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Målanalys: Bostäder och befolkning  

Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 
diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med berörda 
direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2019-09-10.   

Kontaktperson: mona.stensmar.petersen@karlstad.se   



3 
 

Sammanfattning 
Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 

Det färdigställdes över 1 250 bostäder i Karlstad under 2018, vilket var det näst högsta 
bostadsbyggandet bland våra jämförelsekommuner (Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, 
Växjö, Luleå och Kalmar). Efter första halvåret 2019 ser vi ett fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden 
men vi kan skönja en liten avmattning och ser en något försiktigare marknad. Det är ett något lugnare 
tempo i projekten och i vissa projekt dröjer det med byggstart.  

Det är fortsatt brist på villatomter i Karlstad, vilket vi märker på den fortsatt stora efterfrågan. 
Förfrågningar från privatpersoner om förhandsbesked för att bygga sin villa på landsbygden har också 
ökat på senare tid. För att hela kommunen ska utvecklas, även de mindre tätorterna inom 
kommungränsen, har kommunen genomfört centrumutvecklingsprojekt och arbetar nu med 
byggvisioner för de mindre tätorterna. Och för att öka beredskapen för småhustomter sker 
planläggning i flera delar av Karlstad. För att få igång bostadsproduktionen i de mindre tätorterna i 
kommunen använder vi oss av dubbel markanvisning. Två sådana projekt är i gång där exploatörerna 
ska bygga bostäder i Molkom respektive i Väse som motprestation för att få bygga på två tomter i 
centrala Karlstad. 

Att de olika stadsdelarna och områdena i kommunen har en blandad bebyggelse är av största vikt för 
att ge ett område en mer socioekonomisk och robust boendestruktur. Blandad bebyggelse kan även ge 
invånarna möjlighet att byta boende inom samma område under olika skeden i livet. Det kan också 
motverka skolsegregation, eftersom en blandad bebyggelse ger förutsättningar för en socioekonomisk 
blandning av befolkningen, vilket i sin tur underlättar möjligheterna att få en väl sammansatt 
elevgrupp i skolor och förskolor.  

För att förbättra samverkan gällande bostadsplanering och bostadsbyggande har en handlingsplan 
tagits fram kopplad till kommunens plan- och genomförandeprocess. Den syftar till att effektivisera 
kommunens arbete med bostadsproduktion från det tidiga idéstadiet till genomförandet. I 
detaljplaneläggningen av den nya stadsdelen Jakobsberg samverkar ett flertal verksamheter och där 
håller vi på att utveckla en metod för hur vi ska arbeta tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. 

Vi ser en utmaning i att fortsätta förbättra kommunens samhällsplaneringsprocess i samverkan mellan 
olika verksamheter. Samtidigt behöver vi också förbättra samverkan inom det bostadssociala arbetet 
med tilldelning av bostäder för olika behov. Utmaningar finns också i att få hela kommunen att växa 
och skapa socioekonomiskt blandade områden genom en blandad bebyggelse. Det är även en 
utmaning att upprätthålla en jämn takt i bostadsbyggandet i konjunktursvängningar samt att få till 
strategiska markinköp. 

Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 

Under 2018 ökade befolkningen med 1,5 procent och sedan 2015 har vi haft en ökning på en procent 
eller mer varje år. Ökningen bestod framförallt av fler inflyttare än utflyttare och under 2018 var 
männen i övervägande majoritet jämfört med kvinnorna, i större utsträckning än tidigare år. En stor 
del av Karlstads inflyttning kommer från de övriga värmlandskommunerna. Under 2018 var det 605 
fler personer som flyttade in till Karlstad från övriga Värmland än som flyttade från Karlstad till 
övriga Värmland, vilket är dubbelt så många jämfört med föregående år. Även bland inflyttarna från 
övriga länet var det fler män än kvinnor. En betydande andel av inflyttarna från övriga länet är utrikes 
födda. Det kan innebära en stor utmaning för Karlstad att se till så dessa individer får arbete och kan 
integreras i det svenska samhället. En annan utmaning för kommunen är att befolkningssamman-
sättningen förändras allt mer, med en ökande mansdominans som följd, och med en allt större andel 
äldre i befolkningen (färre som ska försörja allt fler). Vad får det för konsekvenser? De områden där 
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andelen utrikes födda är som störst, där ökar andelen utrikes födda också mest. Det är en utmaning att 
få en blandad befolkning i våra stadsdelar/bostadsområden för att motverka segregation. 

 

Översikt indikatorer 
Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra 
bostäder 

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad 
(nettotillskott)  

Ca 200 Ca 500 682 587 1 258 

    varav flerbostadshus .. .. 580 502 1 138 

        hyresrätter .. .. 523 209 591 

        bostadsrätter .. .. 57 293 547 

    varav småhus .. .. 102 85 120 

        bostadsrätter .. .. 22 42 50 

        äganderätter .. .. 80 43 70 

Nöjdhet bostäder, index 0-100 60 58 53 56 60 

    kvinnor 61 60 54 55 59 

    män 59 57 53 57 61 

Antal hem- och bostadslösa i Karlstads kommun .. 358 350 350 433 

Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med 
minst en procent 

2014 2015 2016 2017 2018 

Befolkningsökning i procent 0,6 1,0 1,1 1,0 1,5 

Befolkningsökning i antal 564 895 953 922 1 377 



5 
 

Uppföljning av övergripande mål i Strategisk plan 

Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 
Målbeskrivning: En bostad är en av grundpelarna för att känna trygghet och för att livet ska fungera. 
Missbruk, funktionsnedsättning och små ekonomiska resurser är faktorer som påverkar möjligheterna 
till en egen bostad. Jämlika och värdiga levnadsförhållanden skapar goda uppväxtvillkor och ett 
tolerant samhälle. För att växa som kommun behöver vi ha en hög takt i bostadsbyggandet med olika 
typer av bostäder i olika upplåtelseformer. Vi måste kunna erbjuda attraktiva och hälsosamma 
boendemiljöer med blandad bebyggelse för att locka fler att bosätta sig i kommunen. Det innebär att 
kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar samhällsplanering där människorna är i centrum. Vi 
vill ha en pulserande stad och en levande landsbygd. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

Indikatorernas utveckling 
Det övergripande målet om att Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder följs upp med hjälp av 
tre indikatorer: Antal färdigställda bostäder (utifrån hustyp och upplåtelseform), nöjdhet bostäder från 
SCB:s medborgarundersökning samt antal hem- och bostadslösa från Socialstyrelsen. 

Indikator 1: Färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad (nettotillskott) 

Indikatorn om färdigställda bostäder visar hur många bostäder som blivit inflyttningsklara under året 
samt fördelningen av hustyp (småhus eller flerbostadshus) och upplåtelseform. För att relatera 
Karlstads kommuns bostadsbyggande till våra jämförelsekommuner har vi även räknat ut hur många 
bostäder per tusen invånare det innebär. 

 

Tabell 1:  Färdigställda bostäder i antal (nybyggnad och nettotillkomst genom ombyggnad) i Karlstads kommun 
uppdelat på hustyp och upplåtelseform 2016–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad 
(nettotillskott)  

ca 200 ca 500 682 587 1 258 

    varav flerbostadshus .. .. 580 502 1 138 

        hyresrätter .. .. 523 209 591 

        bostadsrätter .. .. 57 293 547 

    varav småhus .. .. 102 85 120 

        bostadsrätter .. .. 22 42 50 

        äganderätter .. .. 80 43 70 

Källa: SCB och Karlstads kommun 

 

Under 2018 färdigställdes 1 258 nya bostäder i Karlstads kommun, varav 1 138 var lägenheter i 
flerbostadshus och 120 var bostäder i småhus. Av lägenheterna i flerbostadshusen var det 58 
nytillkommande efter ombyggnad i befintliga flerbostadshus. Totalt sett är det mer än dubbelt så 
många färdigställda bostäder under 2018 jämfört med året innan och betydligt fler än tidigare år så 
långt vi har statistik. Det har framförallt byggts fler lägenheter i flerbostadshus än tidigare år. Även om 
det byggdes fler småhus 2018 är det inte samma relativa ökning på byggandet av fristående villor, 
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radhus, parhus eller kedjehus som det är för flerbostadshus.  

Av de 120 nybyggda småhusen är det 70 äganderätter (alla friliggande villor samt några parhus) och 
50 bostadsrätter (övriga rad-, par- och kedjehus).  

Av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus är det något fler hyresrätter än bostadsrätter, 591 
jämfört med 547. Året innan var det tvärtom något fler bostadsrätter än hyresrätter som färdigställdes. 

Att det färdigställdes många bostäder i Karlstad under 2018 visar siffrorna för antal färdigställda 
bostäder per tusen invånare i Karlstad jämfört med våra jämförelsekommuner. 

 

Diagram 1:  Antal färdigställda bostäder per tusen invånare för Karlstad och jämförelsekommunerna 

 

Källa: SCB 

 

Av jämförelsekommunerna har Örebro legat på den högsta nivån när det gäller bostadsbyggande de 
senaste åren och även högt jämfört med andra kommuner i landet. 2018 var det Växjö, av 
jämförelsekommunerna, som toppade med 16,8 bostäder per tusen invånare. Därefter kom Karlstad 
med 13,6 bostäder, Kalmar med 12,6 och sedan Örebro med 12,3 bostäder per tusen invånare. 
Sundsvall är den kommun som haft lägst bostadsbyggande med 1,9 färdigställda bostäder per tusen 
invånare.  

Det har varit ganska stora variationer mellan åren och tittar vi på ett genomsnitt för den senaste 
femårsperioden ligger Örebro högst med drygt 10 bostäder per tusen invånare och år. Växjö, 
Linköping, Karlstad och Kalmar ligger därefter på omkring sju färdigställda bostäder per tusen 
invånare och år. Sedan kommer Luleå, Gävle och Jönköping med runt fyra till fem bostäder. Lägst 
bostadsbyggande i ett femårsperspektiv har Sundsvall haft av jämförelsekommunerna, med knappt två 
färdigställda bostäder per tusen invånare och år mellan 2014 och 2018. 

Indikator: Nöjdhet bostäder, index 0-100 

Ett sätt att få reda på hur nöjda Karlstadsborna är med bostadssituationen i kommunen är att titta på 
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Indexet om nöjdhet med bostäder utgår från tre 
delfrågor om hur nöjda Karlstadsborna är över möjligheten att hitta bra boende, om nöjdheten över 
utbudet samt om hur trivsam bebyggelsen är. Det ger en övergripande och generell bild av nöjdheten 
hos invånarna. 
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Diagram 2:  Nöjdhet bostäder, index 0-100, uppdelat på kön, Karlstads kommun 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

 

Enligt resultaten i SCB:s medborgarundersökning har Karlstadsbornas nöjdhet med bostäder ökat 
stadigt sedan 2016 då den nedåtgående trenden bröts och Karlstadsborna är åter igen nästan lika nöjda 
som innan nedgången började 2014. När trenden vände 2016 låg Karlstad som lägst på index 53 och 
har sedan dess successivt ökat till index 60, vilket var resultatet från den senaste undersökningen 2018. 
Medelvärdet för deltagande kommuner 2018 var 53. Nöjdheten med boendet har det två senaste åren 
ökat mer hos män och de är nu mer nöjda än kvinnorna, som tidigare varit de som varit mest nöjda. 

 

Diagram 3:  Delfrågorna inom index för Nöjdhet bostäder (båda könen), Karlstads kommun 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning (OBS! Bruten skala) 

 

Nöjdheten har de senaste två åren framför allt ökat när det gäller delfrågorna om utbudet av olika typer 
av boendeformer samt synen på möjligheterna att hitta bra boende. Den delfråga som handlar om hur 
trivsam bebyggelsen är har inte varierat över tid på samma sätt utan har legat på ungefär samma nivå 
under hela tidsperioden. 

Även om många inom vissa grupper upplever det svårt att hitta bra boende kan det vara så att det 
ökade bostadsbyggandet i kommunen har lett till en ökad nöjdhet generellt hos Karlstadsborna. Många 
av dem som svarat på enkäten i medborgarundersökningen kanske inte själva har letat bostad den 
senaste tiden utan mer har en allmän uppfattning och tycker att det är positivt att det byggs fler 
bostäder. 
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Diagram 4:  Nöjdhet bostäder, index, Karlstads kommun och jämförelsekommunerna 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

 

Bland jämförelsekommunerna hamnar Karlstad med index 60 nu på delad förstaplats tillsammans med 
Kalmar. Medelvärdet för alla deltagande kommuner låg på 53. Det lägsta värdet (40) hade Strömstads 
kommun och de högsta värdena hade Höganäs (66) följt av Lomma (65). 

Indikator: Antal hem- och bostadslösa i Karlstads kommun 

Hemlöshet definieras nationellt av Socialstyrelsen enligt fyra typfall och kan samlat beskrivas som att 
alla som saknar eget avtal på sitt boende är att betrakta som hemlösa. Den gemensamma nämnaren för 
personer i hemlöshet, oavsett om denne har ett andrahandskontrakt med kommunen eller faktiskt 
saknar tak över huvudet, är att de på lång sikt inte har en tryggad boendesituation. 

Vid mätningen i november 2018 noterades en markant ökning av antalet hem- och bostadslösa. 
Ökningen kan konstateras framförallt ha skett i situation tre som framgår i tabellen nedan. Orsaken till 
ökningen under 2018 kan bland annat härledas till ökad tillgång på lägenheter på tillfälliga så kallade 
sociala kontrakt. Eftersom man fortfarande räknas som hem- och bostadslös om man har ett socialt 
kontrakt ökar antalet hem- och bostadslösa i statistiken. Det har även tydligare framgått vilka som har 
sin bostad via ett socialt kontrakt jämfört med tidigare, vilket gör att det synliggörs i statistiken. Det 
finns inget som tyder på en faktisk ökning, istället är det sannolikt så att mörkertalet har minskat. 

 

Tabell 2:  Antal hem- och bostadslösa i Karlstads kommun 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totat antal hem- och bostadslösa .. 358 350 350 433 

...akut hemlöshet, tillfälligt boende (1) .. 22 54 58 51 

...institution/stödboende, saknar boende vid utskrivning (2) .. 106 55 71 65 

…långsiktiga lösningar via kommunen, sociala kontrakt (3) .. 104 122 117 186 

…egenordnat kortsiktigt boende, kontraktslöst/kortare än 3 mån (4) .. 126 97 99 119 

…oklara förhållanden .. .. 22 5 12 

Källa: Socialstyrelsen  
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Analys och åtgärder 

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 

Fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden 
Kommunens målsättning är en årlig bostadsproduktion på cirka 450 nya bostäder. För att parera för 
eventuella osäkerheter i genomförandeskedet behövs en viss överproduktion av byggrätter i 
planeringsskedet. Vi brukar räkna med att det är ungefär två tredjedelar av projekten som kommer 
igång som planerat. Det innebär att vi behöver detaljplanelägga för minst 700 bostäder per år. 
Målsättningen är också att ge bygglov för cirka 500 bostäder per år.  

Under 2018 klarade kommunen dessa målsättningar med god marginal. Det färdigställdes över 1 250 
bostäder i Karlstads kommun, vilket är dubbelt så många som året innan. Några av de större 
bostadsprojekten färdigställdes i inre respektive yttre hamn (645 bostäder) och på Rud (309 bostäder) i 
form av flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. De flesta av de 120 småhusen som 
färdigställdes i Karlstads kommun under 2018 återfinns på Edsgatan och Stockfallet i form av 
äganderättsvillor och bostadsrättsradhus (75 bostäder).  

Några ytterligare projekt som blev färdiga under 2018 var flerbostadshus i form av bostadsrätter på 
Färjestad samt hyresrätter på Norrstrand och Våxnäs. I övriga tätorter och landsbygdsområden utanför 
Karlstads tätort färdigställdes 34 bostäder, varav 25 fristående villor och nio hyresrätter i 
flerbostadshus. Fyra av villorna ligger i tätorterna Väse, Skattkärr och Alster och resterande 21 ligger 
på landsbygden (bland annat Skattkärrs omland, Edsgatans omland, Molkoms omland och Väse 
omland). Av de nio hyresrätterna i flerbostadshusen utanför Karlstads tätort som blev klara under 
2018, ligger fem i Väse och fyra i Molkom. 

Under 2018 gav kommunen nya bygglov för 810 bostäder och detaljplaner innehållande närmare 
1 500 bostäder antogs. Första halvåret 2019 har kommunen antagit detaljplaner innehållande cirka 580 
bostäder och gett bygglov för cirka 400 bostäder.  

De höga siffrorna tyder på ett fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden även om vi ser en liten tendens 
till en viss avmattning, till exempel att det är ett något lugnare tempo i projekten. Det kan bero på att 
kommunen arbetat ikapp med detaljplaner och nu ligger i fas med exploatörernas projekt. Det är därför 
inte lika bråttom som tidigare att få fram nya detaljplaner för exploatörerna eftersom de har fullt upp 
med att genomföra tidigare års detaljplaneprojekt. Även om bygglovsärendena var något färre under 
våren 2019 jämfört med samma period förra året är det många stora bostadsprojekt som är igång. 
Kommunen arbetar för närvarande med cirka 80 detaljplaner innehållande totalt cirka 5 000 bostäder. 
Skulle alla dessa planer godkännas har vi alltså cirka sju års bostadsbyggande klart i teorin. 

För att skapa fler bostäder tillämpas olika principer, såsom förtätning, ändrad markanvändning och att 
ta tidigare oexploaterad mark i anspråk för ny bebyggelse. Olika uppfattningar kring Karlstads behov 
av att växa och synpunkter på konsekvenserna av tillväxten kan innebära påverkan på möjligheter till 
måluppfyllelsen gällande bra bostäder till alla. Kommunen får en allt viktigare roll avseende 
kommunikation, dialog och information till Karlstadsborna, även inom samhällsplaneringen.  

Planerandet av bostäder innebär alltid avvägningar mellan olika intressen. Som exempel menar vissa 
att olika utformningskrav eller olika särkrav är orsaken till svårigheten att åstadkomma billiga 
bostäder. Vår analys är att dessa olika ”krav” är de nödvändiga verktygen kommunen har och ofta en 
förutsättning för att få till bra bostäder, men att det sällan är den faktiska orsaken till att bostäderna blir 
dyra. Arkitektur, gestaltning och grönska ses tyvärr ofta som en utmaning men är också nyckelfaktorer 
för platsens attraktivitet och socialt och miljömässigt hållbara bostäder. Planerandet av bostäder 
handlar minst lika mycket om bostadens läge, uteplats och utformning som själva bostaden. 
Kommunen arbetar därför med att ta fram ett kunskapsunderlag kring ”Arkitektur i Karlstads 
kommun”, vilket pekar på vikten av frågorna och hur god arkitektur kan uppnås. Dokumentet kan vara 
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ett bra stöd till byggherrar och viktigt underlag inför framtagandet av exploaterings- och 
markanvisningsavtal. 

Markförvärv för bostadsbyggande 
Efterfrågan på byggbar mark för utveckling av bostäder och även för verksamheter är fortsatt på en 
hög nivå även om det finns en viss osäkerhet i konjunkturen. Fortsatt höga entreprenad- och 
byggkostnader gör att efterfrågan på byggbar mark fortsätter vara koncentrerad till Karlstads centrala 
delar. Men där har det samtidigt blivit en viss mättnad på marknaden och en mera försiktig produktion, 
vilket märks genom att det ser ut att dröja med byggstart för delar av nyligen antagna detaljplaner.  

För närvarande pågår en markinventering i kommunen, vilken kommer att fungera som underlag för 
att avgöra hur marken ska användas och utvecklas i framtiden. Karlstads kommuns roll som motor i 
regionen gör att Karlstad förväntas växa under en lång tid framöver. Kommunen har under många år 
levt på tidigare inköp av mark men sedan ett par år tillbaka har frågan om att utöka det kommunala 
markinnehavet i strategiska lägen blivit allt viktigare för att säkerställa att vi som kommun kan 
påverka utformningen av framtida bostadsområden. Privatägd mark där markägaren inte kommer 
igång med byggandet eller om markägaren och kommunen inte kommer överens om hur marken ska 
användas kan innebära att det skapas outnyttjade ”öar” eller ”ödetomter” som det inte händer något 
med. Enskilda privata fastigheter kan vara viktiga för kommunen att köpa loss för att knyta ihop olika 
områden. Det är en strategisk styrka att ha ett stort kommunalt markinnehav. En markpolicy för hur 
kommunens mark ska användas har tagits fram som kommer att gå ut på remiss under början av 
hösten 2019 och beslutas under våren 2020. 

Det finns både för- och nackdelar med att kommunen äger marken och upplåter den med tomträtt eller 
att kommunen säljer marken till exploatören så att den blir privat. Med tomträtter säkerställer 
kommunen att Karlstadsborna över tid får ta del av den värdeökning kommunens marktillgångar kan 
generera. Vissa exploatörer anser också att tomträtter är fördelaktiga, särskilt i lågkonjunktur, eftersom 
en tomträtt inte innebär en lika tung initial investering som ett markköp. Samtidigt finns det andra 
exploatörer och finansiärer som föredrar, och ibland även kräver, att få friköpa marken. Detta för att de 
själva vill ha kontrollen över framtida kostnader kopplat till lån och marknadsvärde. 

Markanvisning 
Intresset för nybyggnation av bostäder i kommunens övriga tätorter är svalare än i Karlstads tätort 
även om vi i vissa områden kan se en ökning. Ett sätt för kommunen att påverka att det byggs i de 
mindre tätorterna inom Karlstads kommun är att tillämpa så kallad dubbel markanvisning. För att 
byggherren ska få tillgång till attraktiva byggrätter i till exempel Karlstads tätort krävs en viss 
bostadsproduktion i exempelvis någon av kommunens mindre tätorter.  

Kommunen har anvisat mark till två bolag genom dubbel markanvisning. Det är två tomter i kvarteret 
Kanoten i Inre hamn (Tullholmsviken) som markanvisats med krav på en motprestation genom 
byggnation av minst 12 lägenheter/bostäder i Molkom respektive Väse. Ingen av byggnationerna är 
påbörjade. I det ena fallet inväntar bolaget beslut om investeringsstöd för att kunna påbörja 
byggnation. I det andra fallet pågår en detaljplaneändring på den tilldelade tomten i kvarteret Kanoten 
och bolaget vill invänta den detaljplanen innan byggnation påbörjas i Väse. I teorin ser konceptet ändå 
ut att fungera och det finns förfrågningar från fler bolag som kan bygga enligt modellen. Vi tror att 
dubbel markanvisning kan vara en framkomlig metod för att få igång bostadsproduktion i de mindre 
tätorterna. Dock krävs det att vi kan erbjuda tillräckligt attraktiva byggrätter i Karlstad tätort, men 
även attraktiv mark i de övriga tätorterna.  

De senaste tre åren har kommunen jobbat med att få mer transparanta markanvisningar där det ska 
vara lätt för alla aktörer att se och kunna rita på områden som ska markanvisas. Detta gör att vi har fått 
in fler aktörer på marknaden i Karlstad. Genom att använda oss av e-avrop, som egentligen är ett 
system för inköp- och upphandling, har kommunen tagit ett kliv mot ett mer digitalt arbetssätt där det 
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är lätt för företagen att ha en automatisk bevakning på när kommunen kommer ut med nya 
markanvisningar. 

Villatomter efterfrågas 
Vi ser en stor efterfrågan från privatpersoner när det gäller att köpa tomter för att bygga villor eller att 
köpa ett nyckelfärdigt hus någonstans inom Karlstads kommun, både centralt i Karlstads tätort och 
utanför. Den senaste tiden har vi haft fler förfrågningar än vanligt gällande förhandsbesked för att få 
bygga på landsbygden. Att efterfrågan för att bygga på landet har ökat kan bero på flera saker. Det kan 
dels handla om att livskvalitet och boendemiljö värderas allt högre och att man därför letar efter ett 
naturskönt läge. Dels att utbudet på villatomter på landet kanske har varit större än vanligt samtidigt 
som utbudet av villatomter inom tätorten Karlstad varit mer begränsat. Dessutom kan det vara en 
kostnadsfråga, att tomterna på landet är billigare. Dock tror vi inte att kundgruppen som vill bygga på 
landsbygden är riktigt densamma som den som vill bygga i centrala Karlstad.  

För Karlstad är det viktigt med en levande landsbygd och det är positivt att landsbygden är attraktiv. 
Det behöver dock ske en avvägning vid byggprojekt på landsbygden där det inte sker i direkt närhet 
till redan befintlig tätortsbebyggelse. Vid varje förhandsbesked eller bygglovsförfrågan för byggnation 
på landet behöver kommunen tänka utifrån ett helhetsperspektiv som innebär att hitta lösningar vad 
gäller till exempel närhet till service och kollektivtrafik. Det är viktigt att landsbygden utvecklas på ett 
sätt så att den offentliga och kommersiella servicen som redan finns kan bibehållas och utvecklas där 
bebyggelsen redan finns, så att det inte skapas nya små ”bebyggelseöar” med krav på närhet till 
service.  

För att hela kommunen ska utvecklas, även de mindre tätorterna, har kommunen de senaste åren 
genomfört flera centrumutvecklingsprojekt och även påbörjat ett arbete med att identifiera attraktiva 
bostadslägen i de mindre tätorterna. I så kallade byggvisioner har kommunen tillsammans med 
medborgare tagit fram förslag för Väse. Näst på tur står Vålberg, Molkom, Skåre, Edsvalla och 
Skattkärr i nämnd ordning. För att byggvisionerna ska bli verklighet krävs dock en vilja från 
markägare, boende och näringsliv samt mer utredningar från kommunens sida. 

När det gäller villatomter är planeringen för att få till fler tätortsnära villatomter en prioriterad fråga. 

I slutet av 2018 släpptes 23 småhustomter på Stockfallet på kommunal mark. Av dessa är nu åtta 
sålda, åtta reserverade och sju lediga. I övrigt finns det strötomter i kommunens övriga tätorter på 
kommunal mark, totalt 17 tomter (åtta i Molkom, fem i Edsvalla, tre i Vålberg och en i Väse). Det står 
cirka 250 personer i tomtkön (augusti 2019) och det finns ett stort intresse för villatomter. Flera 
kommunala småhustomter är under planläggning inom Kroppkärr, Stockfallet, Dingelsundet och 
Jakobsberg för att möta upp efterfrågan. Beredskapen framåt för kommunala villatomter är att det 
skapas ytterligare fem tomter på Stockfallet under 2019. Under 2020 tillkommer fyra villatomter i 
Dingelsundet och 25 på Kroppkärr. Vidare är planen att det skapas 20 tomter vid Steffensminne under 
2021 samt ytterligare 30 villatomter på Stockfallet under 2023. Utöver de kommunala tomterna säljer 
även privata aktörer och husföretag tomter i lite olika delar av i kommunen.  

Blandad bebyggelse så långt som möjligt 
Kommunen strävar efter att bostadsområdena ska ha en blandad bebyggelse, både vad gäller 
upplåtelseform (hyres-, bostads- och äganderätter) och hustyp (flerbostadshus och småhus), eftersom 
en blandning av upplåtelseformer inom respektive område tenderar att ge en mer socioekonomisk och 
robust boendestruktur. Det kan dessutom bidra till invånarnas möjlighet att byta boende samtidigt som 
man kan bo kvar inom samma område under olika skeden i livet.  

Inom Östra Kroppkärr och Jakobsberg planeras det för blandad bebyggelse vad gäller hustyp samt 
upplåtelseform. Stockfallet utgörs av småhusbebyggelse men har en variation av olika typer av småhus 
såsom rad-, par- eller kedjehus blandat med villor. Där finns både bostadsrätter och äganderätter, dock 
inga hyresrätter.  
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Den senaste tidens bostadsbyggande har till viss del påverkat fördelningen av andelen olika 
bostadstyper i förhållande till det totala bostadsbeståndet. I både Karlstad och i några av våra 
jämförelsekommuner som vi tittat på minskar andelen småhus till följd av att nybyggnationen i större 
utsträckning har bestått av flerbostadshus. Vad som är en optimal fördelning är dock svårt att veta.  

Om vi tittar på hushållsstorlek kan vi se att enpersonshushåll är den dominerande storleken i Karlstad 
med 44,9 procent, vilket är högst placering av våra jämförelsekommuner. Därefter kommer Örebro 
med 43,3 procent. Lägst andel av jämförelsekommunerna har Jönköping med 39,6 procent 
enpersonshushåll. Samtidigt har Karlstad lägst andel stora hushåll med sex personer eller fler bland 
jämförelsekommunerna. För att skapa socioekonomiskt blandade områden kan även en blandning av 
bostadsstorlek ha betydelse. Ett sätt för Karlstad att på ett mer tydligt sätt få in ett socioekonomiskt 
perspektiv i planeringen av bostäder är att i planarbetet göra en socioekonomisk konsekvensanalys, 
något som vissa andra kommuner i landet gör 

Boendesegregation leder ofta till skolsegregation 
En blandad bebyggelse är av största vikt att åstadkomma även när det gäller skolan eftersom en 
blandad bebyggelse ger förutsättningar för att få en socioekonomisk blandning av befolkningen i ett 
område. En socioekonomiskt blandad befolkning underlättar möjligheterna att få en väl sammansatt 
elevgrupp i kommunens förskolor och skolor, vilket utgör en viktig grund för att få en likvärdig 
utbildning. Det ska inte spela någon roll var man bor i Karlstad. Det ska vara lika bra utbildning i ett 
område som i ett annat.  

Skolverket har i analyser kommit fram till att skolor blivit alltmer uppdelade utifrån elevernas 
familjebakgrund och att skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för 
elevernas resultat. Skolsegregationen riskerar att negativt påverka skolväsendets förmåga att 
kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket riskerar att 
drabba elever med mindre privilegierad familjebakgrund hårdast. Enligt forskningen handlar riskerna 
med skolsegregation inte bara om skillnader i elevernas kunskapsresultat, utan även om stigmatisering 
av elever och en negativ påverkan på den sociala sammanhållningen i samhället. Forskning pekar på 
att boendesegregationen och möjligheten att välja skola skulle kunna vara bidragande faktorer till att 
skillnaderna mellan skolorna ökat. 

I Karlstad är skillnaderna mellan områdena i kommunen förhållandevis små. Många jämförbara 
kommuner har en mer segregerad struktur. På skolnivå kan vi dock se en allt större benägenhet till att 
välja bort den närmaste skolan i områden med svagare socioekonomiska strukturer. Det pågår ett 
intensivt arbete med att skapa tilltro till den närmaste kommunala skolan och detta arbetet kan vi se 
har börjat ge viss effekt. 

Byggkostnader och flyttkedjor 
Kostnaden för att bygga nytt diskuteras ofta i termer av att ”det byggs för dyra lägenheter som ingen 
har råd att bo i”. Den grundläggande byggkostnaden är dock i de allra flesta fallen lika stor vare sig 
man avser bygga exklusivt eller billigt. Många ganska långtgående försök har gjorts i landet att bygga 
billigt men ofta har man ändå inte kommit ner till några exceptionellt låga slutliga 
byggkostnadsnivåer, vilket i nästa steg påverkar hyressättningen.  

När det gäller så kallade flyttkedjor har forskare vid Malmö universitet kommit fram till att det inte 
går att se att nya dyra bostäder skulle skapa möjlighet för hushåll med låga inkomster att komma in på 
bostadsmarknaden. De vill istället se en nyanserad diskussion om den mångfald av verktyg som krävs 
för att skapa bostäder för alla. Från deras debattinlägg i Sydsvenskan skriver forskarna att: ”Det 
saknas studier som ger belägg för att kedjorna får betydelse för hushåll med låga inkomster. Den 
forskning som finns visar att låginkomsttagare sällan eller aldrig deltar i flyttkedjor som startar när 
bostäder byggs. Flyttkedjorna bryts innan de når personer med låga inkomster. De lediga bostäderna 
fylls av hushåll som har goda inkomster men ändå står utanför bostadsmarknaden, till exempel unga 
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personer som får hjälp av sina föräldrar eller av inflyttare från andra kommuner. Vilka bostäder 
inflyttarna lämnar efter sig i sin ursprungliga kommun ger forskningen inga besked om.”1 

För att skapa möjlighet för hushåll med låga inkomster i Karlstads kommun att komma in på 
bostadsmarknaden samverkar kommunen och det kommunala bostadsbolaget på olika sätt inom det 
bostadssociala arbetet, men det arbetet behöver intensifieras. 

Samverkan Karlstad 2.0 
I takt med att Karlstad växer och nya bostäder planeras är det av stor vikt att kommunen planerar för 
olika typer av boenden som skapar en sammanhållen kommun.  

Tidigare års analyser har pekat på ett ökat behov av intern och extern samverkan för att få till fler och 
bra bostäder. I arbetet med att se över kommunens plan- och genomförandeprocess kring 
bostadsbyggande har det konstaterats att det som planerats inte alltid överensstämmer med det 
färdigbyggda resultatet, att frågor inte alltid kommer upp i rätt forum i rätt tid, att planens/områdets 
målbild glöms bort eller inte kan genomföras, att behövliga kompetenser inte används i processen och 
att drift- och förvaltningsaspekter inte har beaktats med mera. Under 2018 och 2019 har en rad 
åtgärder vidtagits för att förbättra detta. Bland annat har en handlingsplan tagits fram kopplad till plan- 
och genomförandeprocessen som syftar till att effektivisera kommunens arbete med bostadsproduktion 
från det tidiga idéstadiet till genomförandet.  

Intentionerna i handlingsplanen skapar förutsättningar för en förbättrad samhällsplaneringsprocess 
som bevakar kommunens intressen tidigt i planprocessen, för att få med alla delar från början, inte 
bara bostäder utan också förskolor, skolor, äldreboenden, grönområden, kollektivtrafik, idrottsplatser, 
centrummiljöer med mera. Ännu är det dock för tidigt att se mätbara effekter inom alla områden men 
möjligheterna för skolan att påverka planer för nya områden har redan avsevärt förbättrats när det 
gäller placering av förskolor och skolor, eftersom det är viktigt att utrymmet för dessa inte konkurrerar 
med andra önskemål utan finns med från början när nya stadsdelar planeras och befintliga förtätas.  

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan inom vilken nya 
bostadsbebyggelseområden kommer att pekas ut. Genom att redan i översiktsplanen slå fast 
prioriteringar skulle arbetet kring planerna ytterligare förbättras.  

Ett flertal verksamheter inom kommunen är med i ett pilotprojekt där man inom ramen för 
detaljplaneläggningen av den nya stadsdelen Jakobsberg håller på att utveckla en metod för hur vi ska 
arbeta tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. Avsikten är att kunna använda denna metod i 
flera projekt framöver.  

Exploatörsdialog och medborgardialog  
Kommunen träffar regelbundet exploatörer och fastighetsägare i syfte att tillsammans planera och 
utveckla Karlstad, för att åstadkomma en framgångsrik måluppfyllelse av målet ”Karlstadsborna ska 
ha tillgång till bra bostäder”. Kommunen anordnar även en bostadsmarknadsdag årligen som bidragit 
till att fler aktörer har visat intresse för att bygga i Karlstads kommun.  

För att involvera invånare och organisationer tidigt i våra processer håller kommunen olika typer av 
medborgardialoger. Inom ramen för översiktsplanearbetet har kommunen bland annat genomfört eller 
planerar att genomföra riktade insatser mot grupper som sällan blir hörda i samhällsdebatten, såsom 
äldre, barn, unga och nyanlända. Dessa grupper är också liknande de grupper som lyfts fram i 
bostadsförsörjningsprogrammet från 2017. Nästa steg i arbetet med översiktsplanen är att inrikta 
dialogen mot olika föreningar och organisationer. Dessa samtal ligger till grund för att få kunskap om 
olika Karlstadsbors behov och önskemål. Inriktningen har varit att på ett övergripande plan ta reda på 

 
1 Citat från debattinlägg i Sydsvenskan 21 april 2019, av Martin Grander och Tapio Salonen vid Malmö universitet. 



14 
 

”vad som skapar ett bra liv” för Karlstadsbon, istället för att ställa frågor om specifika och detaljerande 
önskemål i närmiljön. 

Kommunens eget bostadsbyggande genom KBAB 
Det kommunala bostadsbolaget Karlstads bostads AB, KBAB, ska enligt sitt uppdrag vara en aktiv 
aktör på bostadsmarknaden i Karlstads kommun, dels genom att kontinuerligt bygga nya bostäder, dels 
genom att även förvärva bostäder av andra aktörer. Bolaget ska verka inom hela Karlstads kommun 
och försörja olika kundgrupper med boendeformer som passar medborgarnas behov. För att skaffa sig 
kunskap om var det behövs bostäder, vilka boendeformer och lägenhetsstorlekar som efterfrågas av 
olika åldrar, hur man bygger boenden som upplevs trygga, vilka miljökrav som ställs, om det finns det 
behov av bilpool och så vidare, behöver KBAB jobba vidare med analysen av framtida målgrupper. 

I antal sett har bolaget ett mål om att bygga minst 150 bostäder om året sett över en femårsperiod. För 
närvarande är bedömningen att bolaget kommer att kunna uppnå det målet 2020 om pågående 
detaljplaner löper på enligt plan. Det tar cirka tre år att bygga ett hus från idé till färdigt för inflyttning, 
och bolaget arbetar för att kunna hålla en jämn takt i planeringen av projekt så att målet kan uppnås. I 
juni 2019 var detaljplaner för cirka 600 lägenheter under arbete tillägnade KBAB. Under 2018 
färdigställdes 84 lägenheter för KBAB:s del fördelade på Rud och Våxnäs. 

Bostadsförsörjning och bostadssocialt arbete 
Kommunen har ett ansvar att hjälpa kommuninvånare som på olika sätt har svårt att få någonstans att 
bo och här spelar kommunens samverkan med det kommunala bostadsbolaget och även privata aktörer 
på bostadsmarknaden en viktig roll. Som en del av det bostadssociala uppdraget erbjuder KBAB alla 
sina hyresgäster aktiviteter, i både egen regi samt i samarbete med föreningar, kommunen, 
frivilligorganisationer och fritidsgårdar som har en naturlig koppling till de olika bostadsområdena. 
Hyresgäster från andra länder och kulturer kan genom hembesök av KBAB:s bovärdar få hjälp med 
frågor om boendet samt stöd och hjälp med integration; till exempel få kunskap om rättigheter och 
skyldigheter i boendet och i samhället i stort, hjälp med tolk av språk och kultur och möjlighet att 
diskutera oskrivna regler. I samarbete med studieförbund anordnas träffar för kvinnor som vill 
integrera sig i samhället, komma ut på arbetsmarknaden eller utveckla svenska språkkunskaper. 
Bolaget arbetar även med brottsförebyggande arbete, med allmän trivsel och trygghet i 
bostadsområdena samt försöker öka möjligheten för äldre att bo kvar i sina lägenheter istället för att 
behöva flytta till ett vårdboende. Bolaget har även fyra så kallade plusboenden med anställda 
plusbovärdar som erbjuder aktiviteter, olika tjänster, omsorg och städ, lite utöver det vanliga. Dessa 
plusboenden ligger på Rud, Gruvlyckan, Våxnäs (Hemvägen) och Orrholmen och är ett 
boendekoncept som vänder sig till alla hyresgäster, både unga och gamla. Bostadsbolagets nuvarande 
arbetssätt med mycket direktkontakt med hyresgästerna har gett goda resultat bland annat i form av 
minskade hyresförluster, minskad skadegörelse, ökad trivsel och ökat kvarboende.   

Under många år har kommunen haft en kö på mellan 40-50 hushåll med beviljade beslut om hjälp till 
bostadsanskaffning inom socialtjänstlagens ramar med sociala kontrakt2 eller bostadssociala kontrakt3. 
Tyvärr är den förstnämnda formen ingen långsiktig lösning eftersom hyresgästen inte får ett eget 
förstahandskontrakt utan förväntas flytta så snart möjlighet finns. Kommunen har cirka 120 lägenheter 
inhyrda med sociala kontrakt. Bostadssociala kontrakt är en kontraktsform som tidigare enbart 
erbjudits av KBAB och Stiftelsen Karlstadshus, men sedan en tid tillbaka finns det nu ett 
samarbetsavtal med Fastighetsägarna avseende hjälp till nyanlända som just nu omarbetas för att gälla 
samtliga målgrupper.  

Att kön för bostadsanskaffning har minskat kan sättas i direkt relation till KBAB:s tillfälliga höjning i 

 
2 Sociala kontrakt – hyresgästen får en form av andrahandskontrakt med kommunen som garant gentemot hyresvärden. 
3 Bostadssociala kontrakt – redan vid kontraktsskrivning framgår det att hyresgästen kan överta kontraktet själv inom 1–2 år, 
under förutsättning att denne betalt sin hyra i tid och inte haft anmälda störningar. 
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ägardirektiven 2017/2018 avseende andelen lägenheter till bostadssociala ändamål. Dessutom har 
kommunen kunnat erbjuda permanenta lägenheter till de nyanlända som kommit via bosättningslagen 
och vi har därmed sett till att denna grupp inte hamnar i hemlöshet efter etableringsperioden4. För att 
kommunen framöver ska kunna bibehålla denna nivå och att inte åter få en ökande hemlöshet ser vi ett 
behov av cirka 110 lägenheter årligen. Och vi har som målsättning att fortsätta minska kön för de som 
har behov av hjälp med bostadsanskaffning behövs ytterligare cirka 30 lägenheter per år. KBAB och 
Stiftelsen Karlstadhus är de viktigaste fastighetsägarna i detta men det är dock viktigt att vi också 
fortsätter vår dialog och samverkan med privata fastighetsägare.  

Enligt bosättningslagen måste kommunen även hjälpa nyanlända invandrare som flytt till Sverige och 
som har svårt att hitta bostad. För närvarande har kommunen ett avtal med Migrationsverket att ta 
emot 100 personer i denna kategori. Under åren 2015-2017 var den siffran betydligt högre. Utöver 
detta finns ett antal ensamkommande ungdomar som bott på HVB-hem och som när de uppnår vuxen 
ålder behöver ha en lägenhet. Till årets antal nyanlända och ensamkommande ungdomar har 
kommunen ett behov av cirka 70 lägenheter.  

Under 2018 hade KBAB som mål att lämna totalt 181 lägenheter till kommunens bostadssociala 
arbete. Efterfrågan från arbetsmarknads- och socialnämnden blev inte så stor och KBAB lämnade 
slutligen 157 av efterfrågade 166 lägenheter till detta behov. Det är enbart tilldelningen av bostäder 
inom verksamheten Bostad först som KBAB inte kunnat uppfylla. 

Bostad först 
Konceptet ”Bostad först” vänder sig till gruppen hemlösa personer i aktivt missbruk. Flera kommuner 
i landet har provat denna metod med framgång och sedan 2013 har KBAB och arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen haft i uppdrag att jobba enligt detta arbetssätt. Konceptet innebär ett 
förstahandskontrakt från hyresvärd direkt till brukare men kommunen ger hyresvärden fullständiga 
garantier för såväl, hyra, skadegörelse, kostnad för uppsägning med mera. Personen ska oavsett 
missbruket klara av att sköta sitt boende, följa alla aspekter av hyreslagen och vara en god hyresgäst. 
Det har sedan starten enbart tillkommit 12 lägenheter. Kön till varje ledig lägenhet är cirka 40–50 
klienter (personer som inte finns med i den ordinarie kön) och den minskning av HVB-placeringar5 
som var ett av kommunens mål har därmed inte infriats. Målbilden vid starten var att hitta 10 
lägenheter per år för denna verksamhet. Under 2018 har endast en person erbjudits lägenhet enligt 
denna modell.  

Det har varit svårt att få tillgång till lägenheter i Karlstad för detta ändamål. Mindre privata 
hyresvärdar vill inte ta risken. Även om kommunen står för alla direkta kostnader är hyresvärdarna 
rädda för att exempelvis få dåligt rykte. Metoden Bostad först har därmed inte fått det genomslag som 
förväntades. 

Om KBAB ska kunna leverera 10 lägenheter per år till konceptet Bostad först behöver bolaget 
förstärka sina resurser. Det handlar både om mer personal och utbildningsinsatser samt andra åtgärder. 
KBAB och arbetsmarknads- och socialförvaltningen behöver tillsammans se över bostadstilldelningen 
och hitta ett arbetssätt som fungerar bra för båda verksamheterna.  

För de som ändå har fått lägenhet inom Bostad först sedan starten har det fungerat enligt uppsatta mål, 
att 80 procent klarar att bo i sin lägenhet och är kvarboende efter två år. 

 
4 Etableringsperioden eller Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är till för att flyktinginvandrare som nyligen fått 
uppehållstillstånd ska få hjälp att komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. En individuell etableringsplan ska 
upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen inom två månader efter att uppehållstillstånd beviljats där SFI-undervisning, 
arbetsförberedande insatser och samhällsorientering ska ingå. 
5 HVB, Hem för vård eller boende, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller 
fostran. Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens 
ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn och 
ungdomar som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.   
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Boenden för äldre och funktionshindrade  
För att minska ensamheten bland äldre människor som bor kvar i sina villor har både privata 
fastighetsägare samt kommunens eget bostadsbolag olika typer av boenden att erbjuda. Detta kan till 
bland annat frigöra villor till andra målgrupper, exempelvis barnfamiljer. Förutom regelrätta 
äldreboenden har KBAB tillsammans med kommunen tre trygghetsboenden (Järpen, Hagaborg och 
Sixbacken). Där är KBABs bovärdsteam utökade för att tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen kunna ge extra omsorg till alla som bor i området. Konceptet vänder sig 
framförallt till hyresgäster över 65 år, men också till andra hyresgäster som vill delta i aktiviteter eller 
tillfälligt behöver hjälp och stöd av olika slag. I trygghetsboendet försöker man skapa en trygg och 
trivsam miljö för hyresgästen för att förlänga tiden man kan bo kvar i sin egen lägenhet. Bland annat 
jobbar man förebyggande när det gäller fallskador. För att motverka ofrivillig ensamhet anordnas 
sociala aktiviteter som skapar goda relationer mellan hyresgäster.  

Under senare år har flera nyproducerade äldreboenden och andra särskilda boenden färdigställts och 
för närvarande har Karlstads kommun 842 boendeplatser runt om i kommunen. Av dessa är 86 
korttidsplatser för växelvård och avlastning. Omsättningen på boendeplatser de senaste fyra åren har 
legat på ungefär samma nivå, det vill säga 21–22 platser per månad. Av den aktuella kön på 55 
personer till vårdboende har 46 personer demensproblematik. Enligt nuvarande regelverk klarar 
kommunen av att verkställa alla boendebeslut inom tre månader som är kravet. Kommunen har inlett 
ett arbete med att ställa om boendeplatser så att fler personer med demenssjukdom kan få sina beslut 
verkställda. I praktiken innebär detta att personer med somatiska sjukdomar i allt högre grad ska få 
sina boendeplatser på kommunens trygghetsboenden. Därmed kan ett par boenden ställas om till 
demensboenden. 

Det framtida behovet av äldreboendeplatser bedöms öka framöver6 men under de senaste åren har 
dock kommunen kunnat notera en minskad efterfrågan på insatser. Viktiga förklaringsfaktorer är att 
folk är friskare längre upp i åren, man vill klara sig själv och en faktor är även de hjälpmedel och den 
välfärdsteknik som i dag finns till hands. Detta medför också att behovet av vårdboendeplatser inte har 
ökat linjärt med ökningen av antalet personer över 80 år. 

Kommunen har genomfört en upphandling av 36 vårdboendeplatser, där både driften av boendet och 
byggnationen läggs ut på externa utförare i en del av ett nyproducerat flerbostadshus på Orrholmen 
som beräknas stå klart under 2020. Boendet kommer att ha kapacitet på 60 platser vilket innebär att 
det finns möjlighet för kommunen att upphandla ytterligare platser vid behov. Ett befintligt boende, 
Stjärnhuset, kommer då att omvandlas till ett trygghetsboende. Syftet med detta är att garantera att 
kommunen på sikt har kapacitet att klara av en allt mer åldrande befolkning. Ett antal år framåt i tiden 
kommer det att finnas behov av nya äldreboenden. Allt talar även för att också behoven inom LSS7 
kommer att fortsätta att öka, vilket innebär behov av lokaler till LSS-boenden och men även för 
gruppbostäder för personer med funktionssättning. Därutöver finns det behov av ett specialboende för 
personer som kräver enskildhet och en lugnare tillvaro. För närvarande förs det diskussioner om var en 
lokalisering av ett sådant boende kan ske. 

 

 

  

 
6 Underlagsmaterialet är framtaget av företaget Ensolution som gör statistiken Kostnad per brukare (KPB) åt vård- och 
omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. 
7 LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. 
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Utmaningar  
Inom målet att Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder finns det en rad utmaningar, där en del 
handlar om att det krävs en förbättrad samverkan mellan verksamheter och kanske också en tydligare 
styrning och vägledning mot hur vi vill att framtidens Karlstad ska se ut.  

1. Behov av en förbättrad samhällsplaneringsprocess i samverkan enligt Karlstad 2.0  
Tillgången på bostäder i olika lägen och boendeformer är viktigt för Karlstads tillväxt och utveckling. 
Nya bostäder är positivt och signalerar utöver själva bostaden en framtidstro. De senaste årens höga 
bostadsproduktion och möjligheten till fortsatt hög produktion i pågående detaljplaner skapar 
självklart krav att i planeringen även beakta övriga övergripande mål genom att bland annat ha en 
samhällsplaneringsprocess som tidigt i planeringen av stadsdelar integrerar arbetet med olika 
boendeformer, offentlig service (skola, förskola med mera), kollektivtrafik, grönområden, 
centrummiljöer och hur områdets samlade utbud underlättar en hållbar livsstil där det också är möjligt 
att vara oberoende av bil. Här har arbete påbörjats i handlingsplanen för kommunens plan- och 
genomförandeprocess kring bostadsplaneringen men det arbetet har kanske inte riktigt satt sig än 
eftersom det framkommer att det finns ett stort behov av en förbättrad samverkan. Dock finns det ett 
behov av ett strategiskt bostadsplaneringsdokument som ger tydligare riktlinjer i konkreta 
planeringsfrågor kring bostäder och bostadsområden, mer konkret än vad som står i nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram.  

2. Förbättrad samverkan inom det bostadssociala arbetet  
En egen bostad är fundamental för människors trygghet. Vi ser utifrån detta att det pågående 
samverkansprojektet Bostad först behöver omprövas för att hitta förbättrade samverkansformer i syfte 
att minska antalet bostads- och hemlösa. Efterfrågan av bostäder till denna verksamhet har inte kunnat 
uppfyllas. Om KBAB ska leverera 10 lägenheter per år till Bostad först behöver bolaget förstärka sina 
resurser. Det handlar både om mer personal och om utbildningsinsatser samt andra åtgärder. KBAB 
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen behöver tillsammans se över en bostadstilldelning och ett 
arbetssätt som fungerar bra för båda verksamheterna. Här kan också krävas en förbättrad samverkan 
med privata bostadsbolag. För att få äldre människor att flytta ifrån sin villa behöver vi fortsätta 
utveckla särskilda boendekoncept där till exempel service och olika välfärdstjänster kan skapa ett 
mervärde de äldre kan vara villiga att betala för. 

3. Få hela kommunen att växa och få till blandade områden 
Den stora tillväxten för Karlstads kommun sker i Karlstads tätort men för att behålla livaktiga 
samhällen på landsbygden och kunna upprätthålla service i de mindre tätorterna i kommunen behöver 
hela kommunen växa. Det är en utmaning att få till ett bostadsbyggande i de övriga tätorterna i 
kommunen som blir ekonomiskt hållbart och även kunna erbjuda personer som vill bo i en lantlig 
miljö ett attraktivt boende. Med ett ökat byggande på landet ökar kraven på utbud och service som 
kommunen helst vill se till att det upprätthålls och förstärks i de redan befintliga tätorterna. En stor 
utmaning är också att få till områden med blandad befolkning, vare sig det är på landet, i mindre 
tätorter eller i Karlstads tätort, något vi till största del kan påverka genom att få till blandad 
bebyggelse. 

4. Jämn takt i bostadsbyggandet och strategiska markinköp 
Bostadsbyggandet har legat på en högre nivå än vanligt i Karlstad den senaste tiden och särskilt 2018 
innebar en extraordinär topp i antal färdigställda bostäder. Ett högt bostadsbyggande har det till stor 
del varit i hela landet överlag, men nu ser det ut som att en avmattning har påbörjats. Utmaningen för 
Karlstad är att över tid få till en uthållig och jämn produktion av detaljplaner och färdiga bostäder, 
oavsett konjunkturläge. För att kommunen ska ha kontroll på utvecklingen av bostäder och 
bostadsområden är det också viktigt med strategiska markinköp.  
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Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 
Målbeskrivning: Karlstad ska locka med attraktiva livsmiljöer, goda studiemöjligheter, och goda 
förutsättningar för näringslivet. Attraktiva och trivsamma miljöer är av särskild betydelse eftersom det 
är människorna som får Karlstad att växa och utvecklas. Vi vill bygga en kommun för invånarnas 
bästa. Karlstad ska ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Alla ska ha nära till 
vatten, natur och fritidsaktiviteter. Karlstad ska ha väl utbyggda kommunikationer och det ska vara 
enkelt att ta sig mellan arbetet, skolan, fritidsaktiviteterna och bostaden. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikatorns utveckling 
Det övergripande målet om att Karlstads befolkning årligen ska öka med minst en procent följs upp 
med hjälp av befolkningsstatistik från SCB, Statistiska centralbyrån. Vi räknar ut vad den procentuella 
befolkningsökningen blir varje år, men tittar även på flyttningssiffror och annan statistik. 

Indikator 1: Befolkningsökning i procent 

Befolkningssiffrorna från 2018-12-31 visar att Karlstads kommun ökade sin befolkning med 1 377 
personer under förra året, en ökning med 1,5 procent, vilket är den största befolkningsökningen sedan 
kommunsammanslagningen på 1970-talet. Antalet invånare i kommunen var vid det senaste årsskiftet 
92 497 personer. 

 

Tabell 3:  Folkmängd och befolkningsförändringar i Karlstads kommun 

 
Källa: SCB 

 

Totalt flyttade det in 6 181 personer till Karlstad under 2018, vilket är 281 personer fler än föregående 
år. Samtidigt flyttade 4 933 personer härifrån, vilket är 360 personer färre än föregående år. Det ger ett 
rekordstort positivt flyttnetto, totalt 1 248 fler inflyttade personer än utflyttade.  

Under 2018 flyttade 2 966 personer in från övriga landet, vilket är något fler än från övriga Värmland 
(2 522 personer). Från utlandet flyttade det in 693 personer. Karlstads största flyttnetto kom från 
övriga Värmland med 605 personer fler som flyttade hit än härifrån, en ökning med 301 personer 
jämfört med föregående år. Flyttnettot från övriga landet innebar att 198 fler personer flyttade in än ut, 
vilket kan jämföras med föregående års flyttförlust, då det istället var 188 fler som flyttade ut än in. 
Den största påverkan på befolkningsökningen för Karlstad var att det flyttade in betydligt fler personer 
från de övriga Värmlandskommunerna än som flyttade åt andra hållet (från Karlstad till övriga 
Värmland). De tre senaste åren har även flyttnettot från utlandet varit betydlig högre än tidigare med 
cirka 400-500 fler inflyttade än utflyttade. 

  

År Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse- Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Juste-

 ökning födda  överskott Totalt därav från Totalt därav till Totalt därav mot ringar

     Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-

länet Sverige landet länet Sverige landet länet Sverige landet

2010 85 753 1 017 1 005 810 195 5 630 2 233 2 725 672 4 788 1 783 2 560 445 842 450 165 227 -20
2011 86 409 656 1 009 795 214 5 366 2 153 2 626 587 4 912 1 698 2 620 594 454 455 6 -7 -12
2012 86 929 520 1 015 790 225 5 070 1 980 2 508 582 4 770 1 812 2 546 412 300 168 -38 170 -5
2013 87 786 857 978 778 200 5 452 2 211 2 685 556 4 792 1 816 2 631 345 660 395 54 211 -3
2014 88 350 564 1 025 743 282 5 334 2 201 2 616 517 5 066 1 920 2 784 362 268 281 -168 155 14
2015 89 245 895 1 016 872 144 5 710 2 339 2 771 600 4 971 1 881 2 627 463 739 458 144 137 12
2016 90 198 953 1 027 862 165 5 774 2 252 2 697 825 4 999 2 004 2 716 279 775 248 -19 546 13
2017 91 120 922 1 079 771 308 5 900 2 392 2 764 744 5 293 2 088 2 952 253 607 304 -188 491 7
2018 92 497 1 377 1 023 893 130 6 181 2 522 2 966 693 4 933 1 917 2 768 248 1 248 605 198 445 -1
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Analys av befolkningsstatistik 

Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 

Sedan 2015 har vi i Karlstads kommun haft en befolkningsökning på en procent eller mer varje år och 
det har framför allt handlat om att vi har haft betydligt fler inflyttare än utflyttare. Födelseöverskottet 
som är den andra biten av befolkningsökningen har inte varit riktigt lika stort. Den befolkningsökning 
på 1 377 personer som vi hade senaste året, 2018, bestod av 882 män och 495 kvinnor, vilket är en 
större skillnad mellan män och kvinnor än tidigare år. Förutom fler födda pojkar än flickor och fler 
avlidna kvinnor än män, berodde det framför allt på att det flyttade in betydligt fler män än kvinnor i 
kommunen under 2018 samtidigt som det var fler kvinnor än män som flyttade ut. 

 

Diagram 5: Befolkningsökningens fördelning i antal uppdelat på kvinnor och män, Karlstads kommun 

 

Källa: SCB 

 

Förändrade flyttmönster mellan könen både bland utrikes födda och svenskfödda 
Flyttmönstren för Karlstads del skiljer sig alltså åt vad gäller kvinnor och män och det har skett lite 
förändringar över tid. Statistik för personer som är födda i Sverige och inflyttade till Karlstad visar att 
det är fler kvinnor än män som flyttat till Karlstad över tid, men förra året, 2018, skedde det ett 
trendbrott. Då det var tvärtom, fler män än kvinnor bland de svenskfödda inflyttarna. Det var fler män 
än kvinnor både bland inflyttarna från övriga Värmland och bland inflyttarna från övriga Sverige av de 
som var födda i Sverige. Vad gäller återvändande svenskar från utlandet var det ingen större skillnad 
mellan könen.  

Bland utflyttarna däremot ser vi en tydlig kvinnodominans de tre senaste åren med en alltjämt ökande 
skillnad mellan könen. Det är fler utflyttade kvinnor än män bland de svenskfödda utflyttarna. 

Om vi tittar på utrikes födda inflyttare till Karlstad har det över tid varit fler män än kvinnor som 
flyttat till Karlstad. En ökande skillnad mellan könen kan urskiljas från och med 2015 med allt fler 
män än kvinnor bland de utrikes födda inflyttarna. Under 2018 var skillnaderna mellan könen som 
störst med betydligt fler män än kvinnor bland de utrikes födda inflyttarna. Vi kan också se att det är 
mansdominans bland utrikes födda personer som flyttar till Karlstad från övriga kommuner i 
Värmland. Bland de utrikes födda är det även lite fler män än kvinnor som flyttar till Karlstad från 
övriga Sverige.  

Inflyttning från de övriga värmlandskommunerna och utlandet 
Den största inflyttningen till Karlstad från övriga länet kommer från Hammarö, Forshaga, 
Kristinehamn och Kil. Men det flyttar även ut Karlstadsbor till dessa kommuner. Till Hammarö är det 
135 fler Karlstadsbor som flyttar än det är Hammaröbor som flyttar till Karlstad, ett negativt flyttnetto. 
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Karlstad brukar ha ett negativt flyttnetto mot Hammarö och under 2018 hade Karlstad även ett 
negativt flyttnetto mot Kil. För resterande värmländska kommuner är det fler som flyttar in till 
Karlstad än som flyttar ut och flera av de värmländska kommunernas inflyttare är utrikes födda, för 
vissa kommuner så många som 30-40 procent.  

Av de som flyttade in till Karlstad direkt från utlandet och samtidigt var utrikes födda kom de flesta 
från Asien, bland annat Irak, Afghanistan, Syrien och Iran. 

Fler inflyttade än utflyttade från övriga landet 
Under 2016 och 2017 hade vi negativa flyttnetton från övriga Sverige (från kommuner utanför 
Värmlands län), men det vändes till ett positivt flyttnetto under 2018, med fler inflyttade än utflyttade 
från övriga Sverige. Flyttnettot från övriga landet har över tid varierat mellan att vara positivt och 
negativt. Vad variationerna beror på är svårt att veta eftersom flyttningarna både till och från Karlstad 
har varierat i antal mellan åren.  

 

Diagram 6:  Karlstads kommuns in- och utflyttning från och till övriga Sverige 

 

Källa: SCB 

 

Över en längre tidsperiod kan man dock skönja en svagt uppåtgående trend, både för inflyttningen 
men även för utflyttningen även om den senare är något svagare uppåtgående. I teorin skulle det 
innebära att det positiva flyttnettot kan öka om trenden håller i sig. 

Flyttningarna det senaste halvåret 
Vi kan se en fortsatt hög befolkningsökning för första halvåret 2019 även om den inte är riktigt lika 
hög jämfört med motsvarande period förra året. Cirka 22 procent av de som flyttade in till Karlstad 
från övriga Värmland första halvåret 2019, var födda i utlandet. Den största inflyttningen (och även 
det största flyttnettot) från de värmländska kommunerna till Karlstad var från Kristinehamn, Filipstad 
och Säffle och av dessa var mellan 30-40 procent utrikes födda. 

Av de som flyttade in till Karlstad från utlandet under första halvåret 2019 var cirka 15 procent 
återvändande svenskar. Övriga som flyttade in från utlandet var utrikes födda och kom från 
Afghanistan, Turkiet, Egypten, Irak, Indien och Syrien i nämnd ordning.  

Skillnader i våra stadsdelar och övriga kommundelar 
Befolkningssiffrorna fördelat på stadsdelar och övriga kommundelsområden i Karlstad visar att under 
2018 har det framförallt skett en ökning av befolkningen i Viken (inre och yttre hamn), men också på 
Rud, Stockfallet och Vallargärdet med omland (Edsgatan). Det är i dessa områden som många av de 
nybyggda bostäderna under 2018 blev inflyttningsklara.  
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Vidare visar befolkningsstatistiken att de områden där andelen utrikes födda är som störst, där ökar 
andelen utrikes födda också mest. Det är en utmaning att få en blandad befolkning i våra 
stadsdelar/bostadsområden för att motverka segregation. Det blir särskilt tydligt om man tittar i ett 
längre tidsperspektiv, till exempel den senaste tioårsperioden. Allra störst ökning har skett i 
Gruvlyckan där andelen utrikes födda 2018 var 33,8 procent. Därefter kommer Kronoparken på 32,1 
procent, Våxnäs-Sandbäcken 27,3, Rud 22,9 och Orrholmen 20,3 procent. Det var under 2015 som 
Gruvlyckan passerade Kronoparken i andel utrikes födda. 

Befolkningsutvecklingen i våra övriga tätorter i kommunen 
87 procent av landets befolkning bor i tätorter i Sverige, en alltjämt ökande andel. Även i Karlstads 
kommun ökar andelen och vid senaste mätningen 2015 bodde 90,3 procent av befolkningen i tätort 
enligt SCB senaste definition.  

Av den stora befolkningsökningen som kommunen såg 2018 hamnade 95 procent i Karlstads tätort, 
övriga tätorter i kommunen såg en befolkningsminskning undantaget Vallargärdet och Väse. Övriga 
kommunen, allt utanför tätbebyggt område, hade en befolkningsökning beroende på ett 
bostadsbyggande på landet.  

Edsgatan som i den senaste tätortsavgränsningen8, blev en egen tätort är ett område som ännu inte 
riktigt har införlivats i Karlstads tätort, men i SCB:s nästa tätortsavgränsning 2020/2021 kommer 
sannolikt Edsgatan att tillhöra Karlstads tätort genom sammanbindningen med Stockfallet.  

Det viktigt att vi är en kommun som är positiv till att hela kommunen växer och ser till att underlätta 
byggnation på landsbygden, dock under förutsättning att det kan tillhandahållas övrig service på ett 
bra och kostnadseffektivt sätt.   

För att befolkningen i kommunens övriga tätorter ska öka behöver bostäder byggas och villatomter i 
attraktiva lägen släppas, annars är det bara en omflyttning i det befintliga bostadsbeståndet som sker 
och variationerna i befolkningssiffrorna handlar mest om omfördelning av åldrar mellan åren.  

Som en åtgärd för att få igång bostadsbyggandet i övriga tätorter i Karlstads kommun har kommunen 
testat så kallad dubbel markanvisning vid två projekt som verkar falla väl ut. Se tidigare avsnitt om 
dubbel markanvisning9.  

Demografisk försörjningskvot och prognos 
Hur befolkningen fördelar sig utifrån åldersstruktur syns i måttet demografisk försörjningskvot, alltså 
summan av antalet invånare i åldern 0-19 år och 65 år och äldre, delat med antal invånare i åldern 20-
64 år. Ju lägre värde desto bättre för en kommun. Karlstads försörjningskvot för 2018 låg på 0,71, 
vilket är samma värde som året innan men 0,2 enheter högre än 2015. Sedan 2008 har 
försörjningskvoten ökat något generellt sett för de flesta kommuner i Sverige och så även för Karlstad 
men Karlstad befinner sig ändå bland den tredjedel av kommuner som har den lägsta 
försörjningskvoten. Två kommuner sticker ut med betydligt lägre kvot än andra, Solna och 
Sundbyberg, med 0,52. Åt andra hållet sticker Pajala ut med betydligt högre värde än övriga 
kommuner, 1,19 i demografisk försörjningskvot. 

Den demografiska försörjningskvoten för Karlstads kommun kommer att öka succesivt från 0,71, år 
2018, till 0,75, år 2028, enligt befolkningsprognosen för Karlstads kommun 2019-2028.  

 
8 Statistiska centralbyrån gör vart femte år en avgränsning av tätorter enligt deras tätortsdefinition. För att räknas till en tätort 
ska invånarantalet vara minst 200 personer och avståndet mellan husen vara högst 200 meter. En förändring gjordes inför 
2015 års avgränsning. För mer information se tätortsdefinition på scb.se. 
9 För att en exploatör ska få bygga på centralt belägen mark förbinder sig den att bygga ett visst antal bostäder i ena fallet i 
Molkom och i det andra i Väse. Se utförligare beskrivning under avsnittet ”Analys och åtgärder” vid rubriken ”Dubbel 
markanvisning” tidigare i rapporten. 
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Befolkningsprognosen visar att antalet invånare i alla åldersgrupper (uppdelade i planeringsåldrar) 
ökar förutom åldersgruppen 65-74 år, både de fem första åren men även på tio års sikt, se diagram 7. 

Diagram 7: Prognostiserad ökning (i antal) för befolkningen i Karlstads kommun för den närmsta femårsperioden 
och tioårsperioden uppdelat i olika åldersgrupper (planeringsåldrar) 

 

Källa: SWECO – ”Befolkningsprognos 2019-2028 Karlstads kommun samt delområden” 

 

Åldersgrupperna som redovisas i diagrammet är olika stora och siffrorna visas i antal, men vi kan se 
att en av de största ökningarna procentuellt sett den närmaste femårsperioden kommer att ske i 
åldersgruppen 75-79 år med en ökning på 28 procent. Och när flera åldrar i den gruppen övergår i 
nästa åldersgrupp, 80-84 år, kommer den åldersgruppen att ha ökat med 45 procent till och med 2028. 
Sedan förflyttar sig några åldrar vidare till åldersgruppen 85 år eller äldre, så i slutet av 
prognosperioden har även den åldersgruppen ökat kraftigt, 27 procent.  

Bland de yngre åldrarna finns den procentuellt största ökningen i åldersgruppen 16-18 år, med en 
ökning med 19 procent på fem år och totalt 24 procent för hela tioårsperioden. 

Utmaningar 
Ofta tänker man kanske att det är kommuner med ett minskande befolkningsunderlag som har stora 
utmaningar att tampas med, men även en kraftig befolkningsökning, som för Karlstads del det senaste 
året, innebär utmaningar för olika verksamheter inom kommunen.  

1. En kraftig befolkningsökning ställer höga krav 
Fler invånare innebär att fler individer ska få sina behov på olika sätt tillgodosedda vare sig det 
handlar om bostad, kollektivtrafik, skola eller vård och omsorg. Många olika verksamheter inom 
kommunen påverkas, men mer eller mindre beroende på vilka de nya invånarna är som flyttar in. Det 
blir mer kännbart för verksamheterna när en befolkningsökning är större än vanligt. Vi kan se att 
många av inflyttarna kommer från de övriga värmländska kommunerna. En betydande andel av dessa 
är utrikes födda. Det kan innebära en stor utmaning för Karlstad att se till så dessa individer får arbete 
och kan integreras i det svenska samhället.  

2. Förändrad befolkningssammansättning 
I Sverige som helhet ser vi att andelen män i befolkningen ökar och trots att vi än så länge är fler 
kvinnor än män totalt sett i Karlstads kommun, är det redan nu en dominans av män i de flesta åldrarna 
under 50 år. Kvinnodominansen finns framförallt i de högre åldrarna men skillnaderna mellan könen 
minskar allteftersom männens livslängd ökar. Ökningen av inflyttningen av män på senare år har till 
viss del att göra med att det har varit fler män än kvinnor bland de som flyr till Sverige. Vad innebär 
det för Sverige och för oss i Karlstad att befolkningen består av alltfler män jämfört med kvinnor? Hur 
ska vi hantera detta till exempel i skolan och vad får det för konsekvenser?  
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3. Socioekonomiskt blandade områden 
Områdena i Karlstad med stor andel utrikes födda är de områden där andelen utrikes födda också ökar 
mest. Inom kommunens olika stadsdelar och kommundelar strävar vi efter att få en socioekonomiskt 
blandad befolkning för att motverka segregation. Hur uppnår vi det? 

4. Ökad demografisk försörjningsbörda 
Att befolkningen består av allt fler äldre, vad får det för konsekvenser? 

 


