 3 497 985 2 283 229 544 353 -171 362 -4
Kalmar                                            66 571 867 781 604 177 4 185 1 509 2 009 667 3 492 1 081 2 231 180 693 428 -222 487 -3

därav från

Inflyttade

därav motdärav till


