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Utbildning och kunskap 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Skolans resultat är fortsatt bra. I grundskolan ligger Karlstads resultat över riket och är fortsatt 
bland de bästa av jämförelsekommunerna avseende behöriga till gymnasiet och genomsnittligt 
meritvärde. För gymnasieskolorna så har de genomsnittliga betygspoängen minskat marginellt 
och kommunen ligger något under riket, men det är ytterst små marginaler det handlar om. 
Karlstadsbornas eftergymnasiala utbildningsnivå fortsätter att öka något och även i år är det 
till största delen kvinnorna som står för ökningen. Det är liksom tidigare en hög andel av de 
som tar examen från yrkesutbildningarna som får arbete vilket visar på ett gott samarbete 
mellan olika parter i samhället. Indikatorernas utveckling mot föregående år är en ökning på 
alla utom en där det har skett en mycket liten minskning. Måluppfyllelsen ser för tillfället bra 
ut för målen inom målområdet Utbildning och kunskap. 

 
Utbildning och kunskap 

Övergripande mål: Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska 
förbättras 

Indikator: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, samtliga 
huvudmän 

Indikator: Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, samtliga huvudmän 

Indikator:  Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan 

Indikator:  Andel elever med slutförd gymnasieexamen inom 4 år 

Övergripande mål: Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas 

Indikator:  Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 

Övergripande mål: Karlstad skall utvecklas som universitets- och studentstad 

Indikator:  Saknas 

Övergripande mål: Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga 
sektorns kompetensbehov 

Indikator:  Andel som fått arbete ett år efter avslutad yrkeshögskoleutbildning 
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Behörighet 
Elever som har möjlighet att läsa vidare på gymnasialnivå har större möjligheter att försörja 
sig själva och risken för socialt utanförskap minskar. Att eleverna lämnar grundskolan med 
behörighet till gymnasiet är därför mycket viktigt. Gymnasiebehörighet i detta fall är 
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är det lägsta behörighetskravet.  

 

DIAGRAM 1: ANDEL ELEVER BEHÖRIGA TILL GYMNASIET (SAMTLIGA HUVUDMÄN) 

 

Källa: Skolverket (Siris) 

Andelen elever som lämnade grundskolan med gymnasiebehörighet våren 2015 ökade något 
från föregående år, från 90,7 procent till 91,2. Jämfört med riket och med gruppen större 
städer, som ligger på 85,6 respektive 85,9 procent, är andelen behöriga i Karlstad cirka 5 
procentenheter högre. Tittar vi på våra jämförelsekommuner så är vi näst bäst. Våra 
jämförelsekommuner ligger inom ett spann på cirka 10 procentenheter.  

Resultaten varierar något mellan åren och det är svårt att urskilja en tydlig trend. Dessutom 
gör byte av läroplan och förändringar i behörighetskrav till gymnasiet att värden för olika år 
inte är helt jämförbara. Tydligt är däremot att andelen behöriga i Karlstad genomgående varit 
klart högre än för riket som helhet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi pratar om små 
skillnader och enstaka elevers resultat kan ge stor påverkan på det totala resultatet. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor är i Karlstad, liksom både nationellt och internationellt, 
att flickorna har bättre resultat i skolan. Pojkarna i kommunen har återhämtat en del av det 
tapp man gjorde 2014 men är inte uppe i den nivå man hade 2013 som var ovanligt hög. Även 
andelen flickor med gymnasiebehörighet har ökat mot föregående år.  

Meritvärden i grundskolan 
Ett sätt att följa upp elevernas skolgång är att titta på slutbetygen. I grundskolan är det 
begreppet genomsnittligt meritvärde och i gymnasieskolan är det genomsnittligt betygspoäng 
som används för att följa upp elevernas utveckling.  

Meritvärdet för årskurs 9 har i kommunen ökat från föregående år, från 215,5 till 226,2. Även 
här ser man samma utveckling som i andelen behöriga, en svagt uppåtgående trend men med 
vissa variationer mellan åren. Att enskilda elevers resultat kraftigt kan påverka det totala 
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meritvärdet gäller även här. Vi ser att meritvärdet för nyanlända elever, som av förklarliga 
skäl inte hunnit klara samtliga ämnens kunskapskrav, har en märkbar påverkan på 
kommunens genomsnittliga meritvärde. Det finns anledning att tro att denna påverkan 
kommer bli betydligt större de kommande åren. Nivån på det genomsnittliga meritvärdet är 
något högre än riket och vi ligger bättre till än de flesta av våra jämförelsekommuner.  

Skillnad mellan skolor 

Det är fortsatt stor skillnad mellan kommunala och fristående huvudmän men också mellan 
skolor i respektive grupp. Det finns flera tänkbara förklaringar till skillnader i 
kunskapsresultat mellan skolor. Skolverket har lyft skillnader i socioekonomisk bakgrund, 
sammansättningseffekter och kamrateffekter. Det finns anledning att utgå från att olikheter 
avseende ovanstående faktorer kan förklara en del av de skillnader vi ser mellan skolor och 
även inom skolor där det finns möjlighet att välja klass med viss inriktning (t ex musik eller 
engelska). Alla skolor har i sitt uppdrag att bedriva systematiskt kvalitetsarbete för att 
kontinuerligt utveckla undervisningen på skolan. En viktig del i detta arbete har varit 
resultatdialogerna på de kommunala skolorna.  

Det är en utmaning att stötta de elever som har svårigheter och samtidigt uppmuntra alla 
elever, även de som redan har bra resultat att utvecklas så mycket som möjligt. Resultaten 
indikerar att skolorna i Karlstads kommun är bra på att få sina elever godkända men kan jobba 
på att stötta och lyfta alla elever så att fler når de högsta kunskapskraven. 
 

DIAGRAM 2: MERITVÄRDE – KARLSTAD JÄMFÖRT MED RIKET 

 
Källa: Skolverket (Siris) Tidsseriebrott 2013 

Skillnaden mellan flickor och pojkars meritvärde fortsätter att öka. En förklaring kan vara att 
man har ändrat betygskriterierna. Kunskapskraven i den nya läroplanen ställer höga krav på 
att eleverna ska kunna resonera och beskriva olika aspekter av ämnet, ofta både skriftligt och 
muntligt, vilket påverkar bedömningen i skolans alla ämnen. Resultaten på nationella prov 
visar att pojkar är något sämre på att skriva vilket skulle kunna vara en orsak till att pojkarna 
generellt har något sämre betyg. Skolorna har, på grund av de förändrade kunskapskraven, 
börjat jobba med språkutveckling och att förbättra förmågan att resonera i både tal och skrift, i 
alla ämnen. Karlstads meritvärde för pojkar och flickor följer rikets genomsnitt. Under året 
har rektorer och pedagoger fått möjlighet att delta i en temaserie med fokus på jämlikhet och 
lika värde som ett led i arbetet med att minska denna skillnad. Man har till exempel sett att 
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pojkar generellt sätt bedöms lite hårdare i betygssättningen. Exempelvis, när det är skillnad 
mellan det betyg man fått på nationella provet och slutbetyget, är det vanligare att flickor fått 
ett högre slutbetyg. Man jobbar på skolorna om hur man bemöter eleverna och med 
professionsutveckling för att ytterligare minska skillnaderna mellan elever. Värt att nämna är 
att vi ser att många av flickorna mår dåligt trots att de har bra resultat i skolan. I kommunens 
hälsoundersökning är det endast 77 procent av flickorna i gymnasieskolans årskurs 1 som är 
nöjda med sig själva, jämfört med 95 procent av pojkarna. I årskurs 7 i grundskolan är 
motsvarande siffror 88 procent för flickorna och 96 för pojkarna. 

Betygspoäng i gymnasieskolan 
Det har varit stora strukturella förändringar i gymnasieskolan, till exempel har betygssystemet 
ändrats så mycket att man på skolverket har tagit bort statistik från tidigare år för att de inte är 
jämförbara med nuvarande system.  
 

DIAGRAM 3: BETYGSPOÄNG – SAMTLIGA HUVUDMÄN 

 
Källa: Skolverket (Siris) 

Kommunens genomsnittliga betygspoäng i gymnasieskolan har minskat mot föregående år, vi 
ligger sämre än riket och lågt i förhållanden till våra jämförelsekommuner. Men det är mycket 
små skillnader, endast några tiondelar, och med tanke på att enstaka elevers resultat och 
variationer mellan åren påverkar, så går det inte att dra för stora växlar av minskningen. Den 
stämmer med trenden i riket och vi har nu statistik för den andra årskullen som tar 
gymnasieexamen i det nya betygsystemet. Det är ingen större skillnad i betygspoängen mellan 
de fristående och kommunal huvudman. Den urvalsmekanism som finns i grundskolan finns 
inte i gymnasieskolan då alla väljer vilket program eller skola man vill gå på och utbudet är 
större än efterfrågan vilket ger en stor spridning på eleverna.  

Att ta examen från gymnasiet är mycket viktigt för att öka möjligheterna till arbete och 
fortsatta studier. De generationer som nu tar examen är mycket mer beroende av sin 
utbildning jämfört med tidigare generationer. Det viktigt att jobba vidare med att ytterligare 
öka andelen som tar gymnasieexamen. För att få ner antalet elever på gymnasieskolans 
introduktionsprogram måste vi öka andelen som lämnar grundskolan med en 
gymnasiebehörighet.  
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Genomströmning i gymnasieskolan 

Genomströmningen i gymnasieskolan, det vill säga hur många som lämnar skolan med en 
examen, är alltså en viktig indikator att följa upp. Alla nationella gymnasieprogram är treåriga 
och omfattar 2 500 poäng. Det innebär att en elev normalt sett skall ha fått ett avgångsbetyg 
efter 3 år. För att få examen krävs att man uppnått godkända betyg med minst 2 250 poäng 
samt godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i gymnasiearbetet, annars utfärdas 
endast studieintyg. Detta är en ny indikator som vi börjat följa i år.  

Andelen elever på Karlstads gymnasieskolor och som tar en examen, oavsett huvudman, efter 
3 år är 66 procent och efter 4 år 71 procent för de som började 2011. För de som började 2012 
har andelen som tagit examen efter 3 år ökat till 68 procent. Om vi jämför oss med våra 
jämförelsekommuner så har de flesta en större andel som tar examen efter 4 år är men vi har 
en större andel än riket. Tidigare har man sett ett samband, att de elever som inte gått ut med 
avgångsbetyg har problem med att få godkänt i matematik. Man har gjort ett antal satsningar i 
matematik för att hjälpa dessa elever, vilket börjar ge resultat nu. Detta visar att det är mycket 
viktigt att skolorna fortsätter med sitt arbete med att förbättra resultaten i matematik. Det är 
även viktigt att stötta utrikesfödda elever då det har visat sig att de har svårt att klara av 
kraven för att få examen, framför allt på grund av språkförståelse.  

De som inte är behöriga för något nationellt program kan gå introduktionsprogrammen och av 
dem är det 11 procent som tar examen på ett nationellt program inom 4 år.  

Yrkesprogram 

Karlstads kommun har en större andel än riket, cirka 40 procent, som väljer att gå 
yrkesprogram. Av de eleverna som läser yrkesprogram är det en betydande andel som läser 
till kurser för att få behörighet till eftergymnasiala studier. Det är även en stor andel elever 
som väljer naturvetenskapliga/teknikprogram. Andelen flickor som går på det 
naturvetenskapliga programmet är nu 60 procent och 30 procent på teknikprogrammet, vilket 
är en ökning. Vi ser även en ökning av flickor på till exempel fordonsprogrammet. Det är 
även en tydlig utveckling att tjejerna har lättare för att välja traditionella ”killprogram” än 
tvärtom. En liten förändring kan man dock se för närvarande inom vård- och 
omsorgsprogrammet som relativt ofta väljs av nyanlända pojkar.  

Eftergymnasial utbildningsnivå 
Det finns ett flertal anledningar till att det är positivt med en stor andel invånare med 
eftergymnasial utbildning. Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och 
människors hälsa. Att Karlstads kommun har god tillgång på kunskap och kompetens är 
viktigt för att hela samhället skall utvecklas och växa. Karlstadsborna har en jämförelsevis 
hög utbildningsnivå där vi ligger över riket.  
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DIAGRAM 4: ANDEL 25-64 ÅR I JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING (OAVSETT LÄNGD) 

 
Källa: SCB 

Andelen Karlstadsbor som har eftergymnasial utbildning, oavsett längd, i åldern 25-64 år, är 
46,9 procent och vi ligger även högre än de flesta av våra jämförelsekommuner. Det är till 
största delen kvinnorna som står för ökningen i Karlstad även om andelen män också ökar. 
Vad gäller eftergymnasiala utbildningar som är kortare än 3 år är männen i kapp kvinnorna så 
skillnaderna mellan män och kvinnor är i huvudsak på de längre utbildningarna. Det kan 
bland annat förklaras med att många yrkeshögskoleprogram, som män oftare väljer, är 3-åriga 
eller kortare.  

Ser vi på Karlstadsbor som är utrikesfödda är det även där skillnad mellan män och kvinnors 
utbildningsnivå men den är inte lika stor. Andelen med längre eftergymnasial utbildning är 
ungefär lika stor mellan sverigefödda och utrikesfödda. Man kan anta att det finns ett 
mörkertal avseende utrikesfödda då det endast är de som har fått sina utbildningar validerade 
som är med i statistiken.  

Samtidigt som det är viktigt för kommunen att ha en hög utbildningsnivå måste det vara 
balans på arbetsmarknaden. I Karlstad har vi flera högteknologiska industrier så 
yrkeshögskoleutbildningar är också viktiga för kommunen och att det finns kompetenser på 
alla nivåer inom till exempel industrin.  

Universitet- och studentstad 
Då målet om att Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad saknar indikator är 
det svårt att avgöra vad som anses vara rätt steg i utvecklingen. Men tre viktiga insatser i 
sammanhanget har gjorts. Folkbokföringsprojektet startade i och med terminsstarten hösten 
2015 och förlängdes till terminsstarten våren 2016. Det innebär att nyinflyttade studenter som 
folkbokfört sig i Karlstad och blivit medlemmar i Karlstad Studentkår får ett presentkort från 
Centrum Karlstad. Under våren anordnas en förmiddag för att diskutera studentbostäder med 
intressenter och aktörer. Det har genomförts sju workshops med olika konstellationer av 
stundeter, studentkår, Karlstads universitet och Karlstads kommun rörande Karlstad som 
studentstad. Resultatet kommer sammanställas under våren och mynna ut i förslag på 
utveckling. 
 
Kontaktgarantin är en samverkansform med universitetet där kommunen i olika former, 
såsom praktik, gästföreläsningar, examensarbeten, mentorskap, garanterar runt 400 kontakter 
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med studenterna under 2015. Många av kontakterna innebär att vi träffar fler studenter vid ett 
och samma tillfälle. Omvandlat i antal studenter kan det innebära runt 1500 studenter.  När vi 
träffar studenterna så vill vi berätta om Karlstads kommun som arbetsgivare och vilka 
möjligheter det finns till arbeten och karriär inom kommunen. På ett eller annat sätt söker vi 
skapa en relation med tanke på framtida rekryteringar. 

Kompetensmatchning 
Samarbete mellan olika parter på arbetsmarknaden och kommunen är viktigt för att 
möjliggöra kompetensmatchning och att ”rätt” utbildningar startas. Den indikator vi använder 
för att mäta kompetensmatchning är andelen i arbete ett år efter avslutad 
yrkeshögskoleutbildning. Dessa siffror är osäkra då de grundar sig på enkätsvar och det skiljer 
sig mellan åren vilka utbildningar man får tillstånd att anordna. Andelen som har fått arbete 
ett år efter examen har ökat mot föregående år från 71 till 87 och ligger nu i nivå med riket. 
Karlstads kommun fortsätter sitt arbete med de fem olika kompetensplattformarna 
tillsammans med Region Värmland. Man använder sig även av de branschanalyser som gjorts 
för att förbättra samarbetet med näringsliv och utbildningssamordnare. Att andelen som fått 
jobb efter sin utbildning har ökat kan tolkas som att kommunen har satsat på rätt utbildningar.  

 
DIAGRAM 5: ANDEL I ARBETE ETT ÅR EFTER AVSLUTAD YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING 

 
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH 

Det finns ett bra samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun och då 
framförallt inom teknik och natur som till exempel teknikcollege och teknikjakten. Man söker 
hela tiden tillstånd för att få hålla olika yrkeshögskoleutbildningar. Andelen som får arbete 
efter utbildningen är ofta mycket hög då utbildningen har efterfrågats av näringslivet och 
offentlig sektor. Både ansökningarna och delar av utbildningarna görs tillsammans, med olika 
intressenter, vilket har visat sig vara en framgångsfaktor då det är yrken som efterfrågas av 
näringslivet. För framtida kompetensmatchning är det viktigt att fortsätta och kanske 
ytterligare utveckla detta arbete.  

Vi ser även stora utmaningar i att ha beredskap för de nyanlända som kommer att komma till 
kommunen. Både att se till att de kompetenser som finns kommer näringslivet och offentlig 
sektor till nytta och att försöka stötta så att rätt kompetenser skapas.  
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Utmaningar 
 Vi kan bli bättre på att stötta och uppmuntra även de duktiga eleverna så att de kan 

känna att de utvecklas. Viktigt att alla elever får den stöttning de behöver för sin 
personliga utveckling. 

 För att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolans alla stadier, behöver vi 
fortsätta att arbeta med likabehandling av pojkar och flickor. 

 Vi behöver öka andelen gymnasieelever som tar examen genom satsningar på olika 
behovsområden.  

 Vad kan vi göra för att minska andelen elever som börjar på de Individuella 
programmen och för att få fler av dem att gå ut med examen från ett nationellt 
program? 

 Kan vi på något sätt öka möjligheterna till yrkes-/karriärsbyte inom vuxen-
utbildningen? Viktigt för kompetensmatchning och för att öka möjligheterna till arbete 
och försörjning.  

 Hur tar vi på bästa sätt till vara på de kompetenser som kommer till kommunen genom 
de nyanlända?  
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Tillväxt – arbete och kommunikationer 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Under 2015 ökade Karlstads befolkning med 895 invånare vilket innebär att det vid årsskiftet fanns 
89 245 Karlstadbor. Den genomsnittliga befolkningsökningen de senaste fem åren uppgår till 698 
personer och innebär att vi växer i den takt vi har som målsättning. Antalet förvärvsarbetande på 
arbetsmarknaden i Karlstad ökade med knappt 500 personer 2014, vilket motsvarar en ökning på en 
procent. Antalet förvärvsarbetande har inte ökat i den takt som krävs för att nå målet om en 15-
procentig ökning till år 2020. För att nå målet kommer det kommande år att krävas en ökningstakt som 
är dubbelt så hög som den som hittills varit. Antalet bussresor fortsätter att öka och 2015 gjordes 6,7 
miljoner resor med Karlstadsbuss. Karlstadsbuss kunder är de nöjdaste i landet med kollektivtrafik. 
Karlstad har utsetts till Sveriges tredje bästa cykelkommun och antalet resenärer från Karlstad Airport 
har ökat. 
 
Tillväxt 

Övergripande mål: Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 
700 personer 

Indikator: Befolkningsökning i antal 

Övergripande mål: Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 2008 till 2020 

Indikator:  Antal förvärvsarbetande 16-64 år 
Indikator:  Antal inpendlare 16 år och äldre 
Indikator:  Antal utpendlare 16 år och äldre 

Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer 

Indikator:  Antal bussresor med karlstadsbuss per invånare och år 
Indikator:  Antal resor med Värmlandstrafik till och från Karlstad (har inga siffror i dagsläget) 
Indikator:  Antal gånger cyklister passerat cykelmätstationerna i Karlstad 
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Befolkningsökning 
Befolkningen i Karlstad ökade med 895 personer under förra året, vilket är den största ökningen sedan 
2010. Ökningen berodde framförallt på den stora inflyttningen till kommunen. Det är en ökning med 
en procent och den genomsnittliga ökningen de senaste fem år är 698 personer per år. Ökningen i riket 
var 1,1 procent och bland våra jämförelsekommuner så är Karlstad en av de kommuner som ökar mest. 

Antalet födda ligger relativt stabilt över tid med drygt 1 000 nyfödda per år. 2015 utmärker sig 
däremot genom att ett större antal än normalt har avlidit. Följden av det är att födelseöverskottet är 
betydligt lägre än tidigare år. Flyttnettot varierar normalt sett mellan åren. 2015 flyttade 5 710 
personer fler till Karlstad och 4 971 personer flyttade ut. Det ger ett flyttnetto på 739 personer vilket är 
betydligt större än tidigare år. De största flyttströmmarna, sett till antalet personer, sker till andra län 
än Värmland, fast då det är ungefär lika många som flyttar in som det flyttar ut påverkar det inte 
Karlstads befolkningsökning så mycket. Den största påverkan på befolkningsökningen är att det flyttar 
in betydligt fler från övriga Värmlandskommuner än vad som flyttar ut. 
 

DIAGRAM 1: BEFOLKNINGSÖKNING I PROCENT 2015 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)  

Förvärvsarbetande 
Antalet förvärvsarbetande dagbefolkning avser hur många som har sin arbetsplats i Karlstad oavsett 
var de bor. Det är en indikator på hur arbetsmarknaden i Karlstad ser ut. Vi får siffrorna med ett års 
eftersläpning så det är 2014 års siffror vi kan redovisa nu. Antalet förvärvsarbetande i åldrarna 16-64 
år som jobbar i kommunen, har ökat mot föregående år. Det är det högsta antalet sedan 2008. 
Kommunen har satt som mål att antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 2008 och 
2020. Det är positivt att vi har ökat men vi behöver öka i en mycket högre takt för att kunna nå målet. 
Från 2008 till 2014 har antalet förvärvsarbetande ökat med drygt 2 procent. Män och kvinnor har ökat 
ungefär lika mycket jämfört med föregående år. Det är fler män än kvinnor som förvärvsarbetar, en 
bild som ser likadan ut i hela riket. Det vi däremot kan se är att efter nedgången 2009 har antalet 
kvinnor som förvärvsarbetar i Karlstad ökat betydligt mer än antalet män. Redan 2010 var det fler 
förvärvsarbetande kvinnor än det var 2008 medan männen ännu inte kommit upp i samma nivå. 
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DIAGRAM 2: ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE 16-64 ÅR (DAGBEFOLKNINGEN) I KARLSTAD UPPDELAT PÅ 
KÖN 2008-2014 

 
Källa: SCB (Observera att diagrammet har ”bruten skala”, det vill säga att skalan inte börjar på noll.) 

Inpendlare och utpendlare 
Karlstad kommun har en ganska stor del av dagbefolkningen som pendlar till Karlstad. Nästan 15 700 
personer pendlade in till Karlstad från annan kommun under 2014, en ökning med närmare 400 
personer sedan året innan. Utpendlingen från Karlstad till andra kommuner ligger på drygt 8 000. 
Pendlingen ligger ganska stabilt med en svag ökning över tid. Vi har drygt 31 procent inpendlare i 
förhållande till dagbefolkningen och 18 till 19 procent utpendlare i förhållande till nattbefolkningen. I 
den siffran ingår inte pendlingen till Norge. Karlstad har en mycket hög grad av inpendling jämfört 
med våra jämförelsekommuner och vi ligger även relativt högt vad gäller utpendlingen. Nästan en 
tredjedel av alla inpendlare kommer från Hammarö och närmare 17 procent av Karlstadsborna pendlar 
till Hammarö. Vi ser att det är flest män som pendlar åt båda hållen och det är svårt att veta vad det är 
som gör att man pendlar. Ett antagande är att det är yrket som avgör och att pendlingen sker dit jobben 
finns. 

Goda kommunikationer 

Buss 

Antalet bussresor fortsätter att öka. 2015 gjordes 6,7 miljoner resor med Karlstadsbuss. Det är en 
ökning med drygt tre procent sedan 2014 och en ökning med 72 procent sedan 2005. Bussresandet 
med Karlstadsbuss utgör 21 procent av alla motoriserade resor i Karlstad. Det finns ett nationellt mål 
om att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas. Marknaden avser motoriserade resor. 
Delmålet är att antalet kollektivtrafikresor ska fördubblas till 2020, jämfört mot 2006. 
 
Som indikator i Karlstad har vi räknat antal bussresor per person och år1. Den preliminära siffran för 
det är 96 resor för 2015, jämfört med år 2008 då den var 79 resor per person och år. Bussarna drivs 
sedan några år tillbaka av biogas och 2015 infördes eldrift på några av bussarna. De undersökningar 
som görs visar att kunderna är de nöjdaste i landet. 
 
 
 
 

                                                      
1 Antal bussresor per person och år är uträknat på tätortsbefolkningen i Karlstad och Skåre. 
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DIAGRAM 7: ANTALET BUSSRESOR MED KARLSTADSBUSS PER ÅR 

 
Källa: Karlstadsbuss, Stadsbyggnadsförvaltningen. (Observera att diagrammet har ”bruten skala”, det vill säga att skalan inte börjar på 
noll.) 

 

Cykel 

2015 utsågs Karlstad till Sveriges tredje bästa cykelkommun av cykelfrämjandet. Bland 
storleksmässigt jämförbara kommuner är Karlstad bäst i landet. På cykelmätstationerna kan man se en 
ökning av antalet cyklister som passerat. Under 2014 antogs en ny cykelplan med fokus på 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och skolvägar. Satsningen på att bredda och belägga cykelstråk har 
fortsatt under det gångna året. 

Tåg 

Förutsättningarna för både regionalt och nationellt resande behöver förbättras. Som ett led i detta pågår 
projektet ”Tåg i tid”. Projektets syfte är kapacitetsutbyggnad på flera ställen längs Värmlandsbanan, 
skapandet av ett attraktivt resecentrum i Karlstad och en flytt av bussterminalen för regionalbussarna. 
Under 2015 har mötesspår i Väse och vid pråmkanalen projekterats samt en förstudie för Karlstad C 
inletts. Projektet som helhet beräknas vara slutfört år 2025. Under året har Karlstads kommun tagit 
beslut om att genom samarbete med Örebro rådhus AB, Region Värmland och Region Örebro län 
arbeta för att få till stånd en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-
Örebro-Stockholm. 

Flyg 

Antalet resenärer från Karlstad Airport har ökat jämfört med föregående år. Även om antalet ökat är 
nivån fortfarande lägre än 2013. Det är positivt att antalet dagliga avgångar har ökat under året 
samtidigt som det tillkommit en charterdestination. Däremot har linjeflyget till Alicante lagts ner. 
 

Utmaningar 
 Målet om en befolkningstillväxt på en procent, ca 900 personer utifrån dagsläget, istället för 

700 har föreslagits, vilket ger en högre ökningstakt. Hur uppnår vi det?  

 För att kunna nå målet om en 15-procentig ökning mellan 2008 och 2020 av antalet 
förvärvsarbetande krävs att ökningstakten kommande år är dubbelt så hög som tidigare. På 
vilka sätt kan vi som kommun stärka arbetsmarknaden i Karlstad? 

 En utmaning när det gäller kommunikationer är att se till att den fortsatta stadsutvecklingen 
främjar hållbart resande och minskar bilberoendet. Hur kan vi göra kollektivtrafiken så 
attraktiv att fler väljer den före bilen? 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 

 

En stad för alla – egen försörjning och bostad 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan  

Under 2015 minskade nettokostnaden för försörjningsstöd, även antalet hushåll som uppbär 
försörjningsstöd eller introduktionsersättning minskade något. Trots att kostnaderna för 
försörjningsstöd har minskat, ligger andelen bidragsmottagare som går till egen försörjning 
kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Andelen arbetslösa i kommunen minskade 
under året, men vi har fortsatt en högre andel än riket. Förvärvsfrekvensen i kommunen har 
förbättrats marginellt mot föregående år. Förvärvsfrekvensen i Karlstad ligger något lägre än 
riket. Bostadssituationen är svår i många delar av landet och så även i Karlstad vilket 
naturligtvis drabbar de som även i vanliga fall har svårt att få bostad. I kommunen finns det ca 
380 som per definition är hem- och bostadslösa. Antalet biståndsbeslut om bostad som inte 
kunnat verkställas inom utsatt tid har ökat jämfört med föregående år. Andelen lägenheter 
som är tillgängliga för allmänheten av Karlstads Bostads AB har också minskat. 

 
En stad för alla  

Övergripande mål: Karlstadsbornas förutsättningar för egen försörjning ska förbättras 

Indikator:  Andel biståndsmottagare av befolkningen 
Indikator:  Andel biståndsmottagare som gått från försörjningsstöd till egen försörjning, av totalt 

antal biståndsmottagare 
Indikator:  Andel arbetslösa (öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd) av 

arbetskraften 16-64år 
Indikator:  Förvärvsfrekvens, andel invånare av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetar 

Övergripande mål: Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka 

Indikator: Antal bostads- och hemlösa i Karlstads kommun 
Indikator:  Antal biståndsbeslut om bostad som inte kunnat verkställas inom tre månader 
Indikator:  Andel lägenheter av KBAB:s bostadsbestånd tillgängliga för allmänheten 
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Biståndsmottagare 
Nettokostnaden för försörjningsstöd har minskat med 9 000 tkr jämfört med 2014. Antal 
hushåll som uppbär antingen försörjningsstöd eller introduktionsersättning har minskat 
marginellt. Orsaken till minskningen beror på kommunens satsningar på jobbpaket och andra 
arbetsmarknadsåtgärder. Många som tidigare fått försörjningsstöd har fått arbete i såväl 
offentlig som privat verksamhet på grund av den akuta flyktingsituation som råder i Sverige. 
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har genomfört en omorganisation för att minska 
antalet ärenden per handläggare för att möjliggöra att man jobbar mer intensivt med de 
ärenden man har ansvar för och på så sätt få ett bättre resultat. Förvaltningen har även haft 
utbildning i bland annat försäkringsmedicinsk kompetens för att säkerställa att 
biståndsmottagarna får hjälp av rätt instans och kan bättre bistå i exempelvis, ärenden 
kopplade till försäkringskassan.  

Andelen personer som går från försörjningsstöd till egen försörjning har minskat marginellt 
jämfört med 2014. Med egen försörjning avses i detta fall annan försörjning än 
försörjningsstöd. Men det är svårt att dra långtgående slutsatser enbart utifrån dessa siffror. 
Andelen är beräknad utifrån det totala antalet aktuella biståndsärenden, inte avslutade, och hur 
många av dessa som gått till exempelvis egen anställning, studier, sjukersättning/pension eller 
liknande. Det är även en ganska stor andel som inte registreras som att de gått till egen 
försörjning för att de helt enkelt slutar att ansöka utan att förvaltningen vet varför och de är 
inte med i statistiken och trots att de troligtvis har fått annan försörjning än försörjningsstöd.  

Under året har vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser riktade till olika målgrupper fortsatt 
för att få fler att komma vidare mot en egen försörjning. För att lyckas är samverkan med 
andra viktigt och vissa insatser drivs tillsammans med andra aktörer, till exempel 
samordningsförbundet Samspelet. För målgruppen unga som står långt ifrån arbetsmarknaden 
har vi under 2015 ansökt och beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet 
Värmlands framtid. Ett exempel på våra framgångsrika insatser är arbetet med jobbpaket där 
matchningen mellan person och verksamhet stärkts genom anställningsintervjuer inför varje 
anställning. Målgruppen för jobbpaketen är personer som haft försörjningsstöd under en 
längre tid. Jobbpaketen har lett till goda resultat som håller över tid. Av de 779 personer som 
deltagit i jobbpaket under 2009-2014 har idag 79 procent en annan försörjning än 
försörjningsstöd. 

 

DIAGRAM 1: ANDEL BISTÅNDSTAGARE SOM GÅTT FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL EGEN 
FÖRSÖRJNING 

 
Källa: Arbetsmarknad-s och socialförvaltningen 
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För att förbättra utvecklingen och förbättra möjligheterna till egen försörjning måste 
anställningsbarheten öka hos de som får försörjningsstöd. Något som förvaltningens 
arbetsmarknadsinsatser ständigt fokuserar på. Ett sätt att öka möjligheten till eget arbete är att 
öka utbildningsnivån hos de som uppbär försörjningsstöd. Att man inte har en utbildning ökar 
riskerna att hamna i utanförskap och gör det svårare att komma upp på egna ben och få arbete. 
Därför är det viktigt att fånga upp ungdomar som inte klarar av skolan tidigt och hjälpa dem. 
Kommunen deltar i ett flertal olika satsningar tillsammans med andra organisationer och 
kommuner för att öka möjligheterna att få ett arbete och egen försörjning. Dessa satsningar 
riktar sig till olika målgrupper och inriktningar för att täcka in olika behov. Bland annat har 
Europeiska socialfonden beviljat bidrag till två olika projekt där kommunen är projektägare. 
Ett av dem är Värmlands Framtid som riktar sig till ungdomar i åldern 15-24 år som varken 
studerar eller arbetar. Nya Porten är ett annat projekt som erbjuder arbetslivsinriktad 
rehabilitering och stöd till personer i åldern 18-61 som i dag inte har möjligheter till att få 
arbete.  

Arbetslösa 
Arbetslösheten, som andel av arbetskraften, har minskat till åtta procent under 2015. 
Minskningen är relativt jämnt fördelad mellan könen och fortfarande är det en högre andel 
män som är öppet arbetslösa. Karlstad uppvisar dock fortfarande en högre andel arbetslösa än 
riket i stort. I Karlstad är 3,7 procent öppet arbetslösa och 4,3 procent i program med 
aktivitetsersättning. I jämförelse med riket har Karlstad en lägre andel som är öppet arbetslösa 
och fler personer som är i något program. Trenden är som tidigare år att andelen som är i 
program är relativt konstant och att förändringen ligger i andelen som är öppet arbetslösa. 
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska, såväl i Karlstad som i riket i stort. Till viss del 
beror minskningen på demografiska förändringar där gruppen 18-24 minskat de senaste åren. 
En tydlig trend i Karlstad är att arbetslösheten minskar mest bland de unga kvinnorna. 2015 
hade Karlstad en ungdomsarbetslöshet på 14,7 procent, där 5,3 procent var öppet arbetslösa 
och 9,3 procent i program med aktivitetsersättning. Trots en positiv trend är det fortsatt svårt 
för långtidsarbetslösa och personer med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma i 
sysselsättning. Undersökningar visar att personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre 
tid inte påverkas nämnvärt av en högkonjunktur. 
 
DIAGRAM 2: ANDEL ARBETSLÖSA TOTALT (ÖPPET OCH I PROGRAM) I KARLSTADS KOMMUN 
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Källa: Arbetsmarknad-s och socialförvaltningen 

Förvärvsfrekvens 
Förvärvsfrekvensen avser hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 år som bor i Karlstad och har 
ett förvärvsarbete oavsett var de arbetar. Då det sker en eftersläpning i mätningen är de senaste 
värdena vi har ifrån 2014. Den totala förvärvsfrekvensen i Karlstad är 75,7 procent, vilket är en 
marginell förbättring jämfört med tidigare år. År 2014 var det lika stor andel av kvinnorna som av 
männen som förvärvsarbetade. Jämfört med riket i stort är Karlstads andel förvärvsarbetande lågt. En 
förklaring till detta är bland annat att Karlstad har en relativt stor arbetspendling till Norge. Pendling 
utomlands räknas inte med i statistiken vilket innebär att vi i realiteten har en något högre 
förvärvsfrekvens. Universitetsstäder har även av förklarliga skäl en lägre förvärvsfrekvens än 
genomsnittet.   

 

DIAGRAM 3: FÖRVÄRVSFREKVENS TOTALT 20-64 ÅR

 
Källa: SCB 

 

Förvärvsfrekvens unga 20-24 år 
Förvärvsfrekvensen bland de unga har ökat de senaste åren, både i Karlstad, bland våra 
jämförelsekommuner och riket totalt. En del av förklaringen är demografiska förändringar där gruppen 
unga minskat de senaste åren. Förvärvsfrekvensen bland de unga i Karlstad är lägre än riket i övrigt. 
Till viss del beror det på att vi är en universitetsstad samt att arbetspendlingen till Norge, som inte 
ingår i statistiken, är större i den här åldersgruppen.  
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DIAGRAM 4: FÖRVÄRVSFREKVENS UNGA 20-24 ÅR

 

Källa: SCB 

 

Förvärvsfrekvens utrikes födda 
Förvärvsfrekvensen bland utrikes födda är lägre än befolkningen som helhet. I Karlstad är den 
totala förvärvsfrekvensen bland utrikes födda 57,5 procent, att jämföra med 58,5 för riket. Det 
är framförallt en lägre förvärvsfrekvens hos de utrikes födda männen i Karlstad än riket som 
påverkar. Förvärvsfrekvensen bland de utrikes födda i Karlstad har ökat varje år sedan 2009. 

 

DIAGRAM 5: FÖRVÄRVSFREKVENS UTRIKES FÖDDA 20-64 ÅR 

 
Källa: SCB (Observera att diagrammet har ”bruten skala”, det vill säga att skalan inte börjar på noll.) 

Bostäder 
Vår upplevelse är att bostadsmarknaden har blivit hårdare och att det är många som 
konkurrerar om samma typer av bostäder. Samtidigt som till exempel unga och studenter 
söker mindre lägenheter har arbetsmarknads- och socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden ett stort behov av bostäder till sina respektive målgrupper. 
Fastighetsägarnas krav på hyresgästerna gör det svårt för personer som saknar fast inkomst, 
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upplevt tidigare bostadsmisslyckanden, lever i missbruk eller är skuldsatta att själv ordna med 
en bostad. Det råder även en ökad konkurrens mellan olika grupper som behöver hjälp med en 
bostad. För att förändra situationen har vi påbörjat ett arbete med ett bostadsförsörjnings-
program och att skapa övergripande bild av bostadssituationen för alla olika grupper i 
samhället. Dessutom arbetar man med att stödja de som fått hjälp med att få ett boende för att 
underlätta kvarboende och slutligen möjligheten att få ett eget hyreskontrakt.  

Bostadssituationen i kommunen påverkas naturligtvis även av rådande flyktingsituation i 
landet. Det är i dagsläget mycket svårt att veta hur många som kommer att få 
uppehållstillstånd, hur tilldelningen av nyanlända ser ut efter 2016 i Karlstad.  

Hem- och bostadslösa 
Varje år gör vi en mätning över antalet hem- och bostadslösa inom Karlstads kommun. Totalt 
sett finns 358 personer som definieras som hem- eller bostadslösa. Av dessa är 64 procent 
män och 36 procent kvinnor. De som omfattas av kartläggningen är de som under aktuell 
mätvecka är registrerade i arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetssystem. För 
2015 har vi gått över till Socialstyrelsens definitioner vilket gör en jämförelse med föregående 
år vansklig. Socialstyrelsens definition, omfattar fyra olika situationer som personer kan 
befinna sig i för en kortare eller längre tid.  
 
DIAGRAM 6: FÖRDELNING MELLAN OLIKA GRUPPER AV HEM- OCH BOSTADSLÖSA 

 
Källa: Arbetsmarknads och socialförvaltningen 

 
 Situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är 

uteliggare. 
 Situation 2 En person är intagen/inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingsenhet 
 Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning till exempel 

träningslägenhet eller med socialt kontrakt på grund av att personen inte får tillgång 
till den ordinarie bostadsmarknaden.  

 Situation 4 En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/släktingar eller har 
ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. 
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Biståndsbeslut om bostad 
Förvaltningen arbetar ständigt för att bistå Karlstadbor som fått beslut om hjälp till 
boendeanskaffning. I uppdraget ingår att hjälpa till att finna en lägenhet hos de olika 
hyresvärdarna, men också stöd och kontroll efter inflyttning, i syfte att underlätta kvarboende 
och slutligen uppnå eget hyreskontrakt. Förvaltningen har inrättat hyresrådgivare för att 
underlätta för personer att nå eget boende. Det finns olika typer av bostöd för att stötta de som 
fått eget boende att kunna bo kvar samt att man samarbetar på olika sätt för att undvika att 
problem så som vräkningar mm.  
Till exempel är det alltid kö till det sociala provboendet i Viken och de ungdomar som bor där 
har en omfattande social problematik. Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla 
verksamheten. För att kunna ge målgruppen hjälp till självhjälp sker ett nära samarbete med 
andra öppenvårdsinsatser, exempelvis Nexus, öppenvård för unga missbrukare. För att få ett 
utflöde från Viken behövs lägenheter vilket försvåras av bostadssituationen i kommunen.   

DIAGRAM 7: ANTAL BISTÅNDSBESLUT SOM INTE KUNNAT VERKSTÄLLAS INOM TRE MÅNADER 

 
Källa: Arbetsmarknads och socialförvaltningen 

 

Karlstad Bostads AB 
Under 2015 har antalet lägenheter i KBAB:s lägenhetsbestånd ökat men trots detta har 
andelen tillgängliga lägenheter minskat något under året. Andelen tillgängliga lägenheter har 
de senaste åren legat kring tio procent och uppgick 2015 till 9,6 procent. 
 
Andel tillgängliga lägenheter av KBAB:s 
bostadsbestånd 

2011 2012 2013 2014 2015 
      

Andel i procent 10,7 10,1 10,0 10,3 9,6 

Källa: KBAB 

Enligt rådande ägardirektiv ska 10 procent av Karlstads Bostads AB:s omsättning fördelas i 
förtur till arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Det 
beräknas till cirka 70 lägenheter för 2016. I utredningen av bostadsbehovet i kommunen som 
är gjord under våren 2016 föreslås Karlstads Bostads AB, förutom verksamhetsmålen i 
ägardirektivet, att få i uppdrag att vid nyproduktion lämna 10 procent till kommunens 
bostadssociala behov. Detta innebär att när KBAB bygger 150 nya bostäder ett år ska 15 
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lägenheter tilldelas för kommunens bostadssociala behov, däremot behöver inte dessa 
lägenheter vara i det nyproducerade beståndet utan kan tas från hela beståndet. 

Det behövs en ökad produktion av bostäder generellt för att få igång flyttkedjor där bland 
annat hyresrätter frigörs. Behovet av bostäder för hushåll med lägre inkomst är stort, vilket 
försvårar Karlstadsbornas möjligheter till egen bostad. 

Utmaningar 
 Bostadssituationen i Karlstad är ansträngd. Många konkurrerar om samma typ av 

bostäder. Hur säkerställer vi att kommunen försöker tillgodose olika gruppers behov?  

 För att biståndsmottagare skall få möjlighet till arbete och egen försörjning måste 
utbildningsnivån och anställningsbarheten öka i denna grupp. Hur kan kommunen 
ytterligare stötta och hjälpa till med det? 

 Flyktingsituationen påverkar i allra högsta grad dessa frågor. Hur kan kommunen 
underlätta integrationen av de nyanlända så de får möjlighet till egen försörjning och 
egen bostad?  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning  2016-05-10 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 

 

Arbetsgivarperspektivet 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan  

Ledar- och medarbetarundersökningen, LMU, genomförs vartannat år. 2016 genomfördes en 
undersökning. Årets resultat visar att kommunen får fortsatt bra betyg. Tyvärr har andelen 
friska medarbetare fortsatt att minska och vi måste vända den negativa utvecklingen för att nå 
vårt mål. Kommunens JÄMIX-resultat, 97 poäng, är lägre än förra årets resultat men beror 
främst på ett annat tankesätt i samband med att enkäten fylldes i. Detta har fått ett 
oproportionerligt stort genomslag på resultatet utan att något egentligen har förändrats. Även 
om vårt JÄMIX-resultat har försämrats har vi blivit bättre inom en rad olika delar. Våra 
utvecklingsområden är fortsatt uttag av föräldradagar, löneskillnader och karriärmöjligheter. 

Arbetsgivarperspektiv 

Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap 

Indikator: Ledarindex, Medarbetarindex och Engagemangsindex (LMU) 

Övergripande mål: Andel frisk personal ska ligga kvar på nuvarande 96 procent. 

Indikator: Andel friska, andel arbetade timmar av den förväntade arbetstiden 

Övergripande mål: Karlstads kommun ska vara en attraktivs arbetsgivare 

Indikator: Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun (LMU) 

Indikator: Jag tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra arbetsgivare (LMU) 

Övergripande mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 

Indikator: Det finns förutsättningar att lära nya saker och utvecklas i mitt arbete (LMU)  

Indikator Antal internt rekryterade chefer av totalt antal chefstillsättningar (KLK) 

Indikator: Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel kvinnor som är anställda i koncernen 
Karlstads kommun (KLK) 

Övergripande mål: Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka 

Indikator: Jämställdhetsindex (Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning) 

Indikator: Andel yrkesgrupper där könsfördelningen är minst 40/60 procent (Nyckeltalsinstitutets 
JÄMIX-undersökning) 

Indikator: Andel anställda inom koncernen Karlstads kommun som är födda utanför Norden 
(SCB) 
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Ledarskap och medarbetarskap 
Målet avseende bra ledarskap och medarbetarskap följer vi med hjälp av följande tre index; 
ledar-, medarbetar- och engagemangsindex. Alla indexen baseras på frågor från koncernens 
ledar- och medarbetarundersökning.  

 
Tabell 1: KONCERNENS RESULTAT AV LEDARINDEX, MEDARBETARINDEX OCH ENGAGEMANGSINDEX FÖR 2012 TILL 2016 

   2012  2014  2016 
Ledarindex  73 74 75

  Män   70 73 73

  Kvinnor  74 74 76

Medarbetarindex  78 79 81

  Män   74 76 77

  Kvinnor  79 80 82

Engagemangsindex  79 79 81

  Män   76 78 78

  Kvinnor  81 81 81
Källa: Ledar-och medarbetarundersökningen (LMU) 

 
Resultaten från de senaste ledar- och medarbetarundersökningarna är bra och stabila. Vårt 
resultat på 75 i ledarindex är bra, genomsnittet bland de deltagande organisationerna är runt 
60. Cheferna i kommunen är socialt duktiga men får lite sämre värden kring det strategiska 
arbetet. Förtroendet för chefer och ledare har förbättrats jämfört med tidigare och är väldigt 
högt.  

Även vårt medarbetarindex har förbättrats. Resultatet på frågan om vi tar lärdom av andra 
verksamheter har ett något sämre resultat än tidigare, även om det fortfarande är högt. Vi är 
bra på omvärldsspaning men sämre på att sedan implementera och driva igenom åtgärder för 
förändring och förbättring. 

Genom engagemangsindex kan vi jämföra oss med andra kommuner eftersom det baseras på 
nio frågor som SKL rekommenderar alla kommuner att ställa till sina medarbetare. Vårt 
resultat är det högsta bland andra kommuner som redovisat resultat. 

 

Frisktal 
Sjukfrånvaron har ökat i koncernen under 2015. Frisktalet, andelen arbetade timmar av den 
förväntade arbetstiden, har minskat till 93,6 från 94,0. Målet, att frisktalet ska vara 96, 
kommer inte att nås under 2016 och troligen inte heller under 2017. Den negativa 
utvecklingen är inte unik för Karlstad kommun utan det är en nationell trend. Skillnaden 
mellan kvinnor och mäns frisktal fortsätter att öka och det skiljer nu nästan 4 enheter.   
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DIAGRAM 1: ANDEL FRISKA, ANDEL ARBETADE TIMMAR AV DEN FÖRVÄNTADE ARBETSTIDEN 

 
 
Källa: Kommunledningskontoret 

De stressrelaterade sjukdomarna ökar och 48 procent av våra sjukskrivningar som hamnar hos 
försäkringskassan är relaterade till psykisk ohälsa. Det finns en mängd olika undersökningar 
om detta med fokus på fysisk, psykisk ohälsa, genus och hälsa. Många av dessa visar att det 
egentligen är ett arbetsmiljöarbete att förebygga långtidssjukskrivningar. Friskvård fungerar 
inte som en individuell insats för att minska ohälsan på arbetsplatsen. Många studier visar att 
det är förebyggande arbete inom arbetsmiljö som ger resultat och minskar 
långtidssjukskrivningar. Tyvärr har den negativa utvecklingen av frisktalet lett till att större 
delen av resurserna för rehabilitering går till att åtgärda akuta situationer och utrymmet för 
förebyggande arbete blir mindre och mindre. 

Inom många verksamheter försöker man nu se över bemanning, planering och 
schemaläggning för att motverka en fortsatt försämring. Ett exempel är vård- och 
omsorgsförvaltningens genomlysning av hemtjänsten och projektet Friskare VOF. Troliga 
orsaker till ohälsa på arbetsplatsen är en allt tightare ekonomisk situation som tvingar fram 
effektiviseringar. Detta slår igenom i sjuktalen. Upplever man att arbetssituationen blir 
svårare och att man inte har inflytande över sin egen arbetssituation ökar det ohälsan.  

Karlstad kommun är duktiga på att rehabilitera. Av de ca 500 personer som går in i en längre 
sjukskrivning går 96 procent tillbaka till sitt ordinarie arbete inom ett år. Andelen medarbetare 
som har långtidssjukskrivning längre än ett år är 0,2 procent. Det finns utarbetade 
systematiska arbetssätt för rehabilitering och cheferna tar sitt ansvar för rehabilitering av sina 
medarbetare. Problemen behöver hanteras med tidiga insatser på plats i verksamheterna. Det 
som behöver förbättras och få större utrymme är det förebyggande arbetet på arbetsplatserna. 
Många av de åtaganden som finns ligger på kommunstyrelsen men detta viktiga arbete kan 
inte enbart drivas centralt av kommunstyrelsen utan det måste hela tiden utföras i hela 
koncernen. Relevanta undersökningar om metoder och arbetssätt finns att tillgå och det 
förebyggande arbetet behöver utvecklas för att vända utvecklingen.  

Forskningen visar på att ledarskapet är en viktig faktor och att närvarande ledare är mycket 
viktig för att medarbetarna skall må bra. Andelen medarbetare per chef blir därför ett enkelt 
nyckeltal att se om chefer inom kommunkoncernen har en möjlighet att vara närvarande 
chefer. Andelen medarbetar per chef ser väldigt olika ut mellan förvaltningar och bolag men 
även inom förvaltningarna. De flesta har ett genomsnitt mellan 18-22 medarbetare per chef 
men det finns chefer som har ända upp till 92 medarbetare.  
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Attraktiv arbetsgivare 
Målet om att Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare följer vi med hjälp av två 
frågor från ledar- och medarbetarundersökning. Frågorna ”jag är stolt över att jobba inom 
koncernen Karlstads kommun” och ”jag tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra 
arbetsgivare”. 2015 får kommunen 4,1, på en femgradig skala, på båda frågorna. Vilket 
innebär en förbättring mot föregående mätning. Över tid har resultaten varit stabila och legat 
mellan 3,9 till 4,1. Ser man på resultaten uppdelat på kön så är det ingen större skillnad utan 
män och kvinnor är har lika uppfattning avseende kommunen som arbetsgivare. Resultatet 
mellan förvaltningar och bolag är relativt jämna och höga rakt igenom koncernen. En teori är 
att det råder en positiv stämning kring Karlstad mer som en stad och att detta påverkar 
upplevelsen av kommunen som arbetsgivare i en positiv riktning. Vi har en bra värdegrund 
som påverkar resultatet i mätningarna. 

Arbetet med resultaten från ledar- och medarbetarundersökningen ska i första hand ske på 
förvaltnings- och enhetsnivå. Det är också där förändringar och insatser i första hand kan 
göras för att bibehålla och förbättra resultaten. Att se effekter av undersökningen och att 
uppleva att resultaten leder till förändringar är viktigt för att motivera medarbetarna till att 
delta i undersökningen och delta i arbetet med resultaten 

Utvecklingsmöjligheter 
Målet om att Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter har vi valt att följa 
med hjälp av tre indikatorer.  

Den första är hämtad från ledar- och medarbetarundersökningen och speglar medarbetarnas 
upplevelse av förutsättningar att lära sig nya saker och att utvecklas i sitt arbete. Den här 
frågan har funnits med vid de tre senaste mätningarna av LMU och resultatet är väldigt stabilt, 
både mellan åren och mellan kvinnor och män. Det totala betyget är 4,0 på en femgradig 
skala. 

Den andra indikatorn, antalet internt rekryterade chefer av samtliga chefstillsättningar, är ny. 
Under år 2014 anställdes 20 chefer, varav 13 var internrekryterade. Under 2015 har 
kommunen anställt 64 chefer varav 41 var internt rekryterade.  

 

Ett annat sätt att mäta karriärmöjligheter är att följa förhållandet mellan andelen kvinnor som 
är chefer och andelen kvinnor som är anställda. Indikatorn ingår som en del i JÄMIX-
undersökningen. För Karlstad är andelen 0,70, vilket är en liten ökning mot föregående år 
men lägre än medianen som är 0,89. Att resultatet är under 1,0 betyder att kvinnor är 
underrepresenterade. Om vi fortsätter i nuvarande takt blir Karlstad kommun jämställt 2025 
räknat på resultaten de fyra senaste åren. Det är viktigt att påpeka att JÄMIX utgår ifrån att 
fördelningen 40/60 mellan män och kvinnor är att betrakta som önskad jämställs fördelning. 
Kommunens strävan är att andelen män och kvinnor i chefsgruppen skall motsvara 
fördelningen kvinnor och män bland medarbetarna. Vi har en fortsatt ojämställdhet på grund 
av att andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda fortfarande är låg. 
Andelen kvinnor i chefsgruppen är 52 procent i jämförelse andelen kvinnor bland anställda 
som är 75 procent. Detta innebär att vi är en bit ifrån en jämställd chefs grupp i förhållande till 
vår organisation.  

Jämställdhet 
Vi mäter jämställdhet och mångfald genom Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex, Jämix. 
Rapporten jämför jämställdhetsarbetet utifrån nio olika kategorier i ett antal organisationer, 
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däribland 21 kommuner. Karlstads kommuns placering är nummer 142 av samtliga 164 
organisationer. Karlstads kommun har utvecklat jämställdhetsarbetet under 2015 inom flera 
områden. Värdet sjunker ändå jämfört med rapporten för 2014 från 104 till 97poäng.  
 
Värdet sjunker främst på grund av två orsaker. Den ena orsaken är att arbetet med fysiska, 
psykosociala och organisatoriska arbetsförhållandena i Karlstads kommun har redovisats som 
en del av arbetsmiljöarbete och därmed inte specifikt tas upp i Jämställdhets- och 
mångfaldsplanerna. I tidigare redovisningar har det angivits som en del av 
jämställdhetsarbetet. Den andra orsaken är att andra kommuner i JÄMIX i högre grad ökat 
sina värden.  
 
DIAGRAM 2: JÄMIX INDEX 

 

 

Ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet.  
Källa: Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning. 
 

I kategorin yrkesgrupper har koncernen Karlstad kommun en större och något ökande andel 
yrkesgrupper med ojämn könsfördelning. Det vill säga fördelningen mellan könen är inom 
spannet 40/60 i yrkesgruppen. Karlstads kommun har per definition många yrkesgrupper, 602 
stycken, och av dessa är det 242 grupper som endast består av en person. Detta ger en slagsida 
vid mätning av exempelvis jämställdhet och är en förklaring till det låga värdet. Det kan vara 
värdefullt att fundera kring antalet yrkesgrupper och om det på sikt är möjligt att få en samsyn 
kring hur olika typer av tjänster bör benämnas och därigenom minska antalet något.  

Resultatet avseende löner visar att det är löneskillnader generellt i kommunen. Vi har 
förbättrats oss och värdet har ökat en aning sedan 2014. Det är fortfarande ca nio procents 
skillnad mellan män och kvinnors löner. Andra kommuner i JÄMIX har förbättrat sitt resultat 
i högre grad. Förvaltningarna och bolagen påvisar inga osakliga löneskillnader. Därför måste 
förklaringarna till skillnaderna och framför allt om det råder osakliga löneskillnader sökas i 
kommunövergripande kartläggning och analys både vertikalt och horisontellt.  
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Karlstads kommuns resultat för jämställt uttag av föräldradagar har sjunkit från en redan låg 
nivå. Medianen för andra kommuner i JÄMIX ökar. Jämställd föräldraledighet är svårt för 
arbetsgivaren att påverka i sin helhet. Kommunen arbetar för att skapa ett stödjande klimat för 
båda könen att ta ut sin rättmätiga ledighet och i LMU 2016 påvisa höga värden i frågor kring 
föräldraskap. 

Det råder en i huvudsak jämställd fördelning i Karlstad för båda kategorierna Heltidstjänster 
och Tillsvidareanställningar. Detta är med säkerhet ett resultat av satsningen ”Helrätt”. 

JÄMIX 
Vi har fram till dagens datum använt oss av Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex. Denna 
modell har ett flertal brister till exempel minskar antalet kommuner som deltar och de är 
anonyma så vi vet inte vilka vi jämför oss med. Man har även svårigheter att påverka vad som 
mäts. Dessutom är det en kostnad att delta i undersökningen. Därför sägs avtalet med 
Nyckeltalsinstitutet (JÄMIX) upp och fortsatta jämförelser görs med hjälp av en ny modell. 
Den nya modellen har arbetats fram av Karlstads kommun tillsammans med tre andra 
kommuner och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Fördelarna med den nya modellen är 
att det finns stora möjligheter att påverka vilka indikatorer som ingår, något som är 
nödvändigt för att kunna mäta och följa upp det vi i vår kommun tycker är viktigt. Det finns 
också större möjligheter att jämföra med andra kommuner och att välja vilka man vill jämföra 
sig med. Det ger möjligheter att  utveckla och förbättra samarbete och erfarenhetsutbyte 
mellan kommuner i olika frågor, till exempel sjukfrånvaro.  

Mångfald 
Ett av koncernens övergripande mål är att mångfalden ska öka. Andelen anställda i kommen 
som är födda utan för Norden ökar, vilket är bra. Men motsvarande andel av Karlstadsborna 
ökar också. Det har alltså inte skett någon större förbättring. Vi har fortsatt ungefär sex 
procent medarbetare i kommunen som är födda utanför norden jämfört med att tolv procent av 
Karlstadsborna har utomnordisk bakgrund. Syftet med det övergripande målet är att 
kommunens medarbetare ska spegla hur Karlstad som kommun ser ut – både vad gäller 
jämställdhet och mångfald. 

 
DIAGRAM 3: ANDEL MED UTOMNORDISK BAKGRUND 

 
Källa: Statistiska centralbyrån 
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Jämställdhets- och mångfaldsplan 
Nuvarande planarbete är strukturerat i den så kallade mallen för jämställdhets- och 
mångfaldsplaner. Strukturen innebär att samtliga områden som är lagstadgade och som ingår i 
kommunens strävan hanteras genom stegen kartläggning, analys och slutgiltiga mål och 
aktiva åtgärder. Vid sammanställning av aktiva åtgärder står det tydligt att förvaltningarnas 
och bolagens planer i mångt beskriver samma områden. Områdena beskrivs utifrån att inga 
direkta osakliga skillnader föreligger utan hanterar mer åtgärder för att utveckla kunskaperna, 
påverka attityder och liknande insatser. 

Under arbetets gång har det vid många tillfällen förts fram synpunkter från dem som arbetar 
med planerna, det vill säga JäMå-gruppen, att de verkliga problem som till exempel ökande 
generella löneskillnader mellan kvinnor och män samt ökad sjukfrånvaro för kvinnor inte 
finner sin lösning på förvaltnings-och bolagsnivå. Ökade löneskillnader måste kartläggas och 
analyseras och lösas på högre samordnad nivå. Ökad sjukfrånvaro för kvinnor måste för att 
finna sin lösning kommuniceras med andra kommuner och SKL och kanske andra större 
arbetsgivare. Även forskningen inom området bör tas i anspråk. 

Mycket av arbetet med att finna lösningar bör ske på en övergripande nivå (i samarbete med 
andra) men sedan mynna ut i aktiva åtgärder på lokal nivå. Ett andra argument är att det kan 
krävas förvaltningsövergripande resurser för att påverka båda områdena.  

Utmaningar 
 Klara personal- och kompetensförsörjningen på sikt, bra arbetsgivare måste bli bättre 

för att i framtiden kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla talanger. 

 Ohälsotalet – Vad har hänt sedan 2012, även ur ett genusperspektiv, vad är det som 
skiljer sig idag mot hur det såg ut då? 

 Rätt kompetens på rätt uppgift blir allt viktigare, fler enklare jobb som ingång och 
utvecklingsmöjligheter i yrket och i kommunen  

 Skapa fokus på relevanta åtaganden och ge adekvata resurser, viktiga frågor för hela 
koncernen. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning  2016-06-14 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 

 

En stad för alla – hälsa och fri från våld och kränkningar 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan  

Vi kan fortsatt se att en stor andel av barnen och eleverna uppger att de är nöjda med sig 
själva. Däremot utvecklas kommuninvånarnas ohälsotal i fel riktning. Utvecklingen är mest 
negativ bland kvinnor. Allt fler våldsutsatta vänder sig till kommunen för stöd och hjälp. Det 
behöver inte betyda att våldet har ökat utan kan vara ett tecken på att fler Karlstadsbor känner 
till kommunens verksamheter och den hjälp som finns att få. 

En stad för alla 

Övergripande mål: Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 

Indikator:  Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra 
ersättningstyper, för befolkningen 16‑64 år (SCB) 

Indikator:  Andel som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra i åldern 18+ år 
(Liv & hälsa) 

Indikator:  Andel som känner sig nöjd med mig själv (ELSA) 

Övergripande mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld 

Indikator:  Antal inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta, där personer fått hjälp och stöd på 
grund av våld i nära relation (ASF) 

Indikator:  Andel som blivit behandlade på ett nedlåtande sätt, 18+ år (Liv & hälsa)  

Indikator:  Någon har gjort mig så illa att jag blivit riktigt rädd (ELSA) 
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Ohälsotal 
Ett sätt att följa utvecklingen av hälsan i befolkningen är att följa ohälsotalet2 som visar 
antalet dagar med ersättning från sjukförsäkringen per person i befolkningen 16-64 år. Under 
år 2015 har ohälsotalet i Karlstad försämrats, alltså ökat från 23,1 till 23,9 dagar per år. Här är 
det positivt med ett lågt värde. 

 
DIAGRAM 1: OHÄLSOTAL FÖR KARLSTAD OCH RIKET UPPDELAT PÅ KÖN, ÅR 2008 TILL 2015 

 

Källa: Försäkringskassan 

 

Det finns stora skillnader i ohälsotalet mellan kvinnor och män. I Karlstad är skillnaden i 
genomsnitt 11 ohälsodagar per år, till kvinnornas nackdel, vilket är en ökning mot föregående 
år. Det är i nivå med skillnaderna i ohälsotalet mellan kvinnor och män i riket. Det är den 
negativa utvecklingen av kvinnornas ohälsotal i Karlstad som utgör försämring av 
kommunens totala ohälsotal. 

I förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad näst bäst med ett relativt lågt 
ohälsotal, 23,9 Linköping ligger bäst till med det lägsta ohälsotalet, 21,2. Sämst till ligger 
Sundsvall med 32,6. Alla jämförelsekommuner och riket som helhet har ett försämrat resultat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ohälsotalet - Antal utbetalda nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år. 
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DIAGRAM 2: OHÄLSOTAL FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2012-2015 

 Källa: Försäkringskassan 

 

Ohälsotalet har tidigare förbättrats och sjunkit under en lång rad år men sedan 2014 har 
ohälsotalet återigen försämrats och börjat stiga. Ohälsotalet är ett ganska trögrörligt mått, men 
tittar man på den del i ohälsotalet som handlar om sjukpenningdagar, alltså sjuktalet, ser man 
att försämringen i sjuktalet började redan 2011. OBS! att sjuktalet mäter bruttodagar och 
ohälsotalet nettodagar3. Om även sjuktalet varit uträknat i nettodagar hade kurvans stigning i 
diagrammet nedan inte varit riktigt lika kraftig men ändå visat på samma utveckling. 

I Karlstad har sjuktalet ökat från i genomsnitt 7,5 dagar per person till 10,0 dagar mellan år 
2013 och 2015.   

 
DIAGRAM 3: SJUKTAL FÖR KARLSTAD OCH RIKET, UPPDELAT PÅ KÖN, ÅR 2008 TILL 2015 

 

Källa: Försäkringskassan 

                                                      
3 Nettodagar innebär att partiellt ersatta dagar omräknats till heldagar. Bruttodagar innebär att även partiellt 
ersatta dagar räknats som en ersatt dag, vilket ger något högre värde än nettodagar och framförallt på senare år 
när partiell sjukskrivning blivit allt vanligare.  
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För kvinnorna har sjuktalet ökat från 12,2 till 13,5 dagar och motsvarande ökning bland 
männen är från 5,9 till 6,6 dagar. Sedan år 2010 har sjuktalet fördubblats. Karlstad följer 
samma utvecklingsmönster som riket men på en något lägre nivå.  

Nöjd med sig själv 
Nöjd med sig själv är ett mått på egenvärde och är nära relaterat till en persons självkänsla 
och självförtroende, vilket också kan kopplas till känsla av duglighet och kompetens.  

Jag känner mig nöjd med mig själv är en av frågorna som ställs till eleverna i årskurs 4, 7 och 
1 på gymnasiet. Läsåret 2014/2015 uppgav närmare 92 procent av eleverna att de känner sig 
nöjda med sig själva. Det är lite variationer mellan åren i de olika grupperna med det håller 
sig på ungefär samma nivå som tidigare.  

 
DIAGRAM 4: ANDEL ELEVER SOM SVARAT STÄMMER MYCKET BRA ELLER GANSKA BRA PÅ FRÅGAN OM DE ÄR NÖJDA MED SIG 
SJÄLV, LÄSÅR 2010/2011 TILL 2014/2015 

 

Källa: ELSA, Barn- och ungdomsförvaltningen 

 

Det är ganska stora skillnader mellan pojkar och flickor, hur de upplever att de är nöjda med 
sig själva. I Karlstad, precis som i övriga Värmland, är det tydligt att skillnaderna mellan 
flickornas och pojkarnas upplevelse ökar ju äldre eleverna är. I årskurs 4 är det en marginell 
skillnad i andel flickor respektive pojkar som är nöjda med sig själva. I årskurs 1 på 
gymnasiet uppger 77 procent av flickorna och 95 procent av pojkarna att de är nöjda med sig 
själva. Över tid är det små variationer i resultaten.  

Att lyckas och att klara av saker, att få uppmuntran och att lära sig att hantera motgångar 
bidrar till utveckling av en god självkänsla och ett gott självförtroende. Känslan av egenvärde 
bygger på trygga relationer. Det är i sin tur en skyddsfaktor för en god hälsa.  

I landstingets Liv- och hälsa undersökning ställs motsvarande fråga till den vuxna 
befolkningen, 18 år och äldre. Vid den senaste undersökningen som genomfördes år 2012 
uppgav 77 procent att de upplever sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra eller bra. Män 
uppger i högre utsträckning en högre självskattad hälsa än kvinnor.  
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Blivit riktigt rädd 
Någon har gjort mig så illa att jag blivit riktigt rädd är en av frågorna som ställs till eleverna i 
förskoleklass, årskurs 4, 7 och 1 på gymnasiet i samband med hälsosamtalet med 
skolsköterskan. Resultatet från läsåret 2014/2015 visar att 12 procent av eleverna uppger att 
någon gjort dem så illa att de blivit riktigt rädda.  

 
DIAGRAM 5: ANDEL ELEVER SOM SVARAT STÄMMER MYCKET BRA ELLER GANSKA BRA PÅ FRÅGAN ”NÅGON GJORT MIG SÅ ILLA 
ATT JAG BLIVIT RIKTIGT RÄDD”, ÅR 2010 TILL 2015 

 
Källa: ELSA, barn- och ungdomsförvaltningen 

 
Djupare analyser har tidigare gjorts kring detta och de visar ett samband mellan upplevd 
rädsla och psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa. Ett samband fanns också mellan att ha 
blivit rädd och relationer i skolan, hemmet och på fritiden. Starkast samband fanns mellan att 
ha blivit rädd och att inte ha kamrater i skolan. Dessa resultat visar att frågan om barn har 
upplevt att någon har behandlat dem illa och blivit riktigt rädd kan vara en indikation på 
någon form av utsatthet som påverkar barnets psykiska och psykosomatiska hälsa. Skolan är 
uppmärksam på detta och elevhälsan försöker stötta och hjälpa de elever som berättat att de 
blivit rädda, för att se om det finns andra problem.  

Våra barn och ungas hälsa och trygghet hänger ihop, och barn- och ungdomsförvaltningen, 
gymnasieförvaltningen samt arbetsmarknad- och socialförvaltningen träffas en gång per 
månad och jobbar strategiskt tillsammans med dessa frågor. Det är skillnader mellan skolor 
och geografiska områden i kommunen. För att få en likvärdig skola måste vi jobba olika. Det 
finns exempel på flera olika projekt där de olika förvaltningarna jobbar tillsammans, 
exempelvis att det finns fältassistenter placerade på vissa skolor. Förskoleteamet Tummen är 
ett exempel där psykologer, socionomer och pedagoger arbetar tillsammans för att hjälpa små 
barn där man stöttar både föräldrar och barn. Näktergalen är ett annat projekt där elever i 
grundskolan får universitetsstudenter som mentorer.  

Våld 
Antalet inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta har fortsatt att öka. Under år 2015 har 
sammantaget 284 ärenden kommit in, vilket är en ökning från förra året. Här ska man vara 
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medveten om att långt ifrån alla som utsatts för våld söker stöd och hjälp hos kommunen. Att 
antalet ärenden ökar bedöms till stor del vara en effekt av det arbete man gjort för att 
informera om sin verksamhet. Det är fler som söker och får hjälp än tidigare och mörkertalet 
antas minska. Vi ser inga indikationer på att våldet ökar totalt, men däremot kan man se 
trenden att våldet är grövre och ärendena mer komplexa. Många av de som söker hjälp hos 
socialtjänsten har inte bara utsatts för fysiskt våld utan även psykiskt och ekonomiskt våld. 
Dessa typer av övergrepp blir sällan anmälda då de ofta avskrivs hos polisen. Det tar ofta lång 
tid innan man söker hjälp hos socialtjänsten och man har ofta varit utsatt för grova övergrepp 
under lång tid.  

 
DIAGRAM 6: ANTAL INKOMNA ÄRENDEN TILL TEAMET FÖR VÅLDSUTSATTA, ÅR 2011 TILL 2015 

 
Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

 

Det är framförallt ärenden kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som ökar. De 
som söker hjälp har inget eget socialt nätverk som stöttar och därför blir det fler personer med 
utländsk bakgrund då de inte kan få hjälp av släkt och vänner i sitt nya land.  

Det är framförallt bland unga som det har skett en ökning av antal ärenden med 
hedersrelaterat våld. Ärenden med hedersrelaterat våld är till sin karaktär mycket komplexa 
och kräver mer insatser för bedömningar kring risker, skydd och stöd. Här är det inte bara 
antalet ärenden som visar på omfattningen av våldet utan även ärendenas komplexitet. 

Vi är bra på det akuta omhändertagandet av våldsutsatta barn och vuxna och vi har utvecklat 
organiseringen av detta. Bland annat har vi tillgång till Barnahus och vi utvecklar ett 
säkerhetsteam när det gäller barn. För vuxna har vi ett Resurscentrum Våld i nära relationer. 
Det vi bör jobba vidare med är insatser på lång sikt för både vuxna och barn som utsatts 
och/eller bevittnat våld.  

Vi utvecklar även arbetet för att våldsutövande föräldrar ska motiveras att ta emot hjälp, stöd 
och behandling. Detta ligger i linje med en väntad förändring i Socialtjänstlagens 5 kap § 11 
som beskrivs i statliga betänkanden och utredningar. Idag ska socialnämnden erbjuda stöd och 
hjälp till brottsoffer och kvinnor utsatta för våld i nära relation. Paragrafen förväntas bli 
ändrad till att även våldsutövare ska erbjudas stöd och hjälp.  
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Utmaningar 
 Vi är bra på akuta ärenden avseende våld i nära relationer. När de kommer till 

socialtjänsten har våldet ofta pågått en längre tid så det gäller att fånga upp tidigt och 
jobba långsiktigt, särskilt unga par som visar tecken på en ohälsosam relation. Viktigt 
att arbeta med att motivera våldsutövare att ta emot hjälp. 

 Göra olika insatser för att uppnå likvärdighet i förskolan och skolan. Såväl generella 
som riktade insatser på olika nivåer för olika förskolor och skolor. 

 Våga se komplexiteten i och arbeta långsiktigt i förskolan, skolan och elevhälsan. 
Arbeta förebyggande och hålla i de satsningar som finns så de inte blir tomtebloss. 

 Se problemen från olika håll. Till exempel om andelen för kvinnor har ökat för något, 
att då även titta på andelen för män, varför har inte den andelen ökat i statistiken. Vad 
beror det på?  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-09-13 
Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28 
mona.petersen@karlstad.se 

 

Attraktiv stad 

Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Karlstadsborna har ett relativt högt förtroende för kommunen även om det sjunkit enligt senaste 
medborgarundersökningen. Flera händelser den senaste tiden kan ha bidragit till det minskade 
förtroendet. När det gäller nöjdheten med kommunen som plats att bo och leva på, och benägenheten 
att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad ligger vi fortsatt på en hög nivå med mer 
nöjda invånare än andra kommuner. Den upplevda tryggheten har dock minskat. Även om kommunen 
jobbar aktivt med trygghetsskapande åtgärder som har visat sig haft stor effekt på olika sätt, kan vi 
ändå identifiera olika händelser i vår omvärld som kan ha påverkat till en ökad otrygghet den senaste 
tiden. När det gäller besöksnäringen är Karlstad bra på att satsa på event, kongresser och 
kulturupplevelser. Vi är med och utvecklar besöksnäringen och ett kvitto på att vi är ett besöksmål att 
räkna med är vår 12:e placering i landet i antal hotellnätter. Vi som kommun har dock en del 
utmaningar framöver för att vi ska vara den attraktiva stad vi vill vara (se sista sidan). 

 

Målområde: Attraktiv stad 
Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras 

Indikator: Förtroendeindex 0-100, SCB:s medborgarundersökning 

Indikator: Bemötande, Kund- och brukarundersökning 

Indikator: Helhetsintryck, Kund- och brukarundersökning 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad 

Indikator: Kommunen som plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, SCB:s medborgarundersökning 

Indikator: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad? betygsindex 0-100, SCB:s 
medborgarundersökning 

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka 

Indikator: Trygghetsindex, SCB:s medborgarundersökning 

Besöksnäringen ska utvecklas 

Indikator: Antal hotellnätter i tusental, SCB 
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Mål: Förtroendet för kommunen ska förbättras 

Indikator: Förtroendeindex 

För att mäta om förtroendet för kommunen ökar använder vi oss bland annat av förtroendeindex i 
SCB:s medborgarundersökning. För år 2016 visar resultatet att förtroendet för Karlstads kommun har 
minskat ganska rejält sedan året innan. Med ett förtroendeindex på 49 ligger Karlstad på ”inte helt 
nöjd” på betygsskalan. Förra året hade vi betygsindex 55 och låg då precis över gränsen för ”nöjda” 
invånare. Av alla 133 kommuner som deltagit i undersökningen hösten 2015 och våren 2016 hamnar 
vi som 32:a kommun, vilket kan jämföras med förra året då vi låg topp tio. Förtroendeindex baseras på 
frågor om medborgarnas förtroende för hur politikerna arbetar för kommunens bästa, hur 
ansvarstagande kommunens politiker är, hur väl kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens 
bästa samt hur väl politiska beslut genomförs. 

 
DIAGRAM 1:  FÖRTROENDEINDEX FÖR KARLSTADS KOMMUN EFTER KÖN OCH ÅR, 2012-2016, BETYGSINDEX FRÅN 0-100 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Förtroendet ökade mellan 2013 och 2014 års undersökningar, från 51 till 55. Under 2015 låg 
förtroendet kvar på samma nivå som 2014 sett till totalen (båda könen), men under 2016 minskade 
förtroendet från index 55 till 49. Trots vår minskning ligger vi över medelvärdet för deltagande 
kommuner som är 45. 

Ett generellt mönster i undersökningen är att kvinnor i högre utsträckning än män uppger ett något 
högre förtroende för kommunen. Under 2015 stod kvinnorna för den största ökningen av förtroendet, 
men i senaste undersökningen står kvinnorna för den största minskningen istället. I årets undersökning 
ligger förtroendet lika högt hos både män och kvinnor, på index 49.  

Av jämförelsekommunerna har kommuninvånarna i Växjö det högsta förtroendet för sin kommun, ett 
index på 52, därefter kommer Kalmar med förtroendeindex 50 och sedan Karlstad med 49. Året innan, 
2015, var det Luleå som hade högst förtroendeindex. 

Den kommun som hade det allra högsta förtroendeindex bland deltagande kommuner var Markaryds 
kommun med betygsindex 66. Betygsspannet mellan den kommun som hade högst respektive lägst 
betygsindex låg mellan 23 och 66.  
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DIAGRAM 2:  FÖRTROENDEINDEX FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2015-2016, BETYGSINDEX FRÅN 0-100 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Alla våra jämförelsekommuner som finns med bland de 133 deltagande kommunerna har haft en 
minskning av sitt förtroendeindex i den senaste undersökningen, alla utom Gävle som låg på samma 
nivå båda åren (Växjö gör undersökningen vartannat år). 

Indikator: Bemötande och helhetsintryck 

Som en del i målet om att invånarnas förtroende för kommunen ska förbättras följer vi även upp två 
gemensamma frågor som ställs i samtliga kund- och brukarundersökningar (KBU) inom Karlstads 
kommun. En fråga om bemötande och en om helhetsintrycket av verksamheten. Här har vi inga nya 
siffror att presentera eftersom vi än så länge inte har någon övergripande sammanställning av alla 
verksamheters KBU-resultat. Det behövs ett mer strukturerat arbetssätt kring KBU:erna så det är 
lättare att följa upp resultaten för dessa två frågor per förvaltning och för kommunen som helhet.  

Måluppfyllelse: Förtroendet för kommunen har inte förbättrats 

Karlstadsborna har ett relativt högt förtroende för kommunen även om det sjunkit enligt senaste 
medborgarundersökningen. Flera händelser den senaste tiden (till exempel Karlstad Airport) kan ha 
bidragit till ett minskat förtroende hos Karlstadsborna. De flesta av jämförelsekommunerna har 
visserligen också sett ett minskat förtroende bland sina invånare men där vet vi inte vilka enskilda 
händelser som kan ha påverkat hos dem. Genom öppen kommunikation och tydlighet kan vi försöka 
bidra till att reparera skadan så mycket det går. Vi måste fortsätta jobba för att visa att vi har koll på 
pengar, papper och personal samt genom fortsatt öppenhet. 

Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad 

Indikator: Nöjd-region-index 

Resultatet från den senaste medborgarundersökningen visar att Karlstadsborna fortsatt är nöjda när det 
gäller Karlstad som plats att bo och leva på. NRI, Nöjd-Region-Index, baseras på frågor om hur nöjda 
kommuninvånarna är med kommunen som plats att bo och leva på, hur väl kommunen uppfyller 
förväntningar på en bra plats att bo och leva på samt en fråga om hur väl kommunen stämmer in på 
idealet av en perfekt plats att bo och leva på.  

Indexet för nöjdhet har för Karlstads del legat väldigt stabilt över tid och bara pendlat mellan index 
70-72. I senaste undersökningen hamnade indexet på 72.  
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DIAGRAM 3:  KARLSTADS KOMMUN SOM EN PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ 2008-2016 UPPDELAT PÅ KÖN, BETYGSINDEX FRÅN 0-100  

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Kvinnorna i Karlstad är mer nöjda än männen, index 75 jämfört med 70. Både män och kvinnor ger 
kommunen något högre betyg i år jämfört med förra året.  

 
DIAGRAM 4:  NRI, KOMMUNEN SOM EN PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ 2014-2015 FÖR JÄMFÖRELSE-KOMMUNERNA, BETYGSINDEX 
FRÅN 0-100  

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Karlstad ligger fortsatt i topp bland jämförelsekommunerna med sitt index på 72. Karlstadsborna är 
mer nöjda med sin kommun än de andra jämförelsekommunernas invånare är med sina respektive 
kommuner. Vi ligger även topp tio av alla de 133 kommunerna i undersökningen. Högsta betygsindex 
hade Danderyds kommun när det gäller kommunen som plats att bo och leva på (index 79), 
medelvärdet låg på 60 och lägsta betygsindex blev 42. 

Indikator: Rekommendationsindex 

Vi använder även ett index för rekommendation från SCB:s medborgarundersökning när vi värderar 
om Karlstadsborna är stolta över sin stad. Det är även fortsatt många av Karlstadsborna som i stor 
utsträckning kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad.  
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Under tidsperioden mellan 2008 till 2016 har Karlstad pendlat lite mellan ett totalindex på 78 till 81, 
vilket kan ses som ganska normala variationer. Senaste undersökningen hade Karlstad index 79, vilket 
var ett betygsindex högre än året innan. 

 
DIAGRAM 5:  KARLSTADSBORNAS REKOMMENDATION TILL VÄNNER OCH BEKANTA ATT FLYTTA TILL KARLSTAD 2008-2016, 
UPPDELAT PÅ KÖN, BETYGSINDEX FRÅN 0-100  

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

En uppdelning på kön visar att i samtliga undersökningar har kvinnorna i Karlstad haft ett något högre 
betygsindex än männen när det gäller rekommendation, vilket innebär att det är större andel kvinnor 
som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad än män. 2016 var kvinnornas 
betygsindex 81 jämfört med 77 för männen.  

 
DIAGRAM 6:  JÄMFÖRELSEKOMMUNERNAS REKOMMENDATION TILL VÄNNER OCH BEKANTA ATT FLYTTA TILL SIN KOMMUN 2015-
2016, BETYGSINDEX FRÅN 0-100 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

I förhållande till jämförelsekommunerna ligger Karlstad även här i topp, med betygsindex 79. Närmast 
efter oss kommer Luleå. Högsta betygindex för rekommendation av de 133 deltagande kommunerna 
var 86, vilket var det betygsindex Danderyds kommun fick. Medelvärdet låg på 64 och längsta 
betygindex var 41. 
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Måluppfyllelse: Vi har nöjda invånare som trivs och är stolta över sin stad och som 
kan rekommendera andra att flytta hit 

Även om förtroendet bland Karlstadsborna eventuellt har naggats i kanten syns det i varje fall inte i de 
index som i samma undersökning är kopplade till kommunen som en plats att bo och leva på, där vi till 
och med sett en svag ökning. När det gäller nöjdheten med kommunen som plats att bo och leva på, 
och benägenheten att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad, sker det naturliga 
variationer mellan åren och inga stora sådana. Detta gör det inte så lätt att analysera utfallet. Vi kan 
ändå konstatera att vi fortsatt ligger på en hög nivå med nöjda invånare i jämförelse med andra. 

Att Karlstad är rankad tvåa och trea bland Sveriges bästa idrottsstäder (i två olika undersökningar) är 
även det ett kvitto på att Karlstad ligger i framkant och kan få våra invånare att känna stolthet. Trots de 
goda resultaten måste vi fortsätta göra Karlstad ännu bättre och fortsätta vår strävan uppåt i 
kommunrankingarna även om fokus ligger på att förbättra våra egna resultat.  

Via våra pressaktiviteter, karlstad.se, Facebook och Vi i Karlstad så berättar vi om allt som kommunen 
gör för att utveckla servicen till Karlstadsborna. Vi använder även evenemang för att skapa stolthet 
hos Karlstadsborna, de bor i en stad där det händer massor av roliga saker. Om Karlstadsborna känner 
till allt bra vi gör som kommun så bidrar det till att öka stoltheten. 

Mål: Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka 

Indikator: Trygghetsindex 

Upplevelsen av trygghet påverkas mycket av det som sker i omvärlden, vad som rapporteras i media 
både lokalt, nationellt och internationellt, vad individen själv varit med om och tilliten till 
omgivningen. Allt detta påverkar resultaten vid mätningar av trygghet. Ett komplement till 
trygghetsundersökningar är undersökningar om utsatthet för brott. 

För att mäta tryggheten använder vi oss av medborgarundersökningens trygghetsindex. I 
undersökningen ställs tre frågor; om hur trygg individen känner sig utomhus på kvällar och nätter, hur 
trygg individen känner sig mot hot, misshandel eller rån samt en fråga om hur trygg individen känner 
sig mot inbrott i hemmet.  

Indexet uppvisar ingen tydlig trend över tid, varken åt det ena eller det andra hållet. Totalresultatet 
minskade något detta år, från 63 till 60. Det är kvinnornas upplevda trygghet som haft de största 
variationerna. År 2013 låg kvinnornas betygsindex för trygghet på 64, samma nivå som för männen, 
men i år, 2016, blev resultatet ett helt annat, kvinnornas betygsindex var 58, samtidigt som männens 
index var 62.  

 
DIAGRAM 7:  KARLSTADSBORNAS TRYGGHET (TRYGGHETSINDEX) 2012-2016, UPPDELAT PÅ KÖN, BETYGSINDEX FRÅN 0-100  

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 
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De mönster vi kan se gällande trygghet är att männen generellt upplever en något högre trygghet. 
Tryggheten minskar med stigande ålder och de unga är den grupp som i störst utsträckning upplever 
sig trygga.  

 
DIAGRAM 8:  NÅGRA JÄMFÖRELSEKOMMUNERS TRYGGHETSINDEX EFTER ÅR, 2015-2016, BETYGSINDEX FRÅN 0-100  

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Karlstads trygghetsindex ligger fortsatt relativt högt jämfört med några av våra jämförelsekommuner. 
Luleå hamnar högst med betygsindex 64 och Karlstad kommer på andra plats med index 60. 
Medelvärdet låg på 58. 

Högsta betygsindex för de 133 deltagande kommunerna hade Jokkmokk med betygsindex 76. Lägsta 
indexet var 42. Karlstads placering var 53:e plats av 133 kommuner. 

Indikator på tillgänglighet saknas 

Tillgänglighet i våra offentliga miljöer, har nog hittills förknippats starkt med fysiska hinder som 
trottoarkanter för rullstolsburna och andra hinder för funktionshindrade. Där har vi haft svårt att hitta 
bra indikatorer för att veta om vi når målet eller inte.  

Om vi tar bort delen ”i våra offentliga miljöer” kan målet om tillgänglighet innebära så mycket mer. 
Då kan vi lägga till demokratiaspekten och prata om tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Här 
finns flera mått vi kan använda som indikatorer.  

När det gäller tillgänglighet handlar det inte bara om allas möjlighet till fysisk tillgänglighet utan även 
om digital tillgänglighet och annan tillgänglighet och delaktighet. Det är inte bara tillgängligheten till 
våra lokaler, utan även tillgängligheten till våra verksamheter i from av att vara delaktig i och förstå en 
process, ett beslut och planering, även få kontakt med tjänstemän/politiker. Det handlar även om 
tillgänglighet till information, att kommunicera med kommunen och att förstå och ta del av 
information via tryckta medier, telefon, internet och mycket mer. Detta både för den funktionshindrade 
men även för andra; för alla. Tanken är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha tillgänglighet och 
kunna vara delaktiga och få inflytande i samhället. 

Måluppfyllelse: Tryggheten har inte ökat och tillgängligheten har vi haft svårt att mäta 

Den upplevda tryggheten har minskat. Alla resultat från medborgarundersökningen bygger på 
attityder, både utifrån egen erfarenhet eller vad man läst och hört. På samma sätt som för index kring 
förtroende och nöjdhet, påverkar olika typer av händelser i media och i sociala medier i stor 

60 58

42

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

In
d
ex

2015

2016



  

 

44 

 

utsträckning den upplevda tryggheten. Ett komplement till trygghetsundersökningar kan vara 
undersökningar om utsatthet för brott. 

Även om kommunen jobbar aktivt med trygghetsskapande åtgärder som har visat sig haft stor effekt 
på olika sätt, kan vi ändå identifiera olika händelser i vår omvärld som kan ha påverkat till en ökad 
otrygghet den senaste tiden.  

Ett sätt att förhöja upplevelsen av trygghet kan vara att visa och informera mer om vilka 
trygghetsskapande åtgärder kommunen faktiskt gör. Och att vid information om olika satsningar få 
med trygghetsaspekten även om tryggheten inte var främsta skälet för den satsningen. Det visar att 
kommunen bryr sig om trygghet. Bara vetskapen av att kommunens trygghetsskapande personal är ute 
på fältet i större utsträckning nu än förut till exempel kan ge en känsla av ökad trygghet. 

Strukturerat fältarbetet kring drog- och alkoholförebyggande arbete och trygghetsskapande personal 
ute i fält i olika former, har varit insatser som kommunen får anses ha haft stor nytta av. Samverkan 
och myndigheters olika insatser har med största sannolikhet haft en betydande lugnande effekt på den 
sociala oro som diskuterats och uppvisats under det senaste året. 

Mål: Besöksnäringen ska utvecklas 

Indikator: Antal hotellnätter i tusental per år 

När det gäller antal hotellövernattningar, ser vi att Karlstad ökat varje år sedan 2008, och vi finns med 
i toppskiktet bland de turistiskt största destinationerna i Sverige.  

Trots att Karlstad är den minsta kommunen befolkningsmässigt av våra jämförelsekommuner som 
finns med bland Sveriges topp 20, har vi ändå fler övernattningar än både Örebro och Sundsvall. 

För att fördjupa analysen kring hotellövernattningar skulle man behöva titta på logiintäkter, vilket är 
ett mått som kan tänkas komma med i den planerade turismstrategin för Karlstadsregionen.  

 
DIAGRAM 8:  ANTAL HOTELLNÄTTER I TUSENTAL PER ÅR FÖR KARLSTAD OCH NÅGRA AV JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA, 2008-2015, 

 
Källa: SCB  

Jönköping är den kommun som hade flest hotellövernattningar under 2015, över 564 000 hotellnätter, 
och var den kommun som även ökade mest från året innan. Karlstad har också haft en lite större 
ökning under 2015 och med våra 457 000 hotellnätter ligger vi i nivå med Linköping. 
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TABELL 1  PLACERING OCH FÖRÄNDRING SEDAN FÖREGÅENDE ÅR FÖR ANTAL HOTELLNÄTTER 2015 MED UPPDELNING PÅ SVENSKA RESPEKTIVE 
UTLÄNDSKA BESÖKARE 

 
Källa: SCB 

Vi har tappat två placeringar sedan förra jämförelsen 2014 när det gäller hotellöver-nattningar, men 
ligger ändå på 12:e plats i Sverige totalt sett. Karlstad har ökat nio procent i antalet gästnätter från 
2014 men jämförelsekommuner som Örebro och Jönköping ökar ännu mer, runt 17-18 procent. 
Linköping däremot ligger på samma ökning som Karlstad. Om vi räknar antal övernattningar i relation 
till antal invånare hamnar vi på sjätte plats. 

Karlstad största ökning är på den utländska marknaden och det är den Asiatiska marknaden som står 
för den stora ökningen. För övernattningar av utländska turister hamnar vi på sjunde plats i Sverige. 
För övernattningar av svenska turister hamnar vi på 15 plats.  

Måluppfyllelse: Vi är med och utvecklar besöksnäringen på olika sätt 

Karlstad är bra på att satsa på event, kongresser och kulturupplevelser. Vi har en besöksnäring som vill 
satsa och samverka. Att Karlstad är ett besöksmål värt att åka till visar antalet hotellövernattningar 
som dessutom har ökat varje år sedan 2008. Vi ligger på en 12:e plats i Sverige när det gäller antal 
hotellövernattningar totalt fast vi invånarmässig ligger på 22:a plats. Siffrorna för 2016 ser ut att bli 
ännu bättre eftersom Karlstad har varit ett starkt besöksmål i sommar, inte minst tack vare Lars 
Lerinmuséet som har varit oerhört välbesökt. 

Utmaningar 
 Flera negativa händelser den senaste tiden kan ha bidragit till ett minskat förtroende hos 

Karlstadsborna. Genom öppen kommunikation och tydlighet kan vi försöka bidra till att nyansera 
bilden av Karlstads kommun och de aktuella händelserna. En utmaning är att få tillbaks det 
förtroende vi hade hos Karlstadsborna innan senaste tidens negativa händelser. 

 Medielandskapet förändras hela tiden och det är viktigt att vi har resurser att finnas med i nya 
kanaler så som till exempel Instagram och Linkedin.  

 En annan utmaning är att stärka bilden av Karlstad utanför Värmland. 

 När det gäller de framtida utmaningar som trygghetsarbetet innebär så kan vi konstatera att arbetet 
ute på fältet kommer vara av yttersta vikt. Kommunen kommer att behöva stärka detta arbete 
ytterligare, samt utveckla samverkan mellan olika parter Sannolikt kommer kommunen i framtiden 
få ta ett större ansvar gällande trygghetsarbete, både vad gäller det sociala men också vad gäller 
ordning i vårt offentliga rum.  

 Kommunen kan ytterligare utveckla principen att ”bygga bort” sociala problem, samt planera den 
fysiska omgivningen för att minska sannolikheten för brott. Att trygghets- och säkerhetsaspekter 
bör beaktas i större utsträckning, kommer bli alltmer framträdande i framtiden. 

 För besöksnäringen gäller det för Karlstads att hänga med i vad som händer i omvärlden. Vara med 
när det gäller nya trender, nya resmönster och nya marknader. Vi måste förhålla oss till en ökad 
konkurrens och få till en bättre samordning av alla olika aktörer.  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-10-11 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 

 

Den goda gröna staden – kemikalier och utsläpp 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Generellt för målen inom den goda gröna staden är att de kräver en bred samverkan av flera aktörer 
både inom och utanför kommunkoncernen. Det är viktigt att kommunen drar sitt strå till stacken 
genom att kommunens verksamheter är så miljöanpassade som möjligt. Kommunen kan också påverka 
genom att informera invånare och företag och föregå med gott exempel. Målet att klimatpåverkan från 
transport och energiförsörjning ska minska med 25 procent till 2020 har hittills verkat vara svårt att nå, 
men nu ser utvecklingen lite mer positiv ut. Det är fortfarande en stor utmaning men det bedöms inte 
vara omöjligt. Luftens kvalité är fortsatt bra, värdena håller sig under de nationella normer som finns. 
Detsamma gäller för metaller i mossa och avloppsslam. Buller är en viktig fråga när Karlstad växer 
och enligt den kartläggning som finns utsätts många karlstadsbor för höga bullernivåer. 

 

Målområde: Den goda gröna staden 
Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020 

Indikator: Utsläpp av växthusgaser från transporter, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 

Indikator: Utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 

Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas 

Indikator: Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter 

Indikator: Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter 

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken 
Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt 

Indikator: Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo 

Indikator: Metaller i avloppsslam (bly, kadmium och kvicksilver), milligram per kilo 

Indikator: Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för buller över riktvärdet 65 decibel utomhus 

Indikator: Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar radonriktvärdet 200 
becquerel 
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Mål: Klimatpåverkan ska minska 

Indikatorer: Utsläpp av växthusgaser från transport och energiförsörjning 

För att se utvecklingen mot målet minskad klimatpåverkan följer vi utsläppen av växthusgaser både 
från transporter och från energiförsörjningen. Siffrorna får vi från RUS4 och de släpar två år. För några 
år sedan minskade klimatpåverkan mycket lite i kommunen (mindre än två procents minskning), och att 
nå målet om att minska klimatpåverkan från energi- och transportsektorn med 25 procent såg ut att vara 
mycket svårt. Idag är analysen mer positiv, vi minskar snabbare och målet ser ut att vara inom räckhåll 
(energi: -22,6 %, transporter: -9,9 %). Transportområdet som ger upphov till tre fjärdedelar av 
utsläppen, minskar långsammast och kräver därför störst insatser. Inom det området är det 
privatbilismen som utgör den största utsläppskällan. 

 
TABELL 1. UTSLÄPP CO2-E ÅR 2008-2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Energi 50400 58800 78000 51600 56200 42800 39000 

Förändring (%) - +16,7 +54,8 +2,4 +11,5 -15,1 -22,6 

Transporter 171300 167400 175100 170000 161800 156700 154300 

Förändring (%) - -2,3 +2,2 -0,8 -5,5 -8,5 -9,9 

Energi och transporter 221700 226200 253100 221600 218000 199500 193300 

Total förändring (%) - 2,0 14,2 0,0 -1,7 -10,0 -12,8 

Källa: RUS 2016-09-27. 

De totala utsläppsminskningarna uppgår till 12,8 procent med siffror från 2014. Minskningen har 
framförallt skett på energisidan, vilket visserligen delvis kan förklaras av en mild vinter (energins 
klimatpåverkan varierar kraftigt över åren med tydligt samband med temperaturen), men också på 
grund av att kraftvärmeverket tagits i drift under hösten 2014.  

Energisektorns klimatpåverkan står för mindre än en tredjedel av den totala påverkan från energi och 
transporter. En betydande del av de totala utsläppen från energisektorn skapas av verksamheter utanför 
kommunen men som inte får särredovisas enligt föreskrifterna för dataunderlaget.  

Minskad elförbrukning är fortsatt viktigt – varje minskad kilowattimme bidrar direkt till minskad 
klimatpåverkan genom att beroende av så kallad marginalel från kolkraft minskar. För att vi ska nå 
målet om att de totala utsläppen ska minska behöver antagligen elförbrukningen minska mer eftersom 
transportsektorn inte minskar i samma takt.  

Trots att befolkningen i Karlstad ökar så lyckas vi minska utsläppen av växthusgaser från transporter i 
kommunen. Fordonen blir bränslesnålare, antalet miljöbilar ökar (15 % i dagsläget) och förbättrad 
infrastruktur skapar effektivare och färre resor, bland annat genom en framgångsrik 
bredbandsutveckling. En tätare bebyggd stad ger på sikt mindre behov av biltransporter, och 
beteendepåverkande arbete får fler att ställa om till ett hållbart resande med kollektiva färdsätt, gång 
och cykel. Bussåkande och cykling ökar, men bilåkandet minskar inte i samma utsträckning. Det totala 
resandet ökar och antalet bilar ökar också. Det gör att drivmedelsfrågan blir viktigare i framtiden. Vi 
kan också bidra med minskad biltrafik genom smart samhällsplanering.  

Koncernens egen klimatpåverkan har betydelse för om vi når målet för Karlstad som geografiskt 
område. Internt står elanvändningen för de största utsläppen av växthusgaser följt av livsmedel. 
Energiåtgärderna är inriktade på att minska energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd och 
att byta ut gammal utomhusbelysning. På livsmedelssidan handlar åtgärderna om måltidsplanering och 
att utöka andelen vegetabilier i maten. Kommunorganisationens transporter har mindre än hälften så 
stor klimatpåverkan som livsmedel, tack vare ett långvarigt och framgångsrikt arbete inom området. 

                                                      
4 RUS är ett samarbetsorgan för länsstyrelsernas arbete med miljömålsuppföljning. Statistiken är hämtat från RUS emissionsdatabas där 
Karlstad ingår i en kommungrupp med Hammarö och Grums. 
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Måluppfyllelse: Klimatpåverkan minskar 

Att nå 25 procents minskning är fortfarande en utmaning eftersom transportsektorn minskar långsamt 
och de kvarvarande utsläppen från energisektorn, efter att kraftvärmeverkets positiva inverkan räknats 
in, är svårare att minska. Energisektorns klimatpåverkan står bara för en tredjedel av den totala 
påverkan från energi och transporter. Detta gör att vi drar slutsatsen att transportsektorn kräver störst 
ansträngningar inom närmaste tiden för att nå det övergripande målet. Målet är inom räckhåll och kan 
till och med behöva vässas om det jämförs med nationella åtaganden.  

Mål: Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas 

Indikator: Kvävedioxidhalt i luft 

Genom att mäta kvävedioxidhalt och partikelhalt kan vi se vilken mängd föroreningar luften 
innehåller. Vad gäller kvävedioxid har vi inga nya siffror då mätningarna under året inte har kunnat 
genomföras på ett sätt som ger tillförlitliga siffror. Men vi har hittills, med undantag för 2009, legat 
under både Miljökvalitetsnormen (40 µg/m3) och det strängare Miljökvalitetsmålet (20 µg/m3) 
avseende kvävedioxidhalten i luften. Vilket är positivt.  

 
TABELL 2, KVÄVEDIOXIDHALT OCH PARTIKELHALT I LUFTEN 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kvävedioxidhalt i luft 19,0 22,0 18,6 19,2 18,4 16,9 12,0 i.u.

Partikelhalt i luft i.u. 16,4 i.u. i.u. 18,1 20,0 17,7 18,5

Källa: Miljöförvaltningen 

Indikator: Partikelhalt i luft 

När det gäller partikelhalten i luften har den ökat något jämfört med föregående år. Våra värden ligger 
under Miljökvalitetsnormen (50 µg/m3) vilket är bra. Men tyvärr ligger våra värden över 
Miljökvalitetsmålet (15 µg/m3). Variationen mellan åren kan bero på att väderförhållandena har 
varierat mellan åren och någon egentlig trend inte kan urskiljas. Eftersom vi ligger under 
Miljökvalitetsmålet så kan det behövas extra satsningar här.  Teknik- och fastighetsförvaltningen 
jobbar med att testa och utveckla olika tekniker av gatuunderhåll och halkbekämpning för att minska 
partikelhalten. Miljöförvaltningen har informerat om effekterna av dubbdäcksanvändning, det vill säga 
att det ger upphov till partiklar i luften.  

Måluppfyllelse: Luftkvalitén kan förbättras ytterligare.  

Kvävedioxid och partiklar i luft är inte helt lätt att påverka eftersom de är kopplade till 
trafiksituationen och vilka trafikflöden och fordonstyper som passerar Karlstads vägar. De två 
indikatorerna är bättre än Miljökvalitetsnormen som är lagstadgad. Men vi borde sikta på att klara 
Miljökvalitetsmålet som är strängare och det klarar vi på kvävedioxidhalten men inte på partikelhalten. 
Hur vi planerar staden framöver med stora trafikprojekt och förtätning av staden är avgörande för att 
undvika luft som är skadlig för människor, djur och natur.  

Mål: Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon 
ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas 
negativt 

Indikator: Metaller i mossa  

Vart femte år mäts halten av kadmium och kvicksilver i mossa för att se om skadliga kemikalier har så 
låga nivåer så att människor, djur och natur inte påverkas negativt. Metaller kan härledas från bland 
annat industrier, vägar och förbränningsanläggningar. Vi har mätt under en lång tid och kan se hur det 
ser ut i vårt närområde med olika miljöföroreningar. Märker vi oönskade förändringar kan vi vidta 
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åtgärder. De metaller som analyseras är, arsenik, kadmium, krom, koppar, järn, kvicksilver, nickel, 
bly, vanadin och zink. Vi har valt att använda endast metaller, kadmium och kvicksilver som 
indikatorer. Den senaste mätningen gjordes förra året och visade en nedgång av båda metallerna. 
Kadmium minskade från 0,16 mg/kg till 0,13 mg/kg och kvicksilver minskade marginellt från 0,04 
mg/kg till 0,03 mg/kg, vilket är en positiv utveckling.  

Indikator: Metaller i avloppsslam  

Att mäta metaller i avloppsslammet är också ett sätt att hålla koll på mängden skadliga metaller som 
används ute i samhället, då större delen av tungmetallerna i avloppsvattnet hamnar i slammet. De 
kemikalier som vi använder i vårt hushåll, från använda hygienprodukter och medicinrester, men också 
städ- och tvättvatten hamnar slutligen hos reningsverken. Reningsverken tar även emot vatten från bland 
annat industrier, biltvättar och sjukhus. En del kemikalier bryts ned i reningsverket medan andra blir kvar 
i vattnet eller  hamnar i avloppsslammet. Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, 
Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Det innebär att kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete för 
att få en förbättrad kvalitet på avloppsvattnet och därmed också på avloppsslammet. Slamkvaliteten följs 
upp kontinuerligt och endast slam med metallhalter under specificerade gränsvärden får spridas som 
gödselmedel på åkermark.  
 
DIAGRAM 1: METALLER I SLAM; KVICKSILVER OCH KADMIUM, ÅRSMEDELVÄRDE, MILLIGRAM PER KILO 

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

När det gäller metaller i avloppsslam så har trenden varit positiv senaste året, särskilt när det gäller 
kadmiumhalten i avloppsslammet.  

Kadmiumhalten har ökat under några år men under de två senaste åren har en minskning skett. 
Ökningen var från en låg nivå och det är oklart vad som låg bakom den. Kadmium i avloppsvatten 
härrör huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, tvätterier, konstnärsfärger och mat.  
 
Kvicksilver ligger på en relativt jämn nivå med tillfälliga toppar. Den huvudsakliga källan till 
kvicksilver är tandamalgam vilket innebär att vi kommer att se en långsam minskning av kvicksilver 
på sikt.  
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DIAGRAM 1: METALLER I SLAM; BLY, ÅRSMEDELVÄRDE, MILLIGRAM PER KILO 

 
Källa: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

Halten av bly har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren men har, sett ur ett längre perspektiv, 
minskat vilket är en allmän tendens sedan man införde blyfri bensin.  

Halten metall i avloppsslam är en bra indikatorer och är lätta att mäta, däremot är det inte möjligt att 
analysera/mäta samtliga skadliga kemikalier i slammet. I och med att vi är Revaq-certifierade ställs det 
krav på att systematiskt uppströmsarbete för ett renare avloppsvatten/avloppsslam utförs. 

Hushållen står för en stor del av utsläpp av bland annat metaller, kemikalier och läkemedelsrester till 
avloppsvattnet. Det är särskilt svårt att kontrollera hushållens utsläpp till spillvattennätet. 
Uppströmsinsatser sker genom att informera kommuninvånare om vad som inte får tillföras 
spillvattnet. I övrigt är det svårt att kontrollera/mäta hushållens utsläpp. Uppströmsarbete (arbete som 
skall leda till ett ”renare” avloppsvatten) är tidskrävande. I år har en extra person anställts på deltid för 
att jobba med kemikalieinventering av verksamheter i kommunen.  

Under 2016 har brev med information om ett ”Giftfritt avlopp” skickats ut till ett antal (cirka 140 
stycken) verksamheter som bedöms kunna påverka kvaliteten på inkommande avloppsvatten (bland 
annat fordonstvättar, verkstäder, ytbehandlare och tvätterier). Företagen ombedes fylla i kemikalielista 
över vilka kemikalier som används i verksamheten och skicka tillbaka till kommunen. 
Kemikalieförteckningarna från verksamheterna granskas av kommunen och särskilt skadliga 
kemikalier så kallade PRIO-ämnen (riskminskningsämnen och utfasningsämnen) identifieras. 

Indikator: Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för buller över riktvärdet 65 
decibel utomhus 

Mätningar och utredningar har gjorts för att kartlägga bullret i centrum. Men vi har inga mätvärden på 
antal tätortsboende som utsätts för höga nivåer av buller. 

Den bullerkartläggning som gjorts visade en negativ utveckling och att många utsätts för ljudnivåer 
som överstiger riktvärdena från både väg- och järnvägstrafik. Utredningen rekommenderade 
kommunen att besluta vilka ljudnivåer som kan accepteras, vilket ännu inte har gjorts.  

I de kompletterande åtgärdspaketen gavs förslag på åtgärder för att minska bullret. Flera av åtgärderna 
har påbörjats. En översyn av hastigheterna via en handlingsplan har gjorts och resulterat i sänkta 
hastigheter på flera ställen. Stimulans via gratis parkering för miljöfordon med dubbfria däck har 
införts. 

Samdistribution av gods och varor i centrala Karlstad minskar frekvensen av tunga transporter. 
Miljöanpassad halkbekämpning och aktivt beteendearbete för att få fler att cykla och gå. Planering 
pågår av ny vägbeläggning med tyst asfalt.  
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Inom planprocessen sker kontinuerligt bevakning av bullerfrågan vid utformning av nya områden. 
Flera exempel finns där olika typer av bullerreducerande konstruktioner har anlagts vilket påtagligt 
förhindrat att fler tätortsboende utsatts för bullerstörningar. 

Vi följer även upp trafikmängderna på olika gator för att få en uppfattning om bullernivåerna ändras 
till följd av ökad/minskad trafik. Vi följer noga utvecklingen inom bullerområdet och arbetar proaktivt 
för att höja kunskapen om bullerstörning, bland annat planeras det för  ett bullerseminarium under 
hösten, för politiker samt tjänstemän.  

Indikator: Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar 
radonriktvärdet 200 becquerel 

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. I hus byggda med blå lättbetong finns en 
särskild risk för förhöjda radonhalter och därmed förenliga hälsorisker.  

I kommunens tätorter finns 219 flerbostadshus byggda med blå lättbetong. Ägare till flerbostadshus 
ska göra radonmätningar som en del av sin egenkontroll. Av de 219 flerbostadshusen var det 2015 70 
stycken som dokumenterat klarade radonriktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft5. Troligen är det 
fler som mätt och klarar värdet men som inte meddelat kommunen detta.  

Vi har antagit en plan för att radonsäkra alla lägenheter i det kommunala bostadsbeståndet till 2016 
och arbetet med att mäta, och åtgärda höga radonhalter pågår och mätning av hela beståndet beräknas 
vara klart efter vintern 2016/17. 

Måluppfyllelse: Det går delvis åt rätt håll 

Det finns inga beslutade målvärden för indikatorerna i det övergripande målet, något som försvårar 
bedömningen av måluppfyllelse utifrån indikatorerna. Kemikalier, buller och radon är tre vitt skilda 
faktorer vilket ytterligare försvårar en samlad bedömning. Men vi ser inte någon negativ trend eller 
negativ utveckling av de indikatorer som vi använder oss av. De indikatorer som vi kan mäta 
förbättras eller håller sig inom nationella normer. Till exempel så omfattar skadliga kemikalier väldigt 
mycket mer än de ämnen som vi mäter i våra indikatorer. I vår vardag omges vi av kemikalier som vi 
inte vet effekterna av. Det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete, både i sina verksamheter och 
med information, att minimera skadliga ämnen i vår vardag.  

Slammet från Sjöstadsverket klarar de gränsvärden som finns för metallerna bly, kvicksilver och 
kadmium. En ytterligare garanti för att avloppsslammet inte innehåller för mycket skadliga metaller är 
att reningsverket är Revaq-certifierat vilket innebär en kontinuerlig uppföljning, utveckling och 
kvalitetssäkring.  

Avseende buller saknar vi ett aktuellt nuläge och kan inte bedöma måluppfyllelse. Vi känner inte till 
hur stor andel av tätortsboende som är utsatta för störande buller. Men de kartläggningar som har gjort 
visar en negativ utveckling på bullernivåerna i centrala Karlstad. Karlstad är en stad som expanderar, 
med flera byggnads- och infrastrukturprojekt som pågår och planeras. Bullerfrågan är därför viktig att 
beakta i samband med den utvecklingsfas Karlstad är inne i.  

Andelen fastigheter som klarar gränsvärdet för radon ökar och kunskapen om radonets skadliga 
inverkan på människor bedöms som hög hos allmänheten, fastighetsägare och mäklare.  

Forskning och andra rapporter pekar på att miljöåtgärder inte bara främjar sociala mål, såsom 
folkhälsa och livskvalitet, utan även ekonomiska mål som jobbskapande och attraktiva livsmiljöer (se 
ex. Svensk Handel 2015, Romklubben 2015). Den önskvärda inriktningen är att staden ska växa 
genom förtätning, bland annat på grund av att en tätare stad tenderar att ha en lägre klimatpåverkan. 
En tätare bebyggd stad ger på sikt mindre behov av biltransporter, och beteendepåverkande arbete får 
fler att ställa om till ett hållbart resande med kollektiva färdsätt, gång och cykel. Bra infrastrukturer 
skapar effektivare och färre resor, bland annat genom väl utbyggt bredband. Genom grönstukturplanen 

                                                      
5 Enheten vid radonmätningar är Bq/m3 luft (Becquerel per kubikmeter). Om radonhalten inomhus överstiger 200 Bq/m3 
anses den utgöra olägenhet för människors hälsa, enligt miljöbalken och Folkhälsomyndigheten. 
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kan kommunen se till att vi får tillräckligt och bra grönstruktur trots förtätning av staden då grönytor 
har en förmåga att minska negativa miljöeffekter i stadsmiljön. 

Utmaningar 
 Transportsektorn utgör den största orsaken till klimatpåverkan. Luftens kvalité och 

bullernivåerna påverkas också starkt av trafiken i de centrala delarna i Karlstad. Hur kan vi 
minska bilberoendet och uppmuntra till alternativa transporter?  

 Karlstad växer vilket genererar många stora bygg- och infrastrukturprojekt. Vi utvecklar även 
centrumplaner för befintliga stadsdelar och orter. Hur klarar vi att bygga smart med en hållbar 
tillväxt för att minimera negativ påverkan av klimatet, skadliga ämnen och buller för både 
människor, djur och natur? 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-11-08 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 

 

Den goda gröna staden – naturvärden 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Generellt för målen inom den goda gröna staden är att de kräver en bred samverkan av flera aktörer. 
Det är många faktorer som påverkar vår miljö och vissa styr vi över och vissa är utom vår kontroll. 
Målet att Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras är svårt att bedöma 
måluppfyllelse på då vi har en ny nationell statusklassning som gör att vi inte kan jämföra årets siffror 
med tidigare år. Men vi har inte något som tyder på att den verkliga ekologiska statusen i kommunens 
vattenförekomster har försämrats.  

Andelen skyddad natur i kommunen har minskat vilket beror på ombyggnaden av E18. Den 
minskningen som detta orsakat kommer att kompenseras men det är inte genomfört ännu. Andelen 
ekologiskt brukad åkermark har ökat under 2015 vilket är positivt. Vi har hämtat hem en del av 
föregående års minskning men har en liten bit kvar till toppnoteringen 2013. Karlstadsborna är fortsatt 
nöjda med tillgången till grönområden, parker och natur. Där får vi även i år ett bra betyg i 
medborgarundersökningen. För att se hur vi arbetar med en samhällsplanering som ger förutsättningar 
för bland annat ett hållbart och hälsosamt liv, mäter vi hur långt Karlstadsborna har till ett 
grönområde. Här har vi ändrat mätmetod vilket gör att det är svårt att jämföra mot föregående år. Den 
nya mätmetoden är noggrannare än tidigare och nuläget är att 77 procent av invånarna i centrala 
Karlstad har 300 meter eller kortare till ett grönområde.  

 

Målområde: Den goda gröna staden 
Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras  

Indikator: Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk och kemisk status  

Indikator: Skyddade dricksvattenförekomster 

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras 
och utvecklas 

Indikator: Andel skyddad natur av kommunens landyta 

Indikator: Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av total åkermark 

Indikator: Tillgång till grönområde, parker och natur 

Samhällsplanering ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och 
kulturvärden.   

Indikator: Karlstadbor med 300 meter eller kortare till grönområde 
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Mål: Vattnets kvalitet ska förbättras 

Indikatorer: Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk och kemisk status 

Vart sjätte år utförs statusklassningar av sjöar och vattendrag i enlighet med EU:s vattendirektiv. Nya 
kriterier för statusklassningen av sjöar och vattendrag kom under 2015. Vilket innebär att vi inte kan 
göra en jämförelse med tidigare siffror.  

I kommunen är det 14 procent av sjöar och vattendrag som uppfyller god ekologisk status enligt den 
nya klassningen. Om vi jämför med Värmland så är det 17 procent och i hela Sverige är det 24 procent 
av sjöar och vattendrag som klassas med god ekologisk status.  

 
KARTA 1: 2009 ÅRS STATUSKLASSNING 

 
Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Det är fler kriterier som ska uppfyllas för att få klassningen god ekologiskt status i det nya systemet. 
Det sämst klassificerade kriteriet avgör statusen på sjön eller vattendraget. Våra sjöar och vattendrag 
har alltså inte försämrats sedan förra mätningen utan man tar hänsyn till fler faktorer än tidigare. Det 
är bland annat övergödning, flödesregleringar, vandringsmöjligheter för djur och växter samt mänsklig 
påverkan som gör att vattenförekomsterna inte klarar god status i Karlstad kommun. I samband med 
den nya statusklassningen kommer ett åtgärdsprogram för de vattenförekomster som inte uppfyller god 
ekologisk status tas fram nationellt. Åtgärdsprogrammet är inte klart ännu och vi vet inte riktigt hur 
det kommer att se ut. Men det är viktigt att vi förbereder oss och har det i åtanke, då vi kommer att få 
göra en del åtgärder i framtiden för att förbättra statusen i våra vattendrag.  
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KARTA 2: 2015 års statusklassning 

 

 Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Inventeringen av enskilda avlopp och utbyggnation av kommunalt avlopp kommer att minska mängden 
övergödande ämnen som på sikt kan minska mängden näringsämnen i vattnet vilket kan leda till att 
statusen förbättras. Övergödning är det område som påverkar ekologisk status som vi har störst 
möjlighet att påverka, då vi kan ställa krav på att förbättra enskilda avlopp genom nya bättre 
avloppsanläggningar eller påkoppling till kommunalt avlopp inom vissa områden. Vi har även 
möjlighet att bedriva tillsyn på jordbruk. 

Indikator: Andel skyddade dricksvattentäkter 

Tillgång till dricksvatten av god kvalitet är en nödvändighet för ett fungerande samhälle. För att ha 
vattenresurser för nuvarande och framtida behov är det viktigt att skydda våra vattentillgångar. I 
Karlstads kommun är 50 procent av de allmänna och större enskilda vattentäkterna skyddade. Inga nya 
skydd har skapats sedan 2012. 

Kommunala vattentäkter 

För fastställda vattenskyddsområden pågår implementeringsarbete, fysiska åtgärder i form av bland 
annat uppsättande av skyltar, vilket fortsätter under 2016-2017. Även information till boende inom 
skyddsområden och uppsättande av staket planeras ske under 2016-2017. För områden med äldre 
vattenskydd som behöver revideras har kompletterande utredningar påbörjats. Under 2017-2018 
beräknas ansökan om nya vattenskyddsområden för Sandtorp, Törne och Mellerudstorp att lämnas in. 
Skyddet av vattentäkterna i Älvsbacka och Ulvsby kommer att ses över, de är de enda kommunala 
vattentäkter som inte har något skydd i dagsläget. Det är dock mycket få boenden som är beroende av 
dem. Den pågående dricksvattenutredningen (vilken omfattar den allmänna dricksvattenförsörjningen) 
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föreslår att större allmänna vattenverk behöver vattenskyddsområden. Utredningen föreslår en 
förändring i miljöbalken vilket medför att kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om inrättande och 
omprövning av vattenskyddsområden. För Karlstads kommun ligger lagförändringen i linje med 
kommunens mål men vattenverket i Älvsbacka berörs inte av lagförändringen då vattenverket försörjer 
så få personer.  

Drygt 93 procent av producerat allmänt dricksvatten kommer från vattentäkter med uppdaterade 
vattenskyddsområden. Men 99,64 procent av kommunens VA-abonnenter får dricksvatten från 
vattentäkter med vattenskyddsområden (både äldre och nya vattenskydd). 

Enskilda vattentäkter 

Det är i huvudsak de större enskilda vattentäkterna som saknar skydd. Arbetet med att ställa krav på att 
enskilda större vattentäkter får ett skydd har inte påbörjats, delvis beroende på att vi inte vet hur vi ska 
gå tillväga. Vem ska betala arbetet? Hur bestämmer vi hur stort område som ska skyddas? Vilken nivå 
ska det vara på skyddet? Det saknas tillsynsvägledning inom området och i förslaget till 
åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt finns ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att 
förbättra tillsynsvägledningen. Vi inväntar denna vägledning inom området. 

Kommunen bedriver tillsyn på alla vattentäkter ur livsmedelssynpunkt vilket gör att vi håller koll på 
kvalitén på dricksvattnet som når ut till konsumenten samt har koll på att vattenverket sköts på rätt 
sätt. 

Måluppfyllelse: Vattnets kvalitet ligger på en fortsatt bra nivå 

Avseende den ekologiska statusen på kommunens vattenförekomster kan vi säga att ingen större 
försämring skett. De åtgärder som kommunen arbetar med, som till exempel kalkning och tillsyn, för 
att förbättra den ekologiska statusen tar lång tid och man ser inte resultaten så snabbt. Vi arbetar med 
att förbättra vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten men det tar tid att se utvecklingen i 
indikatorerna. Till exempel borde utbyggnaden av kommunalt VA till Edsgatan och Steffens minne 
leda till en förbättring av vattenkvaliteten i Alstern. Andelen skyddade vattentäkter är densamma som 
tidigare år. Alla kommunala vattentäkter ska ha ett uppdaterat skydd och det arbetar kommunen med. 
Även detta arbete tar tid, både att fastställa nya skyddsområden och att uppdatera befintliga.  

Mål: Naturen i Karlstad kommun, den biologiska mångfalden och 
naturensvärde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas  

Indikator: Andel skyddad natur av kommunens landyta 

I Karlstads kommun så finns flera olika typer av skydd för naturen. Naturreservat är den vanligaste 
skyddsformen. Biotopskydd används framförallt för mark- eller vattenområden som är mindre än 5 
hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Naturminnen kan utgöra enskilda 
naturföremål som till exempel gamla och storvuxna träd. De olika skydden har gemensamt målet att 
värna om den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer. Det finns i nuläget 16 naturreservat, 
ett naturvårdsområde (Brattforsheden) och 67 skogliga biotopskyddsområden i kommunen. 

Andelen skyddad natur av Karlstads kommuns landyta har minskat något under 2015. Vid 
ombyggnaden av E18 Björkås-Skutberget har 40 hektar av Sörmons naturreservat upphävts. Som 
kompensation för det intrång som upphävandet medför har Trafikverket förelagts en rad åtgärder, 
bland annat att 54 hektar skogsmark i anslutning till befintligt reservat införlivas i naturreservatet. 
Denna mark ägs av Karlstads kommun och åtgärden har godkänts av Karlstads kommun. Den är dock 
inte genomförd ännu. 2015 bildade kommunen naturreservatet Nedre Prostgårdsälven på 4,9 hektar, 
varav 4,8 hektar landareal.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med att bilda naturreservat av lövskogar utmed Ölman. 
Här har kommunen sedan tidigare tecknat avtal med markägarna om att skydda sammanlagt 103 
hektar lövskog och intrångsersättning har betalats ut i samband med att avtalen tecknades. Eventuellt 
kommer ytterligare områden utmed Ölman att skyddas. 
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Länsstyrelsen jobbar med reservatsbildning i Klarälvsdeltat samt en utökning av Sörmons 
naturreservat.  

Det finns kommunala uppdrag om att bilda naturreservat av I2-skogen och Skutberget. Båda dessa 
uppdrag ligger dock vilande. I2-skogen på grund av att en fördjupad översiktsplan för området ska tas 
fram före ett beslut kan tas om naturreservatets avgränsning. Planerna för Skutberget är vilande på 
grund av en pågående konflikt mellan kommunen och First Camp som driver campingen på 
Skutberget.  

I förslaget till Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun finns ett förslag på vilka skogar 
kommunen ska skydda för att uppnå målet i miljö- och klimatstrategin om att skydda ytterligare minst 
1 000 hektar skog av värde för naturvård eller rekreation senast år 2020 jämfört med 2010. Förslaget 
behandlades i teknik- och fastighetsnämnden i september 2016 och har nu skickats vidare till 
kommunfullmäktige.  

 
DIAGRAM 1: ANDEL SKYDDAD NATUR – JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2015 

 
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån 

 
Bland jämförelsekommunerna ligger vi på fjärde plats när det gäller hur stor andel skyddad natur 
kommunen har. 

 

Ekologiskt brukad jordbruksmark 

Indikator: Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av total 
åkermark 

Kommunen premierar ekologiskt brukande på den egna jordbruksmarken genom att ge 20-25 procents 
rabatt på arrendeavgiften och förtur till KRAV-anslutna brukare. En annan faktor som i högre 
utsträckning påverkar utvecklingen av andelen ekologiskt brukad jordbruksmark är utformningen av 
EU:s miljöstöd. Målen med miljöstödet är att reducera jordbrukets belastning på vattendrag och främja 
naturens biologiska mångfald. Under 2017 planerar kommunen att införa en premiering även för de 
jordbruksarrendatorer som brukar marken enligt EU:s regler, men som inte är anslutna till KRAV. 
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DIAGRAM 2: ANDEL EKOLOGISKT BRUKAD ÅKERMARK I KARLSTADS KOMMUN 

 
Källa: SCB, Statistiska centralbyrån 
 

Från 2009 så har ekologiskt brukad åkermark med både mark som är omställd och under omställning 
ökat fram till 2013. Senaste året har det skett en ökning. 

Karlstads andel ekologiskt brukad åkermark är hög jämfört med våra jämförelsekommuner. Gävle har 
den högsta andelen och Karlstad den näst högsta. 

Indikator: Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 

SCB:s medborgarundersökning för 2016 visar att 69 procent av Karlstadsborna är mycket nöjda med 
tillgången till parker, grönområden och natur. Karlstads betyg blev 8,0 på en skala mellan 1-10 och 
nästan 70 procent av de som svarat har alltså hade gett betyg 8, 9 eller 10. Värdet är detsamma som 
året innan och även i år är kvinnorna något mer nöjda än männen. Det lägsta betyget bland deltagande 
kommuner var 6,1 och det högsta 9,0. Medelbetyget låg på 7,9.  

Denna fråga är en av fem delfrågor inom betygsindexet för Fritidsmöjligheter i 
medborgarundersökningen och totalt för området Fritidsmöjligheter hamnade Karlstad på delad 
förstaplats av de kommuner som deltog i undersökningen hösten 2015 och våren 2016.  

Måluppfyllelse: Lägre andel skyddad mark men återigen ökad andel ekologiskt brukad 
åkermark, fortsatt nöjda invånare med tillgången till parker, grönområden och natur 

Att andelen skyddad mark har försämrats under 2015 har med E18-byggnationen att göra. Både 
kommunen och Länsstyrelsen arbetar med olika områdesskydd som kommer att bidra till en positiv 
utveckling av indikatorn, men arbetet fortskrider mycket långsamt. Andelen ekologiskt brukad 
åkermark styrs mycket av EU:s och Länsstyrelsens miljöstöd. Kommunen försöker uppmuntra till 
ekologiskt jordbruk och en ökning har skett jämfört med föregående år. I SCB:s 
medborgarundersökning har 69 procent av Karlstadsborna svarat att de är nöjda med tillgången till 
parker, grönområden och natur.  

Mål: Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och 
hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden 

Indikator: Andel tätortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde  

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en viktig faktor för att 
främja Karlstadsbornas hälsa. Ett mått på hur samhällsplaneringen ger förutsättningar för ett hälsosamt 
liv är därför hur långt Karlstadsbor har till grönområden. 77 procent av de boende inom Karlstads 
tätort uppfyller målet 2016. Tätorten exkluderar Skåre, Järpetan, Alster och Dingelsundet. 
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Tidigare har denna mätning gjorts av Natur- och parkenheten på Teknik- och fastighetsförvaltningen 
men nu gör Stadsbyggnadsförvaltningen den. De använder en annan mätmetod än tidigare år varför 
siffran ändrats mycket jämfört med föregående mätning, då det var 84 procent. Nu ingår inte de övriga 
tätbebyggda områdena som Molkom och Skattkärr och det kan vara så att det är en bättre tillgång där.  

Sedan har analysen utgått enbart från grönområden som är större än en hektar och som är kommunala. 
Det kan finnas kvalitativa grönområden som är under en hektar och som tidigare räknats med i 
analysen. 

I Miljö- och klimatstrategin finns målet att Karlstadsborna ska ha 300 meter eller kortare till ett större 
grönområde från bostaden. Det är detta mål vi utgått från när vi har gjort mätningen. Ett större 
grönområde ska enligt miljö- och klimatstrategin vara av den karaktären att man går till det för att det 
är en del av målet med aktiviteten. Området ska vara av sådan storlek att det fungerar att uppehålla sig 
i. I arbetet med grönstrukturplanen har detta definierats till att vara ett område som är större än en 
hektar och kan inkludera både natur- och parkmark. Storleken (minst) en hektar innebär att några 
aktiviteter kan pågå samtidigt utan att konflikter uppstår. 

De stadsdelar där 100 procent av invånarna har tillgång till ett större grönområde inom 300 meter 
ligger ofta i stadens ytterkant till exempel Hultsberg, Henstad, Stockfallet, Norra Kroppkärr och 
Lamberget.  

Däremot har flera av stadsdelarna en brist på 300 meter till ett större grönområde, såväl villaområden 
som mer blandade stadsdelar med både villor och flerbostadshus. De stadsdelar där flest antal 
människor har en brist finns inom Tingvallastaden, Haga, Herrhagen, Norrstrand, Kronoparken och 
Råtorp.  

 
KARTA 3: BRISTOMRÅDEN - LÄNGRE ÄN 300 METER TILL ETT GRöNOMRÅDE 

 
Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Måluppfyllelse: 77 procent av invånarna i Karlstads tätort har närmare än 300 meter till 
grönområde 

För målet och indikatorn finns inget satt målvärde eller önskat värde. I samband med att 
Stadsbyggnadsförvaltningen tog över ansvaret för indikatorn har sättet man mäter på ändrats vilket gör 
att det är svårt att jämföra med tidigare mätningar.  

Vi jobbar med en grönstrukturplan där vi under året har inventerat och analyserat hur vi uppnår målet. 
Vi har delat in tätortens alla kommunala grönområden efter olika typer (storlek och kvalitet) och sedan 
gjort GIS-analyser på hur de faktiska gångbara avstånden till de här grönområdena är. På så vis har vi 
kunnat skapa en bristkarta där vi exakt ser vilka hushåll som har längre än 300 meter till ett större 
grönområde. 

Vi jobbar med att förbättra resultatet i olika detaljplaner, planprogram och stadsdelsvisioner, avsätter 
yta till park/naturmark, upprustar befintliga parkområden. Med grönstrukturplanen kommer ett bättre 
underlag att finnas till vårt arbete framöver och vi kommer att kunna se helheten och strukturen hur det 
hänger ihop inom tätorten i ett större perspektiv vilket gör att vi lättare kan arbeta mot målet framöver. 

 

Utmaningar 

 Den nya statusklassningen för vattendrag och sjöar som kommer framöver har gjort att det är 
färre vattenförekomster som uppnår god ekologisk och kemisk status på vattnet. Vad gör vi åt 
det? Hur förbereder vi för det åtgärdsprogram som följer med den nya statusklassningen? 

 Hur hittar vi balansen mellan olika intressen som finns kopplat till olika skydds- och 
naturområden samtidigt som staden växer?  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-12-06 
Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28 
mona.petersen@karlstad.se 
 

 

  

Tillväxt – företagande och boende 
Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan 

Vi når inte målet när det gäller att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Det finns områden där 
vi som kommun kan göra mer, till exempel när det gäller information och attitydpåverkan. Att få 
företagarna att uppleva att allmänheten, skolan, politiker, tjänstemän och media ser mer positivt på 
företagande är ett förbättringsområde som kommunen kan jobba mer med på olika sätt. När det gäller 
verksamhetsmark ser det just nu ut som att vi har på gränsen till för lite industrimark som är planlagd 
och klar i Karlstad. Det innebär att om en större aktör vill etablera sig i Karlstad kan en stor del av vår 
industrimark försvinna. Planläget när det gäller bostäder ser förhållandevis bra ut trots att vi i 
dagsläget inte vet hur det blir med processen kring Katrineberg vad gäller möjligheten till 
bostadsbyggande. Vi har i varje fall ett rekordhögt bostadsbyggande just nu och prognoserna visar på 
en fortsatt hög nivå i alla fall de närmaste åren. Bostadsbyggandet kommer till viss del att frigöra 
andra bostäder i det befintliga beståndet. Det är viktigt för att kunna lösa bostadssituationen för olika 
målgrupper som är i behov av bostäder.  

 

Målområde: Tillväxt 

Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat 

Indikator: Karlstads placering av antal undersökta kommuner (Insikt) 

Indikator: Karlstads placering av 290 kommuner (Svenskt Näringslivs rankning) 
 

Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva 
boendemiljöer med blandad bebyggelse 

Indikator: Antal färdigställda bostäder, ny och ombyggnad 

Indikator: Antal outnyttjade byggrätter för bostäder i beslutade och laga kraftvunna detaljplaner 

Indikator: Antal kvadratmeter verksamhetsmark från outnyttjade byggrätter i beslutade och laga 
kraftvunna detaljplaner 
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Mål: Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat 
För att mäta om Karlstad har ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat använder vi resultaten från två 
olika undersökningar som indikatorer. Den ena är Karlstads placering i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den andra indikatorn utgår från resultatet från undersökningen 
Insikt som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför. SKL:s undersökning har hittills 
genomförts vartannat år och gjordes senast 2015. Från och med 2017 kommer den att genomföras 
varje år, vilket innebär att just nu finns det inga nya siffror.  

Indikator: Karlstads placering av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs rankning 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankinglista av Sveriges 290 kommuner när det gäller 
företagsklimat. De menar att rankingplaceringen är ett mått som i förhållande till andra kommuner 
visar var i Sverige det är bäst att starta och driva företag.  

 

KARTA 1: TOTALPLACERING AV SVERIGES KOMMUNER INDELADE I SEX GRUPPER ENLIGT SVENSKT NÄRINGSLIVS 
UNDERSÖKNING 2016  
 

 
Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking 
 

Karlstads placering i 2016 års ranking blev en 89:e plats av 290. Det innebär att vi hamnar i grupp två 
av sex. För att hamna i första gruppen måste vi ligga bland de 50 första i rangordning. Vi har under 
flera år legat runt 70-80 i placering totalt sett, och det är en bit kvar till 2008 års placering på 35:e plats 
samt även till målet om att hamna på minst 20:e plats.  

Några av Karlstads placeringar i olika delrankingar medverkar till att vi hamnar på en sämre 
totalplacering. Dessa faktorer är bland annat företagarnas syn på konkurrens från kommunen, 
företagarnas syn på vägnät, tåg- och flygförbindelser, samt företagarnas syn på andras attityder kring 
företagande.  

 

Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet 
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En del av rankingen består av resultatet från en enkätundersökning till företagare i kommunen. I 
Karlstad svarade 162 företagare av 353, 46 procent. Av de Karlstadsföretagare som svarat var 81 
procent män och 19 procent kvinnor. 29 procent hade inte varit i kontakt med kommunen alls.  

En fråga i enkäten handlade om företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i den egna 
kommunen. Betyget från den frågan påverkar rankingresultatet till stor del eftersom den utgör en 
tredjedel av totalresultatet. Betygsmedelvärdet för samtliga 290 kommuner hamnade på 3,3 utifrån en 
betygsskala från 1 till 6. Karlstads betygsmedelvärde blev 3,5. Det är alltså 49,7 procent av de som 
svarade på enkäten som tycker att företagsklimatet i Karlstad är bra, mycket bra eller utmärkt (betyg 4, 
5 eller 6). 

 

DIAGRAM 1: SAMMANFATTANDE OMDÖME AV FÖRETAGARNA OM KOMMUNENS FÖRETAGSKLIMAT, 
BETYGSMEDELVÄRDE FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 

  
Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking 2016 
 

Av våra jämförelsekommuner hamnade alla utom Gävle och Sundsvall över riksgenomsnittet. Växjö 
var den kommun av de nio som hade högst betyg, 4,1. 

Företagarnas syn på andras attityder kring företagande hamnar långt ner i placeringarna 
När det gäller vad företagarna anser om allmänhetens, skolans, politikers, tjänstemäns och medias 
attityder kring företagande har den bilden blivit sämre över tid. Dessa delar utgör också några av de 
delfaktorer där Karlstad hamnar sämre i delrankingen, vilket också påverkar totalrankingen i 
slutändan. Det handlar om placeringar mellan 92 och 155 av 290 i delrankingarna. Dock har Karlstad 
ändå högre betygsgenomsnitt än riket och ligger bland de fyra med högst betygsmedelvärde av 
jämförelsekommunerna.  

En fråga i enkäten till företagarna är Känner du att du har kunskap om hur kommunen arbetar för att 
förbättra företagsklimatet? Där svarar 42 procent Nej, inte alls. För Sverige som helhet är 
motsvarande siffra 34 procent. I Karlstad är det alltså större andel som inte har kunskap om 
kommunens arbete för att förbättra företagsklimatet än det är i landet som helhet. 

När företagarna får värdera vad som är kommunens viktigaste åtgärd för att förbättra företagsklimatet 
kommer Öka kommunens attraktionskraft överst, ett väldigt brett område. Mera konkreta delar är till 
exempel Snabbare handläggning, ökad tillgång på bostäder, Bättre dialog mellan kommunen och 
företagen samt Bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande. 
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DIAGRAM 2: VIKTIGASTE ÅTGÄRDERNA I KOMMUNEN ENLIGT FÖRETAGARNA 2016 

 
Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Karlstad har inte ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat 

Vi når inte målet när det gäller att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat, i varje fall inte enligt 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Det finns områden där kommunen på olika sätt kan 
underlätta för företagarna i Karlstad och som vi kanske redan arbetar med. Men för att förbättra våra 
placeringar i rankingen behöver vi göra mer när det till exempel gäller information och 
attitydpåverkan. Att få företagarna att uppleva att allmänheten, skolan, politiker, tjänstemän och media 
ser mer positivt på företagande är ett förbättringsområde som kommunen kan jobba mer med. Det 
handlar dels om att på olika sätt försöka påverka företagarna själva genom att ge dem tydligare 
information och skapa positiva bilder, dels om att på bred front jobba med attityder kring företagande 
både inom och utanför kommunorganisationen. Företagarna behöver få känna att särskilt tjänstemän 
inom kommunen och kommunpolitiker ser företagandet som viktigt. 

Om Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimatet 
Undersökningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i 
rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör 
en tredjedel av rankingen. De enkätfrågor som var och en utgör en artondel av rankingen är 
kommunens service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, konkurrens från 
kommunens verksamheter samt tillgång på medarbetare med relevant kompetens. Fem delfrågor om 
attityder från allmänheten, kommunpolitiker, tjänstemän, skolan och media utgör tillsammans en 
artondel och två infrastrukturfrågor – vägnät, tåg och flyg samt tele- och IT-nät – utgör ytterligare en 
artondel. 

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Rankingen 
2016 innehåller sex statistiska faktorer från SCB och UC. Varje faktor ges en artondels vikt i 
rankingen. De sex statistikfaktorerna är marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, andel i 
arbete, företagande samt nyföretagsamhet.  

En kommuns totala rankingplacering är beroende av hur kommunen placerat sig i rankingarna av de 
enskilda faktorerna. En kommun kan alltså få en sämre rankingplacering ett år jämfört med ett annat 
endast på grund av att andra kommuner fått bättre placeringar. Det är så en ranking fungerar. 

Mer information finns på: www.foretagsklimat.se 
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Mål: Karlstad ska ha god planberedskap för verksamhetsmark  

Indikator: Verksamhetsmark i kvadratmeter 

För att veta hur mycket verksamhetsmark det finns att tillgå i kommunen mäter vi antal kvadratmeter 
mark som är färdig att tas i anspråk för företag. Det kan dock vara svårt att tolka siffrorna. Mycket 
verksamhetsmark kan betyda att vi har god tillgång av mark men det kan också betyda att den mark 
som finns inte är tillräckligt attraktiv.  

 

TABELL 1: VERKSAMHETSMARK FÄRDIG ATT TA I ANSPRÅK* 

 

 

 

 

*En del områden kan enligt detaljplan användas för olika ändamål, och kan därför räknas med under mer än en kategori. Källa: MEX-
enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun 

Under 2016 har det inte färdigställts någon ny verksamhetsmark. Däremot har det sålts mark för 
kontorsändamål och handel i Välsviken under året. 
 

Måluppfyllelse: Karlstad skulle behöva en bättre planberedskap för verksamhetsmark 

Som det ser ut just nu har vi på gränsen till för lite industrimark som är planlagd och klar i Karlstad. 
Det kommer många förfrågningar från mindre företag som håller på att växa. Nu och då kommer även 
förfrågningar från de lite större företagen och om en sådan aktör ska få plats försvinner stora delar av 
ett område. Det gäller att ha mark som är attraktiv för företagen och ibland behövs det att en aktör 
etablerar sig för att locka till sig andra.  

Bråtebäcken har de största ytorna av ledig verksamhetsmark i dagsläget, men många står i kö för att få 
etablera sig på Eriksberg när det området står klart. Bedömningen är att Eriksberg kommer att vara ett 
viktigt tillskott och området kommer att gå relativt fort att fylla.  

Mål: Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och skapa 
attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse 

Indikator: Antal outnyttjade byggrätter för bostäder i beslutade och laga kraftvunna 
detaljplaner 

Ett mått på om vi har god planberedskap för bostäder är att räkna antal byggrätter. En byggrätt är 
detsamma som en bostad och visar alltså hur många bostäder det finns möjlighet att bygga direkt just 
nu. Efterfrågan för att bygga i Karlstad är hög och det finns behov av att skapa ytterligare planlagd 
mark för att tillgodose efterfrågan.  

 

TABELL 2: ANTAL OUTNYTTJADE BYGGRÄTTER FÖR BOSTÄDER I BESLUTADE OCH LAGA KRAFTVUNNA 
DETALJPLANER 

 

 

 

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

  2013 2014 2015 2016 
(nov) 

Kvadratmeter markyta, totalt 697 505 726 097 670 994 658 533 

    varav mark för industri 628 226 656 815 592 128 592 128 

    varav mark för kontor 50 069 37 353 37 353 35 354 

    varav mark för handel 119 228 95 083 94 026 81 565 

  2013 2014 2015 2016 
(nov) 

Totalt antal 3 055 3 031 3 617 3 182 

    varav flerbostadshus 2 747 2 691 2 990 2 579 

    varav småhus 308 340 627 603 
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I november 2016 fanns det totalt 3 182 byggrätter färdiga att ta i anspråk, där 2 579 är lägenheter i 
flerbostadshus och 603 småhus.  

I planarbetsprogrammet för 2016-2017 finns planarbeten som omfattar ytterligare 8 000 nya bostäder, 
varav 5 300 av dem ligger i pågående detaljplanearbeten. Resterande del är i översiktsplaner och 
programarbeten, vilka kräver fortsatt detaljplanearbete för att kunna realiseras. Därutöver håller vi på 
med en inventering av mark för framtida exploatering. Det handlar om områden där det inte pågår 
planarbeten ännu och utifrån en tidshorisont fram till 2050. 

Tittar vi på antalet bygglov för bostäder som har blivit beviljade hittills under 2016 är vi uppe i cirka 
1 100 bygglov fram till slutet av november. Det är något fler än förra årets totala antal på 1 075 
bygglov och betydligt fler än 2014 och tidigare då antalet har legat någonstans mellan 250-450 
bygglov.  

Att bostadsbyggandet är högt just nu visar antalet startbesked. Hittills i år har det utfärdats cirka 1 430 
startbesked. Motsvarande antal för helåret 2015 var 676 startbesked. Att startbesked utfärdats kan i det 
närmaste likställas med att byggnationen är igång. Det gäller att fortsatt kunna erbjuda attraktiva lägen 
och att få antagna planer bebyggda. 

Indikator: Antal färdigställda bostäder efter upplåtelseform 

För att veta om vi bygger så många bostäder som vi tror att vi gör och för att se om vi bygger bostäder 
med blandad bebyggelse tittar vi på antalet färdigställda bostäder utifrån hustyp och upplåtelseform. 
Utifrån antal startbesked som utfärdats och utifrån statistik på färdigställda bostäder, kan vi konstatera 
att för närvarande är bostadsproduktionen rekordhög i Karlstad. 2010-2014 låg den genomsnittliga 
produktionen på cirka 200 färdigställda bostäder per år. 2015 färdigställdes 480 bostäder. Som det ser 
ut enligt bostadsprognosen som uppdaterades senast i juni i år pekar det mot 655 färdigställda bostäder 
under 2016, fördelat på 328 hyresrätter och 145 bostadsrätter i flerbostadshus, 65 äganderätter i 
småhus samt 117 äldreboende-/vårdboendelägenheter. För 2017 och 2018 ligger förväntad 
bostadsproduktion på 2016 års nivå eller kanske till och med lite högre.  

Merparten av lägenheterna som byggts i flerbostadshus i varje fall de senaste två åren har varit 
hyresrätter och även några år framåt är produktionen större för hyresrätter än bostadsrätter. Flera 
hyresrätter ombildas varje år till bostadsrätter och ju fler hyresrätter som byggs desto fler 
ombildningar kan man anta kommer att ske några år framåt i tiden. Vi hade ett rekordår 2011 då 267 
hyresrätter ombildades till bostadsrätter. De tre senaste åren har antalet ombildningar varit färre, cirka 
50 per år. Antalet småhus är relativt litet. Ser man några år bakåt i tiden har i snitt ungefär 50 småhus 
färdigställts per år.  

Tidigare låga bostadsproduktion har inneburit att det successivt byggts upp ett underskott av bostäder. 
Under det senaste året har många nyanlända kommit till Sverige. De börjar nu få sina 
uppehållstillstånd och kommunplaceringar, och det kan konstateras att trots rekordmånga färdigställda 
bostäder både 2015 och vad det ser ut även för 2016 och troligen också 2017, så räcker inte dessa till 
för att täcka det behov som finns, och då har inte det nämnda underskottet beaktats.  

Huvuddelen av nyproduktionen av hyres- och bostadsrätter sker centralt i Karlstad för tillfället. För 
närvarande har vi stora utbyggnadsområden i Tyggårdsviken, Inre hamn och Kanikenäsbanken. Det 
har färdigställts och byggs även en hel del på Kronoparken, främst studentbostäder. Relativt stora 
projekt pågår även på Rudsberget och på Våxnäs. Det är dock svårt att få igång bostadsbyggandet i de 
mindre tätorterna där bland annat äldre-, senior- och trygghetsbostäder efterfrågas. 

Vi har ett lagstadgat ansvar att ordna bostäder för flera grupper, nyanlända som fått uppehållstillstånd 
är en av dessa. Enligt bosättningslagen ska Karlstads kommun i år ta emot 220 personer. Nästa år är 
det 361 personer – de flesta är människor som flytt från kriget i Syrien. Vår inriktning och ambition är 
att hitta så långsiktiga lösningar som möjligt. 

Karlstads bostads AB  
Bostadsbristen har lett till att det för KBAB:s del sedan årsskiftet finns angivet i ägardirektiven att 
bolaget årligen ska producera 150 bostäder sett över en femårsperiod.  
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För att nå målet med att skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse ser KBAB även en 
nödvändighet i att bolaget tar en större roll i ett aktivt arbete med kommunens förvaltningar och 
privata bostadsutvecklare.  

KBAB arbetar idag aktivt med trygghet och integration, inom ramen för verksamheten med 
trygghetsboende och plusboende erbjuds naturliga mötesplatser och aktiviteter för hyresgäster i våra 
bostadsområden men med än större samverkan kan detta arbete utvecklas ytterligare. 

Just nu ligger det ett förslag på att KBAB får ett särskilt bostadssocialt uppdrag under perioden 2017-
2018. Beslut tas i december. Uppdraget innebär att motsvarande 20 procent av nyproduktionen, uttaget 
i äldre bestånd och 25 procent av omsättningen ska gå till kommunens bostadssociala behov. 

Brist på villatomter 
Som det ser ut nu har vi alldeles för få villatomter, det gäller framförallt i Karlstads tätort men även i 
Skattkärr och Väse finns det en viss efterfrågan. Det har varit en väldigt stor efterfrågan de senaste ett 
och ett halvt åren i Karlstad. För närvarande finns det 16 lediga tomter i Karlstad varav 10 är 
reserverade, resterande ca 20 tomter finns fördelade i Molkom, Edsvalla, Vålberg och Väse. 

I den kommunala tomtkön står det idag 222 personer (hushåll). Många har stått i kön i många år och 
väntar på drömläget, men 100 är nyanmälda sista året (okt 2015- okt 2016).  

Efter årsskiftet kommer cirka 30 nya tomter på Stockfallet troligtvis släppas till tomtkön. Från externa 
aktörer finns det några tomter/småhus på några olika ställen bland annat på Sommarro, Edsgatan och 
Zakrisdal. Detaljplanearbete pågår för cirka 40 tomter på privat mark som kanske blir klart till 
sommaren. 

Karlstadsborna har synpunkter 
Alltfler Karlstadsbor ger uttryck för att Karlstad inte behöver växa mer. Sannolikt på grund av att 
många bostadsbyggen och projekt är igång, och många olika planer och visioner kommuniceras ut till 
invånarna samtidigt. Det är av vikt att kunna förklara tillväxtfaktorns betydelse för en fortsatt positiv 
utveckling av Karlstad, samtidigt som det trycks på att de förändringar som planer och program 
beskriver inte realiseras över en natt, utan om de överhuvudtaget genomförs, realiseras över en lång 
rad av år. 

Måluppfyllelse: Karlstad har god planberedskap för bostäder och skapar attraktiva 
boendemiljöer med blandad bebyggelse 

Planläget i Karlstad när det gäller bostäder ser förhållandevis bra ut trots att vi i dagsläget inte vet hur 
det blir med det stora området Katrineberg som det sker en process om vad gäller möjligheten till 
bostadsbyggande.  

Vi har ett rekordhögt bostadsbyggande just nu och prognoserna visar på en fortsatt hög produktion i 
alla fall de närmaste åren. Ser man till större delen av bostadsproduktionen så sker den centralt i 
Karlstad men vänder sig inte till alla de som efterfrågar en bostad. Bostadsbyggandet kommer till viss 
del att frigöra andra bostäder i det befintliga beståndet. Det är viktigt att bostadssituationen löses för 
alla olika målgrupper som är i behov av bostäder. 

Om bostäderna ligger i attraktiva boendemiljöer är en subjektiv bedömning men vi kan i varje fall 
konstatera att planerade bostäder möjliggör variation i både upplåtelse- och boendeform och är 
orienterade i olika riktningar och med varierat avstånd ifrån Karlstads tätort. Antalet färdiga 
villatomter som förmedlas via tomtkön är dock inte så många i förhållande till hur många som är 
intresserade. 

För KBAB:s del kommer inte ställda förväntningar på bostadsbyggande att uppnås i ett kort 
perspektiv. Det tar cirka tre år att bygga ett hus från idé till färdig fastighet och KBAB arbetar för att 
på sikt kunna hålla en jämn planering av projekt i storlek med förväntat antal. För 2016 kommer målet 
inte att kunna uppfyllas då endast 44 lägenheter kommer att färdigställas. För de två nästkommande 
åren ligger det på ungefär samma nivå och först 2019-2020 väntas möjligen den förväntade volymen i 
årlig produktion att nås. 
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KARTA 2: FÖRDELNING AV SMÅHUS OCH FLERBOSTADSHUS I KARLSTADS KOMMUNS CENTRALARE DELAR 

 

KARTA 3: FÖRDELNING AV HYRESRÄTTER OCH BOSTADSRÄTTER I KARLSTADS KOMMUNS CENTRALARE DELAR 

 

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen (KartVy) 

Utmaningar 
 När det gäller vad företagarna anser om allmänhetens, skolans, politikers, tjänstemäns och 

medias attityder kring företagande har den bilden blivit sämre över tid. Hur förändrar vi 
attityderna kring företagande?  

 Som det ser ut just nu har vi på gränsen till för lite industrimark som är planlagd och klar i 
Karlstad. Hur får vi igång ökad planberedskap på attraktiv verksamhetsmark? 

 Bostadsproduktionen är för närvarande rekordhög i Karlstad. Hur kan vi hålla igång 
byggandet även när konjunkturen viker? 

 Det är viktigt att bostadssituationen löses för alla olika målgrupper som är i behov av bostäder. 
Hur kan vi tänka volym men också få med integrationsaspekten och bygga med social 
hållbarhet i fokus?  

 Att bygga för framtiden och få med hållbarhetsperspektivens alla delar är viktigt. Hur tar vi 
hänsyn till buller, översvämningsproblematik, attraktivitet, trygghet, naturliga mötesplatser 
samt Karlstadsbornas hälsa, upplevelser och åsikter när vi vill göra plats för fler i vår stad? 

 Höga byggpriser, brist på anbudsgivare, en tidskrävande planprocess samt en dåligt 
fungerande hyressättningsmodell ser KBAB som sina utmaningar när det gäller nyproduktion. 
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