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Målanalys: En kunskaps- och tillväxtkommun, del 2 – Företagsklimat och kommunikationer 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
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 2018-11-13.  
 
Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se  
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Sammanfattning  
Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 

Insiktsundersökningen är en undersökning som visar hur nöjda de företagare är 
som på något viss haft kontakt med kommunen inom något område. Resultatet för 
2017 års insiktsundersökning är något sämre jämfört med året innan. I Svenskt 
Näringslivs senaste undersökning däremot har Karlstad fått ett bättre resultat för 
2018 än 2017. 

Bygglov är det område som företagarna är minst nöjda med enligt 
insiktsundersökningen. Detta gäller generellt sett i landet men även i Karlstad. 
Effektiviteten är det som lyfts fram som förbättringsområde. Kommunen arbetar 
därför med ”lean”, som handlar om att testa och utvärdera nya arbetssätt i 
processflödet kring bygglov, med strävan att uppnå större effektivitet och större 
kundnöjdhet, samt bättre arbetsmiljö. För övrigt visar resultaten i undersökningen 
att bemötandet ligger på en hög nivå, där nämns också kompetens och engagemang 
som viktiga beståndsdelar för nöjdare företagare. 

Kommunen gör en riktad satsning mot företag inom ramen för energi- och 
klimatrådgivning. Konsumentrådgivningen upplever minskad efterfrågan från 
företagare. Kommunens företagsservice behöver fortsätta att utvecklas och bli 
bättre marknadsförd. Antalet e-tjänster och digitala processer, som både underlättar 
för företagare men även effektiviserar kommunens arbete, behöver bli fler.  

Antalet nystartade företag per invånare har minskat mellan 2016 och 2017. Detta 
gäller både nationellt och i Karlstad. Företagandet berörs av villkor som är 
relaterade till beslut som tas nationellt vilket kan ha påverkat nedgången både för 
Karlstads kommun och för riket som helhet. I Karlstad är det dock många som 
startar UF-företag under sin gymnasietid. Kommunen är med och stöttar i olika 
nätverk och organisationer som arbetar med att hjälpa nya företagare. För att 
attrahera nya företag och underlätta befintliga att expandera behövs 
verksamhetsmark i olika skeden, vilket vi inte har tillräckligt av i dagsläget. Därför 
är det viktigt att det finns en markreserv för etablering som motsvarar nuvarande 
och kommande behov. 

En utmaning gällande både näringslivet och det offentliga är att 
företagen/arbetsgivarna i Karlstad ska hitta kompetent arbetskraft. En annan 
utmaning är att få alla verksamheter inom kommunorganisationen att se sin del i 
arbetet med att förbättra företagsklimatet. 

Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer 

Medborgarundersökningen visar att vi har nöjda Karlstadsbor när det gäller 
kommunikationer. Jämfört med jämförelsekommunerna ligger vi bäst till. Två av 
delfrågorna (tillgång till gång- och cykelvägar samt enkelheten att transportera sig 
med bil) har fått något försämrat resultat, men inte så att det påverkat 
helhetsindexet. Det skulle kunna bero på att vi bygger och gräver runt om i 
centrum som gör att det är lite svårare att ta sig fram.  

Resandet med Karlstadsbuss ökar stadigt och med ett snabbusstråk kan man tänka 
att nöjdheten kommer att öka ännu mer. Med teknikutveckling och snabbusstråk 
sker det en utveckling av kollektivtrafiken i Karlstad som gör att den kan bli ett 
konkurrenskraftigt alternativ till de individuella bilresorna och ta fler 
marknadsandelar från biltrafiken. Dock behövs det även en attitydförändring hos 
många inbitna bilister kring bilåkandet.  

Hur detaljplanerna utformas är avgörande för att få till bra och hållbara 
kommunikationer som skapar god tillgänglighet och ger möjlighet att med lätthet 
använda kollektivtrafiken. Ny beläggning behövs på flera gång- och cykelbanor i 
kommunen. Ett förverkligande av ambitionerna i Oslo-Stockholm 2.55 med en 
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utbyggd järnvägsförbindelse är viktig del för att på lång sikt stärka kommunens 
konkurrens- och attraktionskraft. 

En fortsatt bredbandsutbyggnad med ambitionen 100 procent anslutna fastigheter 
är nyckeln för att ge Karlstadsborna ökade möjligheter att jobba på distans och 
sköta andra ärenden via bredbandsuppkopplade enheter. Det bidrar till ett minskat 
resande, stärker företagsklimatet och förbättrar möjligheten att leva och bo i hela 
kommunen. När vi fyller nätet med utbud och tjänster skapar vi förutsättningar för 
ett ökat nyttjade av e-tjänster och ökar vår möjlighet att bli årets 
Digitaliseringskommun.  

Några av utmaningar för kommunikationer är bland annat snabbare förbindelser 
med omvärlden och att hänga med i teknikutvecklingen inom morgondagens 
transportinfrastruktur. 

Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 

Karlstads befolkning ökade med 922 personer 2017, en befolkningsökning på en 
procent, vilket innebär att vi klarade målet. 
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Bakgrund 
Målområdet En kunskaps- och tillväxtkommun är ett av fyra målområden i 
kommunens strategiska plan. Detta målområde innefattar sex övergripande mål, 
varav tre behandlas i denna rapport: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat, 
Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer samt 
Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent. 

Översikt indikatorer 
Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer. De tre mål 
som redovisas i denna rapport följs upp med hjälp av sju indikatorer. 

En kunskaps- och 
tillväxtkommun 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 

2018 
Karlstad ska ha ett gott 
företagsklimat           

 

Nöjd-Kund-Index företagande (NKI), 0-100, 
SKL 67 . 71 74 69 

 

Företagarnas sammanfattande omdöme 
om kommunens företagsklimat (betyg 1-6), 
Svenskt Näringsliv  3,55 . 3,54 3,47 3,49 3,65 
Antal nystartade företag 
(etableringsfrekvens) per tusen invånare 
(16-64 år) och år, Tillväxtanalys 9,2 10,3 10,5 9,6 9,0 

 

Karlstadsborna ska ha tillgång till 
goda och hållbara 
kommunikationer   

 

Kommunikationer, index 0-100, MBU 75 73 75 73 73  
    varav män 72 72 72 72 72  
    varav kvinnor 77 73 78 75 74  
Bussresor med Karlstadsbuss, antal per 
invånare och år, SBF 93,4 93,7 95,7 96,2 97,9  
Tillgång till bredband med hastighet 100 
Mbit/s, andel av hushållen i Karlstads 
kommun (%), PTS . . 78,4 81,4 84,2 

 

Karlstads befolkning ska årligen öka 
med minst en procent     

 

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

Kommentar: Pilarna visar åt vilket håll utvecklingen har gått (positivt eller negativt) för 
respektive indikator det senaste året som har rapporterats. (Pilen vid indikatorn om 
befolkningsökning är också grön och pekar uppåt även om det inte är en ökning från 
föregående år. Där räcker det att värdet är minst en procent.) En prick i tabellen innebär 
att data inte finns eller att vi inte har tillgång till den. De flesta värden för 2018 publiceras 
2019. 
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Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 
Målet beskriver att ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en 
förutsättning för Karlstads fortsatta tillväxt och utveckling. Både etablerade och 
nya företag ska känna att de får stöd från kommunen. Näringslivet i Karlstads 
landsbygdsområden är också viktigt för att hela kommunen ska leva och utvecklas. 
Karlstad ska vara en aktiv aktör i regionen på olika sätt och verka för ökad 
samverkan med såväl grannkommunerna, näringslivet som andra offentliga 
aktörer.  

För att på något sätt mäta hur företagsklimatet i Karlstad är har vi valt att använda 
SKL, Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Insikt som mäter Nöjd-
Kund-Index från företagare som alla har varit i kontakt med kommunen på ett eller 
annat sätt. Vi använder även Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 
i kommunerna för att få veta företagarnas sammanfattande omdöme. Till skillnad 
från SKL:s undersökning har de som svarat på enkäten från Svenskt Näringsliv 
kanske inte ens haft kontakt med kommunen samt att det är en 
stickprovsundersökning med ett urval av företag. Etableringsfrekvensen mäter hur 
vi ligger till med antalet nystartade företag. 

Indikatorernas utveckling 

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

Karlstads kommuns NKI för företag uppgår till 69 för 2017, vilket är en 
försämring från föregående år då index låg på 74. Samtliga områden har fått sämre 
resultat i den senaste undersökningen jämfört med året innan och flertalet av 
områdena hamnar under index 70, vilket är gränsen för ”godkänt”. Högst omdöme 
ges Bemötande, med index på 75. Samtliga serviceområden har ett index på mellan 
66-75. Sett till myndighetsområden ges Brandskydd (84) högst betyg, medan 
Bygglov (64) ges lägst betyg.  

Indexvärdet för miljö och hälsoskydd 2017 uppgick till 76 och för 
livsmedelskontroll, 72, något lägre jämfört med året innan för båda områdena. Ett 
myndighetsområde (markupplåtelse) har inte fått något resultat alls eftersom detta 
området har missats i inrapporteringen från kommunens sida. Det kan ha påverkat 
det övergripande resultatet negativt med ett något lägre indexvärde som följd.  

 

Figur 1: Nöjd-Kund-Index företagare för Karlstad och jämförelsekommunerna 
2016 och 2017 

 
Källa: Insiktsundersökningen, SKL (OBS! Alla jämförelsekommuner deltog inte 2016.) 
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De jämförelsekommuner som hade sämre placering än Karlstad var Jönköping och 
Gävle, med index 67 respektive 66. Bäst till låg Kalmar och Örebro med index 76. 
Förutom Karlstad har Gävle och Sundsvall haft de största minskningarna mellan 
2016 och 2017. 

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

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning, 2018, skickades 300 enkäter ut till 
företagare bland Karlstads kommuns över 9 000 företag. 172 svar kom in.  

Företagarna gav kommunen 3,65 i betygsmedelvärde när det gäller det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet, utifrån betygsskalan 1-6. Det är en 
liten förbättring jämfört med 2017 även om det inte är några stora skillnader 
mellan åren. Medelvärdet för Karlstad har sedan 2008 legat runt 3,5 och någon 
gång gått upp till 3,7. Det är lite bättre än medelvärdet för riket och gav Karlstad i 
år plats 64 av 290 kommuner. Sedan förra mätningen (2017) har Karlstad klättrat 
10 placeringar i Svenskt Näringslivs rankinglista. 

 

Figur 2: Sammanfattande omdöme av företagarna om kommunens 
företagsklimat, betygsmedelvärde för Karlstad och jämförelsekommunerna 
2017 och 2018 

  
Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking 
 

Av jämförelsekommunerna ligger Karlstad på en fjärde plats. Växjö intar täten 
med 3,87 i betygsmedelvärde. Det lägsta omdömet fick Gävle, 2,83. 

 

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

Antalet nystartade företag per tusen invånare, även kallat etableringsfrekvensen, 
har för Karlstads del gått ner något, från 9,6 nystartade företag per tusen invånare 
2016 till 9,2 år 2017. Rikets genomsnitt gick också ner, från 11,8 för 2016 till 11,2 
för 2017. 

 

 

 

3,87
3,68 3,65 3,65 3,50 3,42 3,37

2,99 2,83

3,40

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Be
ty

gs
po

än
g 

1-
6

2017 2018



   Sid 8(22) 
 

 

Figur 3: Antal nystartade företag per tusen invånare 16-64 år för 
jämförelsekommunerna och riket 2016 och 2017 

 
Källa: Tillväxtanalys 
 

Alla utom två av våra jämförelsekommuner har också sett en minskning mellan 
2016 och 2017. Luleå och Linköping har istället haft en ökning av 
nyetableringsfrekvensen. Den kommun som ligger högst bland 
jämförelsekommunerna är Luleå med 10,9 nystartade företag per tusen invånare, 
men ingen ligger högre än rikets genomsnitt på 11,2. 

 

Analys och åtgärder 
Indikatorerna för målet om ett gott företagsklimat i Karlstads kommun pekar lite åt 
olika håll. Nöjd-Kund-Index i insiktsundersökningen har förbättrats varje år utom 
det senaste året. En delförklaring till det sämre resultatet skulle kunna vara det 
faktum att några delar i undersökningen inte har blivit inrapporterade till SKL, som 
står bakom undersökningen, vilket kan ha påverkat totalindex negativt.  

Däremot visar Svenskt Näringslivs attitydundersökning på ett förbättrat resultat för 
Karlstads kommun. Här ska man komma ihåg att båda undersökningarna är 
begränsade till ett visst antal företagare och ger inte hela bilden. Svensk Näringsliv 
gör sin undersökning från ett urval av sina medlemsföretag och 
Insiktsundersökningen görs för företagare som på något sätt har varit i kontakt med 
kommunen.  

Kommunen arbetar med att förbättra nöjdheten kring bygglov 

De myndighetsområden i insiktsundersökningen som har störst inverkan på 
totalresultatet för NKI företagare är bygglov, miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelskontroll.  

Bygglov är fortfarande det område som företagarna är minst nöjda med visar 
insiktsundersökningen. Företagarna anser att effektiviteten har stor betydelse för 
helhetsbedömningen för bygglov och att det området bör prioriteras vid ett 
förbättringsarbete. Detta gäller generellt i undersökningen på nationell nivå men är 
även viktigt för Karlstad. Effektivitet är ofta likställt med handläggningstid men 
handlar bland annat också om rättssäkerhet och tillgänglighet. Utmaningarna 
kommunerna har är det höga ärendeflödet samt rekrytering av rätt kompetens. 
Byggbranschen går för fullt och konkurrens om ingenjörer och arkitekter är stor.  
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Att förbättra nöjdheten kring bygglov är ett prioriterat område i Karlstads 
kommuns förbättringsarbete. Kommunen har till exempel infört ”företagsservice”, 
en samordnad myndighetsutövning, där en företagare får träffa berörda kommunala 
myndigheter samtidigt, och får tidigt en kontakt med handläggare från de berörda 
förvaltningarna. Kommunen arbetar också med ”lean”, som handlar om att testa 
och utvärdera nya arbetssätt i processflödet kring bygglov, med strävan att uppnå 
större effektivitet och större kundnöjdhet, samt bättre arbetsmiljö. Ett nytt 
arbetssätt för bygglov har precis startat, där varje ärende/sökande tilldelas en 
grupp, som tar gemensamt ansvar för ärendet. Detta hoppas kommunen kommer 
att innebära att sökanden tidigare får en personlig kontakt.  

Bemötandet ligger på en hög nivå  

Även om bemötandet redan ligger på en hög nivå i insiktsundersökningen behöver 
vi ständigt jobba för att bibehålla det goda resultatet. Viktigt är att informera om 
tidsramar och ändring av överenskomna tidsramar samt att följa rutinerna kring 
handläggningen av ärendet.  

Många kommunanställda möter dagligen företagare bland annat i samband med 
den inspektionsverksamhet som pågår inom olika områden. Här är det personliga 
mötet en viktig faktor för att bidra till ett gott företagsklimat.   

Bemötande och kompetens är två områden från undersökningen som har en positiv 
inverkan på helhetsattityden. Det är viktigt att upprätthålla höga nivåer inom dessa 
områden och inom bemötande prioritera kommunens engagemang för ärendena för 
att förbättra resultaten i undersökningen. Inom området kompetens bör förmågan 
att förstå företagens problem prioriteras.  

Ökad satsning på energi- och klimatrådgivning 

Resultatet för miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll kan ses som gott men 
kräver ett fortsatt arbete för att bibehålla eller öka företagarnas nöjdhet.  

Inom livsmedelsområdet pågår för närvarande en utredning om samverkan om 
livsmedelskontroll, genom att Karlstad tillhandahåller inspektörer som kan arbeta i 
andra kommuner i länet. Samverkan med andra kommuner inom miljö- och 
hälsoskydd och inom livsmedelsområdet sker främst inom miljösamverkan 
Värmland och det så kallade 9-stads nätverket, där nio mellanstora kommuner i 
Mellansverige samverkar och utbyter erfarenheter.  

Kommunen gör en riktad satsning mot företag inom ramen för energi- och 
klimatrådgivning. Vad gäller stöd till företagare inom det konsumenträttsliga 
området inom ramen för kommunens konsumentrådgivning, ses en minskad 
efterfrågan. 

Förbättrad marknadsföring av kommunens företagsservice behövs 

Andra åtgärder för att öka nöjdheten kan vara att bli bättre på att tala om vad 
kommunen gör, var man kan få stöd och hjälp och vilken roll kommunen har. Det 
behövs en förbättrad information och marknadsföring av kommunens 
företagsservice och kommunen behöver bli tydligare med vad företagare kan 
förvänta sig av oss som kommun.  

För att ytterligare effektivisera kommunens arbete och underlätta för företagare 
behöver kommunen fortsätta att digitalisera processer och öka antalet e-tjänster. 
Ett exempel på det är att Karlstad kommer att ansluta sig till plattformen Serverat. 
Det är en samlad digital plattform som utgår från företagens förutsättningar och 
behov för att det ska bli enklare att starta och driva restaurangföretag. Syftet med 
Serverat är att underlätta för företagare som ska söka tillstånd samtidigt som 
kommunens handläggning effektiviseras. Arbetet inleds med restaurangbranschen 
men framgent kommer även besöksnäringen omfattas av detta arbete. Här kommer 
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företagare bland annat kunna följa en checklista för att se att alla tillstånd som 
krävs finns med. 

Förbättrat resultat förbättrar inte alltid kommunens rankingplacering 

När det gäller Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i alla Sveriges 
kommuner gjordes 300 utskick till företagare i Karlstads kommun. Av dessa kom 
det in 172 svar. I kommunen finns det cirka 9 000 företag som har verksamhet i 
kommunen så de 172 utgör endast en bråkdel. De som svarat på enkäten är företag 
med anställda, vilket exkluderar enmansföretag. Undersökningen visar dels om 
företagarna blivit nöjdare eller inte, dels på vår kommuns placering i rankingen. I 
vissa fall kan det vara så att trots att resultaten har blivit bättre (nöjdare företagare) 
inom olika delområden kan kommunens placering ha blivit sämre i rankinglistan 
jämfört med de andra kommunerna. Här fokuserar vi dock på om företagarnas 
omdömen om kommunen förbättrats eller inte och bryr oss inte så mycket om vår 
placering. 

Bryter vi ner resultaten i olika delområden kan vi se en ökning inom många av 
områdena för Karlstads del. Till exempel att Karlstads företagare i undersökningen 
har blivit nöjdare med bland annat kommunens service till företagen samt Tele- 
och IT-nät.  

När det gäller vägnät, tåg- och flygförbindelser samt att hitta kompetent arbetskraft 
är det två områden som företagarna är mindre nöjda med i årets undersökning 
jämfört med föregående år. 

Upphandling är ett område där nöjdheten hos företagarna minskat över tid men 
sedan undersökningen föregående år 2017, har det skett en ökning igen. 
Information till företagarna om hur LOU och upphandlingsprocessen fungerar är 
ett fortsatt förbättringsområde från kommunens sida. Exempel på 
förbättringsåtgärder skulle kunna vara att kommunen tittar vidare på möjligheterna 
att ”paketera” upphandlingarna på ett annat sätt, och hitta sätt att få de lokala 
företagen kan bli mer involverade och ha möjlighet att lämna anbud.  

När det gäller företagarnas upplevelser av andras attityder till företagande, visar 
undersökningen att företagarna i Karlstad generellt sett blivit nöjdare. Dock har 
företagarnas nöjdhet med politikernas attityd till företagande inte ökat på samma 
sätt som nöjdheten till skolans och medias attityder och i viss mån även 
tjänstemännens attityder till företagande.  

Karlstads kommun har förbättrat resultaten inom de flesta områden i Svenskt 
Näringslivs undersökning även om inte alltid rankingplaceringen förbättrats. Detta 
beror på att andra kommuner kan ha förbättrat sina resultat ännu mer eller att fler 
ligger på samma nivå och konkurrerar om placeringarna, vilket gör att 
rankingplaceringen kan ha blivit sämre för Karlstad.  

Färre nystartade företag trots högkonjunktur  

Det startades inte lika många företag per invånare i Karlstad det 2017 som det 
gjorde 2016. Mönstret är detsamma för riket som helhet och alla Karlstads 
jämförelsekommuner utom två. Ofta brukar nyföretagandet öka i högkonjunktur 
men så är alltså inte fallet nu. En del menar att en förändrad politik med ändrade 
lagar och regler som snarare försvårar förutsättningarna att starta företag är skälet 
till nedgången. När det gäller förändringar som sker på riksnivå blir det naturligtvis 
effekter även i vår kommun. Då gäller det att hitta nya sätt och vägar där 
kommunen kan underlätta för företagen. 

Även om nyföretagandet har minskat i Karlstad just nu har i ändå en stor andel av 
gymnasieeleverna i kommunen haft ett UF-företag under sin studietid. 47 procent 
av alla som tar studenten har haft ett UF-företag, vilket är en hög siffra. UF, Ung 
Företagsamhet, är en viktig verksamhet men vi behöver få de unga entreprenörerna 
att behålla entreprenörsandan även efter skoltiden.  
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Kommunens ”Företagsservice” är en servicefunktion för företagare som vill starta 
verksamhet. Där kan de boka in sig på ett möte för att träffa alla handläggare som 
de behöver ha kontakt med vid ett och samma tillfälle. Detta är en mycket bra 
satsning för att underlätta för såväl nya företagare som befintliga, men jobbet med 
att utveckla konceptet och marknadsföra det mer fortgår hela tiden.  

Kommunen stödjer aktörer som hjälper företag i tidiga skeden med utmaningar vid 
starten. Drivhuset och Nyföretagarcentrum, Karlstads Innovation Park är de 
främsta. En nysatsning har gjorts genom STING Bioeconomy som är en inkubator 
inom skogsindustrin som är viktig för regionen och som kompletterar den övriga 
inkubatorverksamheten inom nätverket Kickstart Network Värmland. 

Karlstads kommun arbetar med etableringar genom förfrågningar som kommer in 
från företag direkt men även genom Business Värmland. Insatser behövs för att vi 
ska kunna arbeta mer strategiskt och proaktivt jämfört med vad vi gör idag.  

Det saknas nya framtida utpekade områden för verksamhetsmark 

För att lättare attrahera nya företagare som efterfrågar mark eller som vill 
expandera behöver vi ha tillgång till verksamhetsmark i olika skeden: Råmark för 
exploatering, mark i planeringsskede, planlagd mark och utbyggd mark. 

I ett starkt expanderande Karlstad har tillgänglig verksamhetsmark bebyggts i 
snabbare takt än nya attraktiva områden identifierats och detaljplanelagts. Enligt 
kommunens riktlinjer ska kommunen alltid ha tillgänglig exploaterad 
verksamhetsmark för både industri och kontorsverksamhet, arbeta proaktivt för att 
öka etableringsmöjligheterna i företagsattraktiva områden, samt vara delaktig i att 
sammanställa och marknadsföra tillgänglig kommunal verksamhetsmark inom 
ramen för Karlstad Business Region, KBR.  

Ett arbete för att ta fram en markförsörjningsplan för verksamhetsmark inom 
kommunen har påbörjats. Arbetet ska inarbetas i kommande revideringar av 
översiktsplanen (ÖP). För närvarande arbetar kommunen med att detaljplanelägga 
Eriksberg för industri och verksamheter. Det saknas dock nya framtida utpekade 
områden tills det finns en ny översiktsplan. För verksamhetsområdet Bråtebäcken 
färdigställs första byggnationen och området börjar bli helt reserverat för diverse 
etableringar. Därför färdigställs nu infrastrukturen i området. 

För att kommunen som markägare ska kunna föra en aktiv markpolitik behöver 
kommunen förvärva mark som i översiktsplanen utpekas för framtida 
stadsutveckling. Kommunen har under många år levt på tidigare inköp av mark. 
Karlstads roll som centralort i regionen och den ökade urbaniseringen gör att 
Karlstad förväntas växa under en lång tid framöver. Då behövs kommunal mark så 
att kommunen ska kunna styra utvecklingen.  

Utmaningar 
 Kompetensförsörjning i kommunen för alla arbetsgivare och vilken roll 

kommunen ska ta i det arbetet. 

 Skapa attraktivitet för Karlstad för att locka kompetens och nya 
företagsetableringar till exempel genom färdigställda markanvisningar. 

 Kommunens alla verksamheter ser sin del i arbetet med ett förbättrat 
företagsklimat. 

 Att nå så många som möjligt av alla våra 9 000 företag så att de känner sig 
sedda och bekräftade. 

 Bli bättre att kommunicera vad kommunen kan hjälpa till med när det 
gäller företagande. 
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 Digitaliseringen och webben, det vill säga att göra webben och e-tjänster 
lättanvända för företagare. Viktigt att e-kontoret är behjälplig med att öka 
antalet kommunala e-tjänster.   

 Hitta rätt arenor för att sprida kännedom om den service som 
konsumentrådgivningen kan erbjuda, framför allt till nystartade en- och 
fåmansföretag. 

 Förmåga och mod att göra förvärv av mark som till och med kan ligga före 
översiktsplanens tankar och ambition. Se fastighetsförvärven som 
långsiktiga investeringar. 
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Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda 
och hållbara kommunikationer 
Målet beskriver att det med hjälp av hållbara kommunikationer ska vara lätt för 
alla att ta sig till och från, och inom Karlstads kommun. Det ska finnas goda 
pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god 
bredbandstillgänglighet. Karlstad som tillväxtmotor i regionen ska ha en aktiv roll 
i att bygga goda relationer, bedriva påverkan och etablera samarbeten där det är 
nödvändigt.  

För att mäta målet använder vi oss av ett index på invånarnas nöjdhet med 
kommunikationer från SCB:s medborgarundersökning. För index 
Kommunikationer är det fyra delfrågor som ligger till grund. (Delfrågorna 
specificeras i figur 5). Frågorna betygssätts av invånarna från 1-10 och omräknas 
till ett index från 0 till 100. Gränsen för mycket nöjd anses ligga på index 75.  

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Kommunikationer, index 0-100, MBU 

I den senaste medborgarundersökningen som Karlstad deltog i (hösten 2017) blev 
resultatet för Kommunikationer index 73, varav 72 för män och 74 för kvinnor. 
Karlstad ligger bra till och högt bland undersökningens deltagande kommuner. I 
undersökningen 2015 hade vi index 75 och delade förstaplatsen med två andra 
kommuner.  

 

Figur 4: Kommunikationer, index från medborgarundersökningen 2017 

 
Källa: SCB 
 

För resultaten 2017 ligger vi högst bland jämförelsekommunerna. Medelvärdet för 
deltagande kommuner låg på 61. Kommunerna med det högsta värdet hade 76 och 
kommunen med det lägsta värdet hade 31.  

Över tid har nöjdheten bland männen i Karlstad legat stabilt på samma nivå hela 
tiden, medan kvinnornas nöjdhet pendlat lite upp och ner vartannat år.  
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Figur 5: Betygsmedelvärden för delfrågorna i index för kommunikationer i 
medborgarundersökningen 

 
Källa: SCB 
 

Det har inte varit speciellt stora förändringar i resultaten mellan åren om vi tittar på 
respektive delfråga. Nöjdheten när det gäller tillgången till förbindelser för längre 
resor är den delfråga som ligger lägst inom området kommunikationer men den har 
ändå fått medelbetyget 7,1 på en tiogradig skala. Den delfråga som sjunkit mest 
(från 8,2 till 7,9) mellan 2016 och 2017, är nöjdheten med möjligheten att enkelt 
transportera sig med bil. 

Bland våra jämförelsekommuner ligger vi bäst till i alla delfrågor utom när det 
gäller möjligheterna att enkelt transportera sig med bil där vi hamnar på en andra 
plats efter Luleå. En ganska stor skillnad är att våra invånare är betydligt mer nöjda 
med möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor än invånarna i de övriga 
jämförelsekommunerna som deltog i undersökningen. Även nöjdheten med 
tillgången på gång- och cykelvägar ligger på en högre nivå för Karlstads del. För 
båda dessa enskilda frågor ligger vi bland de tre fyra kommuner som ligger högst i 
2017 års undersökning och som har de nöjdaste kommuninvånarna. 

 

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

Detta mått visar antal bussresor som är gjorda med Karlstadsbuss; antal resor per 
invånare och år. Vi räknar antalet invånare i de centralare delarna av Karlstad och 
Skåre, alltså samma omkrets som Karlstadsbuss linjenät sträcker sig.  
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Figur 6: Antal bussresor per invånare och år med Karlstadsbuss 

 
Källa: Karlstadsbuss, Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Vi kan se att bussåkandet med Karlstadsbuss ökar kontinuerligt över tid och det 
gjordes över 7 miljoner resor under 2017, vilket innebär 98 resor per invånare. 

 

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

Detta mått visar hur stor andel av hushållen som kan ansluta sig och få 100 Mbit/s, 
men måttet visar inte hur stor andel som verkligen är uppkopplade. Karlstads 
kommuns och övriga Sveriges kommuners utbyggnad av fibernätet mäts av Post- 
och telestyrelsen. Måtten är ”Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s” och 
”Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s – utanför tätort och småort”.  

 

Figur 7: Andel av befolkningen som hade tillgång till bredband respektive år 

 

Källa: PTS, Post- och telestyrelsen  
 

Utfallet för Karlstads kommun totalt 2017 visade att 84,2 procent av kommunens 
hushåll hade tillgång till bredband med hastighet 100 Mbit/s. Motsvarande siffra 
för riket var 78,5 procent. I Karlstads kommuns glesbebyggda områden (områden 
utanför tätorter/småorter) var siffran 39,6 procent (riket 31,1 procent). I 
diagrammet ovan syns utvecklingen över tid, från 2012 till 2017. 
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Analys och åtgärder 
För att säkerställa att Karlstadsborna har tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer ska vi följa den trafikplan vi antagit. Den anger att vi i 
konfliktpunkter ska prioritera oskyddade trafikanter (gångare och cyklister), sedan 
kollektivtrafiken och sist bilen. Det ska fortfarande vara möjligt att använda bilen i 
centrum men inte på bekostnad av mer kapacitetsstarka och hållbara alternativ.  

Attitydförändring behövs för minskat bilåkande 

I trafikplanen anges att bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer 
att vara så under överskådlig tid, men biltrafiksystemet måste vara i balans med 
omgivningen. Detta synsätt skapar förutsättningar för gynnande av hälsoaspekter, 
trygghet, störningsfria vistelseytor samt trivsamma och vackra stadsmiljöer. 
Inriktningen är att öka andelen gång- och cykeltrafik och utveckla kollektivtrafiken 
som ett konkurrenskraftigt alternativ till de individuella bilresorna. Därför försöker 
kommunen inrikta planeringen på att göra dessa färdmedel relativt mer attraktiva 
än bilen. Bilens många fördelar i form av komfort och flexibilitet måste mötas av 
ett attraktivt system för gång- och cykelresor samt ett större utbud av 
kollektivtrafik med konkurrenskraftiga restider. 

Vi ser att biltrafiken har ökat i snabbare takt än vad befolkningen har gjort de 
senaste åren. Nyligen färdigställda byggnationer samt pågående centralt i Karlstad 
har under senare tid gett upphov till en ansträngd trafiksituation under en kort tid 
på morgonen respektive eftermiddagen. I en växande stad kommer trafiken öka 
och vi behöver ha en ökad tolerans för att det under maxtimmarna tar någon minut 
längre då det inte finns utrymme att bygga bort propparna helt. Genom förbättrade 
åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik kan kommunen få fler att väja andra 
alternativ än bilen men för att det ökande bilåkandet inte ska fortsätta i samma takt 
som hittills behövs det även en attitydförändring hos inbitna bilister. 

Bussresandet ökar och resenärerna är nöjda  

Karlstadsbuss har blivit belönade med att ha Sveriges nöjdaste kunder de tre 
senaste åren enligt kollektivtrafikbarometern som är den kund och 
marknadsundersökning som Svensk kollektivtrafik genomför.  

Karlstadsbuss jobbar ständigt med att förbättra kollektivtrafiken för medborgarna, 
och för att på så sätt ta fler marknadsandelar från bilen. 

Enligt NPS (Net Promoter Score) som bland annat mäter kundlojalitet skulle drygt 
40 procent av kunderna rekommendera Karlstadsbuss till sina vänner och bekanta. 
För att sätta detta i ett sammanhang så ligger kollektivtrafikbranschens snitt på -1 
procent och andra branscher i svenskt näringsliv brukar ligga mellan 10-15 procent 
i NPS-värde.  

Varumärket Karlstadsbuss har arbetats in i branschen under många år och har 
stärkt Karlstads kommuns varumärke vilket vi bland annat fått bekräftat i 
kundundersökningar bland nya studenter till Karlstads universitet och de externa 
handelsområdena.  

Teknikutveckling och snabbusstråk 

Det är redan nu enkelt att köpa biljett hos Karlstadsbuss men det kan bli ännu 
enklare samt flexiblare för Karlstadsbuss kunder. Bussens app är väldigt populär 
och vi bedömer att en fortsatt utveckling där det erbjuds fler produkter och gör 
incheckningen på bussen enklare kommer att uppskattas av kunderna. Samtidigt 
måste vi vara öppna för ny teknik och ha beredskap för nya trender som tenderar 
att uppstå allt snabbare i det digitala samhället.  

Även störningsinformationen ut till kunderna är något kommunen jobbar med för 
att underlätta och förbättra, särskilt viktigt i dessa tider när det i stora delar av 
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centrala staden bedrivs gatu- och vägarbeten som påverkar bussens framkomlighet 
och möjlighet att hålla sin tidtabell.  

Den 9 december är det nationellt fastställda datumet för byte av tidtabell för de 
flesta kollektivtrafikorganisatörer i Sverige. Karlstadsbuss kommer i år att för 
första gången byta tidtabell i december. Att ha gemensam dag för byte av tidtabell 
skapar bättre förutsättningar för samplanerade lösningar mellan tätortstrafik och 
regional kollektivtrafik. I år sammanfaller det också med trafikstarten för den 
första etappen av Karlstadsstråket. Snabbusstråket kommer att trafikeras med helt 
elektrifierade ledbussar. 

Samverkan och utveckling sker, förutom inom kommunen, även tillsammans med 
övriga kollektivtrafikbolag i Sverige och särskilt då Värmlandstrafik AB. Detta 
samarbete kommer intensifieras åren framöver då Karlstadsbuss och 
Värmlandstrafik ingår i samma organisation i det nyskapade Region Värmland. 

Prioriteringarna i Karlstadsbuss verksamhetsutveckling är bland annat hög 
turtäthet samt satsningar på nya miljövänliga bussar. Satsningen på 
Karlstadsstråket ökar både utbud, komfort och attraktivitet. Förbättringsarbete av 
busshållplatser och dess tillgänglighetsanpassning pågår och kommer att fortsätta. 
Demostråket av Karlstadsstråket mellan Stora Torget och bytespunkt Rud bör ge 
positivt resultat i utvecklingen. Skulle vi inte bibehålla omfattningen av denna 
verksamhet är risken att vi behöver dra ner på turtäthet och tillgänglighet, vilket i 
sin tur innebär sämre pendlingsmöjligheter, färre resenärer, missnöje bland kunder 
samt negativ påverkan på miljön, då fler kommer att välja bilen. 

Detaljplanernas utformning avgörande för bra kommunikationer 

När det gäller exempelvis målen för kommunikationer så är detaljplanernas 
utformning och var staden utvecklas avgörande för hur betygen för tillgänglighet 
och möjlighet att använda kollektivtrafiken blir. Förtätning i de stråk där 
kollektivtrafikutbudet är starkt påverkar betygen och målen i positiv riktning. 
Exploatering på jungfrulig mark utanför befintligt kollektivtrafiksystem innebär 
svårigheter att erbjuda en bra kollektivtrafik vilket i sin tur sannolikt påverkar mål 
och kundbetyg i negativ riktning. Tjänstepersoner från miljöförvaltningen deltar i 
arbetet med framtagande av detaljplaner, bland annat i syfte att bevaka att 
förutsättningarna för hållbart resande beaktas i planerna. Vid delårsbokslutet 
framkom att sju av nio detaljplaner under 2018 innehåller förutsättningar för ett 
ökat hållbart resande, vilket kan ses som ett gott resultat.  

Vi kan notera en minskning i betyg i medborgarundersökningen för enkelheten att 
transportera sig med bil, vilket sannolikt har att göra med de byggnationer som nu 
görs i Karlstads centrala delar. Varje trafikpåverkande projekt i högtrafikerade 
stråk och punkter har en negativ inverkan på uppfattningen om bilens 
framkomlighet. Åtgärderna har dock som regel en positiv inverkan på längre sikt. 

Cykelstaden Karlstad 

Även nedgången i uppfattningen om tillgång till gång- och cykelvägar kan ha och 
göra med pågående byggnationer. Det vi ser som kan påverka det försämrade 
resultatet är återställningsarbetet efter grävningar. Svårigheten ligger till största 
delen i kommunikation mellan grävande och återställande verksamhet men där har 
ett förbättringsarbete påbörjats. Många områden upplevs som byggarbetsplatser 
och en del områden runt gång- och cykelvägar används som tillfälliga 
avlastningsområden för byggmaterial. Detta kan göra att det upplevs besvärligt 
med framkomligheten.  

Förutom alla pågående byggnationer i Karlstad behöver även statusen på gång- och 
cykelbanor fortsätta att förbättras. Det behövs ny beläggning på flera gång- och 
cykelbanor och kommunen behöver ta ett större helhetsgrepp områdesvis. Det 
finns ett behov av ännu mer dialog mellan olika verksamheter, till exempel mellan 
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VA, Mark, Karlstads Energi och Karlstads El- och stadsnät. Målsättningen är att 
inför varje säsong ha en avstämning med alla grävande bolag vilket gör att vi kan 
planera projekt tillsammans för att undvika dubbelarbete. 

I arbetet med att förbättra tillgängligheten för hållbara transporter prioriteras till 
exempel gång- och cykelvägar i snöplogningen och även efter vintern när det 
gäller sandupptagningen. Beläggningsarbetet för gång- och cykelvägar fortsätter 
enligt plan och uppföljning av utförda grävarbeten ska förbättras. 

Vi behöver även bli bättre på att kommunicera det vi gör och vart vi är på väg 
såväl internt som externt. Vi behöver också utveckla och förbättra våra interna 
processer för att maximera nyttorna inom kommunen, i så kallad Karlstad 2.0-
anda1. 

Hållbara och effektiva transporter 

För transportsektorn finns tydliga och tuffa mål vad det gäller utsläpp. Det är vad 
vi gör lokalt som påverkar vad som sker globalt. Det är därför av vikt att 
kommunen verkställer de åtgärder vi sagt att vi ska göra. Omställningen till en 
fossilfri transportsektor är ett viktigt led i detta. Kommunen behöver verka för att 
ge Karlstadsborna de bästa tänkbara förutsättningarna att transportera såväl sig 
själva som företagens varor på ett hållbart och effektivt sätt. 

Vi måste också vara lyhörda för den teknikutveckling som pågår inom sektorn där 
nya och innovativa idéer har möjligheten skapa ett paradigmskifte kring 
planeringsideal, fordonsflottor och hur vi ser på transporter i stort. 

Branschen genom Svensk Kollektivtrafik har enats om ett mål där antalet 
kollektivtrafikresor ska fördubblas mellan 2006 och 2020. Målet får ses som ett 
sorts inspirationsmål då det för de större städerna i Sverige inte kan ses som 
realistiskt att uppnå. Det kommer att krävas mycket för att nå måluppfyllelsen i 
Karlstad men det är heller inte en omöjlighet. 

Värmlands län som helhet är enligt alla resvaneundersökningar som genomförs ett 
”bil-län” och detta gäller även till stor del för Karlstad som stad. För att 
kollektivtrafiken ska kunna ta fler marknadsandelar från bilen behöver Karlstads 
kommun jobba ännu mer med infrastrukturella frågor som underlättar bussens 
framfart och att bussen på så sätt blir ännu mer konkurrenskraftig gentemot bilen.  

Oslo-Stockholm 2.55 

Tillgång till goda hållbara kommunikationer såväl inom kommunen men även till 
och från kommunen är viktigt för Karlstads attraktivitet som kommun. Det gäller 
både de regionala och nationella resandemöjligheterna men även den 
internationella, och både för nya invånare men även befintliga invånare, besökare, 
studenter samt näringsliv och besöksnäring. Ett förverkligande av ambitionerna i 
Oslo-Stockholm 2.55 är den enskilt viktigaste faktorn för att på lång sikt stärka 
kommunens konkurrens- och attraktionskraft. 

Kommunen deltar också i EU-projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland”, 
där en del av projektet fokuserar på hållbara arbetsresor (projektledning hos 
Värmlandstrafik). Inom detta delprojekt deltar både offentliga och privata 
arbetsgivare lokaliserade i Värmland. Ett annat fokusområde i projektet är hållbara 
handelsresor, där nya lösningar prövas i samarbete med handeln. Projektet avslutas 
under 2019 och resultatet kommer att presenteras. 

Flyget viktigt speciellt för näringslivet 

Under det gångna året gick flygbolaget NextJet, som trafikerade linjen Karlstad – 
Arlanda, i konkurs. Linjen är mycket betydelsefull inte minst för näringslivet i 

                                                      
1 Karlstad 2.0 är kommunens interna begrepp för ökad samverkan inom 
kommunorganisationen. 
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Värmland och med cirka 30 000 resenärer årligen utgör den en stor del av den 
totala resandevolymen vid flygplatsen. Från och med 3 september 2018 trafikerar 
istället flygbolaget LEAP linjen mellan Karlstad och Arlanda, med tre till fyra 
avgångar måndag-torsdag, två på fredagar och en på söndagar. 

Frankfurttrafiken via Jönköping med BMI fortsätter att utvecklas positivt. 
Nuvarande avgångar är ofta fulla varför vi för en diskussion med flygbolaget om 
fler avgångar alternativt större flygplan. Att linjen är viktig för näringslivet visar 
de enkätundersökningar som genomförts. 70-80 procent är affärsresenärer. 

I slutet av 2018 genomförs en enkät om företagens resande från Karlstad Airport. 
Undersökningen, som sker i Region Värmlands regi, kommer att ge underlag för 
att ännu bättre möta näringslivets framtida behov av flyg. 

Chartertrafiken är en viktig del av Karlstadbornas fritidsutbud och bidrar till 
livskvalitet och stadens attraktivitet. Utbudet av resmål och antalet avgångar var 
under året rekordstort. Den varma och soliga sommaren 2018 har dock minskat 
efterfrågan på charterresor och inneburit att resebolagen drar ner på utbudet inför 
2019.  

I en rapport beställd av Region Värmland och genomförd av Jönköping 
Internationell Business School slår forskarna fast slutsatsen att länet skulle tappa 
160 företag, 2 000 arbetstillfällen, 400 miljoner kronor i skatteintäkter och 3 500 
invånare under en tioårsperiod om flygplatsen skulle försvinna.2  

Bredband till alla 

Att ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer handlar även om 
möjligheten att koppla upp sig på ett bredbandsnät som är tillförlitligt och håller 
tillräcklig hastighet. En fortsatt bredbandsutbyggnad med ambitionen 100 procent 
anslutna fastigheter är nyckeln för att ge Karlstadsborna ökade möjligheter att 
jobba på distans och sköta andra ärenden via bredbandsuppkopplade enheter. Det 
bidrar till ett minskat resande, stärker företagsklimatet och förbättrar möjligheten 
att leva och bo i hela kommunen. När vi fyller nätet med utbud och tjänster skapar 
vi förutsättningar för ett ökat nyttjade av e-tjänster och ökar vår möjlighet att bli 
årets Digitaliseringskommun. 

Affärsområde stadsnät inom Karlstads El- och Stadsnät AB har anslutit 7 500 
villor. Marknaden som återstår uppgår till cirka 6 500, varav cirka 3 500 är 
lokaliserade i glesbygd. Bolaget kommer de närmaste åren att möta en tuffare 
marknad då kvarstående anslutningsmarknad består i dels förtätning av områden 
inom tätort, dels utbyggnad av glesbygd med ett något högre anslutningspris.  

Anslutningsmarknaden är av avgörande betydelse för affärsområdets fortsatta 
utveckling när det gäller att utveckla aktiverings- och tjänsteaffären. Det innebär 
att affärsområde stadsnät, i tuff konkurrens med andra aktörer, vill ansluta kunder 
för att i förlängningen utveckla tjänsterna. Inom Karlstads El- och Stadsnät AB 
sker denna tjänsteutveckling i ett öppet stadsnät där olika privata 
tjänsteleverantörer erbjuder sina bredbandstjänster. Bolaget får då en intäkt från 
varje tjänst som kunden köper av tjänsteleverantören. 

En god efterfrågan på anslutningar innebär att möjligheterna för kommunen att nå 
sitt bredbandsmål ökar, att alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit. Detta är 
märkbart i glesbygd där kostnaderna per anslutning är högre. En hög 
anslutningsgrad i varje projekt påverkar investeringskalkylerna positivt och 
möjliggör en större och snabbare utbyggnad av bredbandsnätet i hela kommunen.  

                                                      
2 Klaesson, J et al. 2018, Karlstad Airport och den regionala ekonomin, JIBS/CEnSE, Jönköping. 
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2014/11/Karlstad-Airport-Rapport-Final2.pdf 
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Teknikutvecklingen skapar nya tjänster i bredbandsnätet 

Fiberuppkoppling med robust bredband är inte bara en nyttighet som allmänheten 
använder till fritidsaktiviteter. Med Karlstads El- och Stadsnäts nya 
tjänsteleverantör Kalejdo kan hushållen köpa övervaknings- och kontrolltjänster 
som bland annat innebär en ökad trygghet för anhöriga till äldre. Utvecklingen av 
hushålls-/brukartjänster är i sin linda och kommer i framtiden vara en 
nödvändighet för att många människor ska kunna bo kvar i sina egna hem. Därav 
kommer en fiberuppkoppling i framtiden att vara lika nödvändig som en el- eller 
vattenanslutning.  

En annan viktig faktor för snabb utbyggnad är Telias pågående nedsläckning av 
det analoga kopparnätet. Om inte fibernätet möter upp när Telia släcker ner 
kopparnätet försvåras möjligheterna drastiskt för boende och företag i glesbygd. 

Karlstads El- och Stadsnät bygger ut i glesbygd med bidrag från Länsstyrelsen och 
ERUF och arbetar med olika förtätningskampanjer i tätort. Extra resurser har 
tillförts för att hantera markavtal i glesbygd och utveckling av nätet till ett robust 
nät i enlighet med Post- och telestyrelsens föreskrifter. Utveckling av innehållet i 
det öppna stadsnätet pågår hela tiden och nya tjänsteleverantörer tillträder i nätet.  

En viktig del i arbetet med att nå så många som möjligt är att skapa möjlighet till 
delbetalning. Efterfrågan på denna möjlighet är viktig för en fortsatt snabb 
utbyggnad av fibernätet i glesbygden.  

Utmaningar 
 Snabbare förbindelser med omvärlden. Förverkligandet av Oslo-

Stockholm 2.55 ska vara Karlstads kommuns främsta målsättning för vår 
långsiktiga utveckling. 

 Hantera trafik hållbart i en fortsatt växande stad. Vi måste kunna fortsätta 
växa men vi ska göra det utifrån hållbarhetens samtliga delar. 

 Från 1 januari 2019 samorganiseras Karlstadsbuss med Värmlandstrafik 
och den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Syftet är att skapa bättre 
samordning, högre effektivitet och tydligare ledning och styrning av all 
kollektivtrafik i Värmland. Utmaningen för en fortsatt positiv utveckling 
för tätortstrafiken i Karlstad ligger i att hitta samverkansformer mellan 
Region Värmland och Karlstads kommun som fungerar minst lika bra som 
idag. 

 Utveckla och tillhandahålla ny teknik så att det blir än enklare att resa för 
Karlstadsbuss kunder. Hur ska framtidens biljettsystem se ut? 

 Möjlighet till delbetalning av anslutningsavgiften för bredband. 

 Skapa förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt arbete med frågor som 
rör hållbart resande, inte minst utifrån de kommande 
omvandlingsprojekten i staden. 

 Utmaningen för snöröjningen är att behålla entreprenörerna (lokala 
företagare/bönder som hjälper till med snöplogningen) då man inte kan 
tydliggöra innan hur stort/litet uppdraget kommer att bli. 

 Bygga busslinjer så att tidsskillnad mellan att ta egen bil mot att åka 
kollektivt inte är för stor.  

 En utmaning i centrala Karlstad är att vi får mindre körytor samt problem 
med hantering av snö. I centralorten behöver vi även ta större hänsyn till 
lastzoner, uteserveringar m m. 
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Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med 
minst en procent 
Målet beskriver att Karlstad ska locka med attraktiva livsmiljöer, goda 
studiemöjligheter, och goda förutsättningar för näringslivet. 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. 

Att följa siffrorna för kommunens befolkningsökning blir en slags 
samlingsindikator på allt vi gör i kommunens olika verksamheter. Befolkningen 
ökar om vi bygger bostäder, har ett livskraftigt näringsliv, en fungerande 
arbetsmarknad och är en attraktiv kommun. 

Indikatorns utveckling och analys 

Indikator: Befolkningsökning i procent, SCB 

Detta mått visar hur stor den procentuella befolkningsökningen är i Karlstads 
kommun. Den sista december 2017 bodde 91 120 personer i Karlstads kommun, 
922 personer fler än året innan. Det innebär en befolkningsökning med en procent, 
vilket också är målet för kommunen. Karlstads befolkningsökning 2017 var något 
mindre än året innan och hamnade på sjätte plats bland våra jämförelsekommuner. 
Karlstads ökning var också mindre än rikets genomsnitt som var 1,3 procent.  

Av våra jämförelsekommuner kan vi se över tid att storleken på 
befolkningsökningen ofta ligger i relation till kommunens storlek, alltså ju större 
kommun desto större ökning. Linköping, Örebro och Jönköping som är de tre 
största jämförelsekommunerna brukar också ha de största befolkningsökningarna 
procentuellt sett. Dock finns det kommuner som hör till undantagen. Växjö som är 
befolkningsmässigt mindre än Karlstad har haft en större befolkningsökning än 
Karlstad sedan 2002 och kommer sannolikt snart att passera Karlstad. Gävle och 
Sundsvall har ofta lite lägre befolkningsökning än Karlstad även om de 
befolkningsmässigt är lite större. 

 

Figur 8: Folkmängd i antal och befolkningsökning i procent för Karlstads 
kommun och jämförelsekommunerna 2017 

 
Källa: SCB  
 

För 2017 var det Örebro som hade den största procentuella befolkningsökningen 
av jämförelsekommunerna, 2,5 procent. Därefter kom Växjö och Linköping med 
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1,7 procent i befolkningsökning. Luleå, Gävle och Sundsvall hade alla lägre 
befolkningsökning än Karlstad, 0,9 procent, 0,8 procent och 0,5 procent i nämnd 
ordning. 

En del av befolkningsökningen 2017 för jämförelsekommunerna berodde på ett 
positivt födelseöverskott (fler födda än avlidna). Den andra delen och den största 
delen (mellan 70-80 procent av befolkningsökningen 2017) berodde på ett positivt 
flyttnetto (fler inflyttade än utflyttade). 

 

Figur 9: Folkmängd och befolkningsförändringar för Karlstads kommun och 
jämförelsekommunerna 2017 

 
Källa: SCB  
 

Om vi tittar på in- och utflyttningarna för jämförelsekommunerna och delar in 
dessa i tre kategorier: Flyttningar inom egna länet, flyttningar till och från övriga 
Sverige och flyttningar till och från utlandet ser vi ett mönster. En stor del av 
förklaringen till en högre befolkningsökning för de större kommunerna är att de 
har ett positivt flyttnetto från inte bara egna länet och utlandet utan även från 
övriga Sverige.  

När det gäller Växjös ökning beror den framförallt på deras stora positiva flyttnetto 
från utlandet eftersom Växjö för det mesta har ett negativt flyttnetto från övriga 
Sverige med fler utflyttade än inflyttade. Detta negativa flyttnetto till övriga 
Sverige gäller oftast också Karlstad, Gävle, Sundsvall, Kalmar och Luleå. 

Befolkningsförändringarna i Karlstad 2017 

Inflyttningen till Karlstads kommun ökade under 2017 jämfört med året innan. Det 
flyttade in 5 900 personer, varav 2 392 kom från övriga Värmland och 2 764 från 
övriga Sverige. Från utlandet flyttade 744 personer till Karlstad. 

Samtidigt som inflyttningar har ökat så har också utflyttningarna ökat. Totalt 
flyttade 5 293 personer härifrån. Karlstads kommun har dock ett positivt flyttnetto 
med 607 fler inflyttade personer än utflyttade. Det är ett lite lägre flyttnetto än de 
två senaste åren där siffrorna legat över 700 personer.   

Kommunstyrelsen har ett nämndmål om att flyttnettot gentemot övriga Sverige ska 
vara positivt, vilket vi alltså inte uppnådde under 2017.  

Kommun Folk- Folk- Födda Döda Födelse- Juste-

mängd ökning  överskott Totalt Totalt Totalt ringar1)

     Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut- Egna Övriga Ut-
länet Sverige landet länet Sverige landet länet Sverige landet

Linköping                                         158 520 2 703 1 771 1 268 503 9 886 2 247 5 739 1 900 7 724 2 026 4 974 724 2 162 221 765 1 176 38
Jönköping                                         137 481 2 184 1 615 1 202 413 7 341 1 728 3 923 1 690 5 592 1 559 3 625 408 1 749 169 298 1 282 22
Växjö                                             91 060 1 560 1 049 727 322 5 923 1 278 3 296 1 349 4 681 977 3 352 352 1 242 301 -56 997 -4
Kalmar                                            67 451 880 758 588 170 4 246 1 569 2 075 602 3 536 1 219 2 171 146 710 350 -96 456 0
Karlstad                                          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
Örebro                                            150 291 3 660 1 807 1 149 658 9 699 2 765 5 593 1 341 6 725 2 024 4 177 524 2 974 741 1 416 817 28
Gävle                                             100 603 815 1 143 952 191 4 703 1 083 2 821 799 4 103 901 2 953 249 600 182 -132 550 24
Sundsvall                                         98 810 485 1 047 1 025 22 4 184 1 097 2 195 892 3 740 983 2 578 179 444 114 -383 713 19
Luleå                                             77 470 700 757 727 30 4 187 1 373 2 079 735 3 527 1 004 2 342 181 660 369 -263 554 10

Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto

därav från därav till därav mot



 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se


