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Målanalys - Trygghet, diskriminering, tillgänglighet och hälsa 
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 2019-04-09.   

Kontaktperson: Kersti Fallander Ågren, kersti.fallander@karlstad.se  
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Sammanfattning 
Mål: Karlstad ska vara en trygg kommun 
Trygghetsindex baseras på tre frågor som ställs i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet för 2018 
ligger stabilt på liknande nivå som tidigare år, och Karlstad ligger något högre i resultat än 
medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Sverige. Kvinnor upplever sig mer otrygga än män 
och denna skillnad har ökat över tid. Elever i skolan svarar också på en årlig enkät rörande upplevd 
trygghet i skolmiljön. Resultatet är stabilt och högt, år 2018 upplever sig 96,5 procent av eleverna 
trygga.  

Bland det senaste årets åtgärder kan nämnas satsningen på UFT, ungdomar för trygghet, som bidragit 
till ökad trygghet bland ungdomar i miljöer där de vistas. Fältverksamheten har fått ökade resurser, 
och arbete pågår nu för att ytterligare samordna och effektivisera det koncerngemensamma arbetet. I 
en särskild satsning på Kronoparken prövas en ny modell för områdesutveckling. En större 
trygghetsundersökning besvarades av många karlstadsbor som lämnat flera tusen synpunkter att arbeta 
vidare med.  

Inom vård- och omsorgsverksamheten har satsningar gjorts för att fler brukare ska uppleva en trygg 
och självständig vardag, genom att tillföra trygghetsskapande tjänster och digitala hjälpmedel. 
Kommunen fortsätter att vidareutveckla koncept som mellanboende, biståndsbedömt trygghetsboende 
och plusboende för att bidra till ökad trygghet i boendet. Även klimatsäkringar är en viktig fråga för 
kommunen, och klimatanpassningsarbetet har intensifierats under året. Det tydligaste resultatet av 
detta är färdigställandet av översvämningsskyddet vid centralsjukhuset i Karlstad. 

Allt fler söker skydd med anledning av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och kommunen 
riktar därför ett tydligare fokus mot hantering av dessa frågor. Arbetsgruppen Karlstad mot 
prostitution bildades under året, modellen KAST (köpare av sexuella tjänster) infördes och ett nytt 
avtal tecknades för att fördjupa och vidga samarbetet inom nätverket Krogar mot knark. Ökad 
polarisering och ett allt mer hårdnande samtalsklimat har lett till att en rad åtgärder har vidtagits för att 
kunna säkra en god samtalston såväl i möten med individer och föreningar som i sociala media. Bland 
annat har ett tusental medarbetare och politiker genomgått en utbildning för få stöd i att hantera detta. 

Utmaningarna inom området trygghet rör främst behovet av utökad samverkan inom koncernen och 
med externa parter för att fördjupa, utveckla och gemensamt prioritera det trygghetsskapande arbetet. 
Det krävs också analys och åtgärder för att hantera den ökande otryggheten som kvinnor upplever i 
offentliga miljöer, liksom det faktum att det råder ett allt mer hårdnande klimat bland vissa 
ungdomskretsar som visar sig i minskad respekt för medmänniskor. Inom gymnasieskolan noteras en 
ökad segregering vilket leder till att elever får olika förutsättningar att uppleva en trygg skolgång.  

Mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 
Många förvaltningar har inlett arbete för att se över att handläggning sker ur ett 
likabehandlingsperspektiv. Samtidigt fortgår arbetet med att ta fram handlingsplaner för 
jämställdhetsintegrering. Kommunen har under året satsat vidare på hbtq-frågorna med bland annat 
utbildning och certifiering, och har sedan i somras en permanent Pride-smyckad stad. En ny 
handlingsplan finns för att kommunicera mer jämställt och jämlikt. Skolnärvaroprojektet är nu i full 
drift med syfte att ge särskilt stöd till elever med problematisk frånvaro. En gymnasieskola har i bred 
samverkan börjat tillämpa en särskild modell för att arbeta med attityder och värderingar bland elever.  

En ny Karlstadsmodell för religionsfrihet och mänskliga rättigheter är nu beslutad. Det finns ett stort 
nationellt intresse för modellen, även från forskningshåll. En religionsutbildning med syfte att höja 
kompetensen internt inom dessa frågor lockade många deltagare. Utåtriktade aktiviteter såsom Livet 
värt att leva, Religionsbussen och prova-på-aktivitetsdagar har varit framgångsrika.  

Utmaningar relaterade till diskriminering handlar bland annat om svårigheten att integrera 
jämställdhetsperspektivet i kommunens planerings- och uppföljningsprocesser, och säkra att alla 
invånare får del av kommunens service på lika villkor oavsett kön. Kommunens verksamheter noterar 
vidare en ökning av hedersrelaterade frågor i samhället, vilket är en utmaning att hantera. Många 
efterlyser ett bredare samarbete inom koncernen för att ge stöd till invånare som av olika anledningar 
upplever ett utanförskap.  
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Mål: Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god 
Nöjd-Inflytande-Index baseras på tre frågor som ställs i SCB:s medborgarundersökning. Utfallet för 
2018 innebär ett trendbrott, efter flera år med vikande resultat vände nu kurvan uppåt med en 
förbättring. Det är även ett trendbrott ur ett annat perspektiv; männen är nu för första gången mer 
nöjda med möjligheten till inflytande än kvinnorna. I relation till kommunens jämförelsekommuner 
ligger Karlstad på en delad förstaplats med högst värde.  

Även nöjdheten med information, Informationsindex, som mäts i samma undersökning innebär ett 
högt resultat för Karlstad som intar förstaplatsen år 2018 bland samtliga deltagande kommuner, trots 
en nedgång i resultat från föregående års mätning.  

Under året har flera nya koncernövergripande arbetsgrupper bildats med syfte att samordna 
kommunikationen i viktiga frågor. En förstudie är uppstartad för att se hur kommunens webbplats kan 
utvecklas för att möta framtidens krav. Webbplatsen ”Karlstad Växer” har varit mycket uppskattad 
och nyligen fått utmärkelsen som en av Sveriges bästa kommunwebbar. Karlstadsrummet lockar ett 
hundratal besökare om dagen som tar del av pågående utveckling i staden eller deltar i dialog om 
detaljplaner och andra processer.  

Arbetet med ökat brukarinflytande fortgår i flera verksamheter, som också satsar på ökad digitalisering 
i syfte att öka tillgängligheten och möjlighet till delaktighet. Antalet e-tjänster ökar stadigt och under 
året fattades beslut om kommunens digitaliseringsplan Digitala Karlstad.  

Utmaningar inom området rör främst kommunens möjlighet att säkerställa att Karlstadsborna ges 
möjlighet att vara delaktiga i kommunens processer och förstå de beslut som fattas. 
Medborgardialogen lyfts som ett viktigt verktyg som behöver utvecklas. Information är ett viktigt 
område, som ständigt måste anpassas efter olika mottagares behov och förändrade krav.  

Mål: Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv 
Index för Fritidsmöjligheter baseras på fem frågor som ställs i SCB:s medborgarundersökning. 2018 
var Karlstadsborna bland de mest nöjda i landet, med ett högt och stabilt resultat sett över de senaste 
åren. Kommunens index ligger 12 enheter över medel bland deltagande kommuner. Kvinnors nöjdhet 
har dock sjunkit något jämfört med föregående år, vilket gör att skillnaderna mellan könen nu har 
minskat.  

Ohälsotalet är ett mått som visar hur många dagar under en tolvmånadersperiod som sjukersättning ges 
vid nedsatt arbetsförmåga. Ohälsotalet för Karlstads kommun år 2018 uppgick till 22,4 dagar, vilket är 
något lägre än genomsnittet i Sverige. Kommunens ohälsotal har sjunkit med en dag per år under de 
senaste åren, vilket dock troligen kan förklaras av att Försäkringskassan infört nya rutiner där färre 
beviljas ersättning. Kvinnor har ett ohälsotal som ligger nästan 11 dagar högre än männens.  

Elever i skolan svarar på en årlig enkät rörande upplevd psykisk hälsa. Resultatet visar en svagt 
nedåtgående trend över åren, 2018 upplever 83,1 procent av eleverna att de har en god psykisk hälsa. 
Flickor i gymnasiets första år sticker ut från statistiken, där mår var tredje flicka dåligt.  

Under året har en rad projekt pågått i syfte att olika målgrupper ska uppleva en ökad hälsa ur flera 
perspektiv: Värmlands Framtid, Värmlands Unga och Meningsfull fritid är några exempel. Karlstad 
har utsetts till årets idrottskommun i Sverige, och kommunens tionde sporthall står nu färdig. 
Satsningarna för att vara en riktigt god cykelkommun fortsätter.  

Inom gymnasieskolan pågår projektet 10 goda vanor och mentorstiden har på vissa håll utökats, och 
inom vård- och omsorgsverksamheten pågår åtgärder för att medarbetarna bättre ska kunna erbjuda en 
mer individanpassad och meningsfull verksamhet för brukarna. Kommunens missbruksvård har 
antagit ett tydligare familjeperspektiv mot bakgrund att allt fler orosanmälningar inkommer, och 
kommunen har gått in mer aktivt i arbetet med suicidprevention. Arbetet för att förebygga och 
informera om doping har fått ett ökat fokus med ett vidgat samarbete.  

De större utmaningarna inom detta område handlar om att hitta förebyggande insatser som motverkar 
den psykiska ohälsan främst bland flickor på gymnasiet. Att droghandeln och handeln med 
dopingpreparat ökar i samhället är också en utmaning. Den allt mer liberala attityden är en trend som 
måste brytas. Därutöver är det en utmaning att ständigt utveckla och underhålla lokaler som främjar 
hälsa och rörelse i en stad i kraftig tillväxt; nya idrotter tillkommer ständigt samtidigt som få 
försvinner.  
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Översikt indikatorer 
 

Karlstad ska vara en trygg kommun 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Trygghetsindex (0–100) 61 63 60 60 62 

Trygg lek- och lärmiljö för unga (%) - - 97 97 96 

 

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering1 

 

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Nöjd-Inflytande-Index (0–100)  49 48 46 45 48 

Tillgänglighet till information på kommunens webbplats (%) 93 94 93 91 - 

Delaktighetsindex (0–100) 81 85 76 76            - 

 

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Fritidsmöjligheter, index (0–100)  72     73 72 73 72 

Ohälsotal (dagar per person och år) 23,1 23,9 24,4 23,4 22,4 

Psykisk hälsa hos unga (%) - - 85 84 83 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      
1 Det finns ingen fastställd indikator kopplad till det övergripande målet Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från 
diskriminering 
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Mål: Karlstad ska vara en trygg kommun 
Målbeskrivning: Karlstad ska upplevas som en säker och trygg kommun där alla kan vistas utan oro 
för att utsättas för våld, hot eller andra brott. Barnens trygghet ska stå i centrum. Barn och ungas 
uppväxtvillkor är en viktig aspekt i vårt arbete för att göra Karlstad till en trygg kommun. Vi försöker 
planera den fysiska miljön för att minska risken för att brott uppstår. En del platser upplevs ofta som 
otrygga, framför allt av kvinnor. Men det handlar inte bara om att känna sig trygg i olika utemiljöer 
utan även i sitt eget hem. Våld eller risken för våld i hemmet är också en viktig trygghetsfråga. Även 
risken att skada sig i sitt eget hem, kanske särskilt för äldre personer, ingår i det förebyggande 
trygghetsarbete kommunen bedriver. En fungerande samhällsservice är en grundpelare i människors 
upplevelse av trygghet. 

Relaterande mål i Agenda 20302 

 5. Jämställdhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1. Trygghetsindex 
Trygghetsindex ingår i den årliga medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) 
genomför varje år. Detta index är en sammanvägning av resultatet för tre frågor: 

1. Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter 
2. Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna sig mot hot, rån och misshandel 
3. Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet 

2016 och 2017 låg Karlstads index på 60, vilket var en nedgång jämfört med året innan. Men 2018 har 
index åter stigit och uppgår nu till 62. Skillnaderna mellan åren är dock små och trenden är relativt 
stabil över tid.  

Diagram 1. Utveckling trygghetsindex Karlstad 

 
Källa: SCB medborgarundersökning (obs bruten skala)  

Bland de kommuner i Sverige som mätte detta index år 2018 är den högsta noteringen 84 och den 
lägsta 38. Karlstad ligger på liknande nivå som våra jämförelsekommuner3 men eftersom endast 
hälften av dem deltog i undersökningen 2018 blir analysen haltande. Av samtliga deltagande 
kommuner är medelvärdet 58, och där ligger alltså Karlstad med index 62 något högre.  

Den upplevda ökade tryggheten gäller för alla de tre delfrågor som ingår i indexet, för såväl kvinnor 
som för män. Män upplever sig dock tryggare än kvinnor och skillnaden i index mellan könen är 
relativt stor.  

                                                      
2 2015 antog FN resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål. Till dessa hör 
ett antal delmål och indikatorer. Fram till år 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de 
globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling. 
3 Våra jämförelsekommuner är, i befolkningsmässig storleksordning, Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, 
Växjö, (Karlstad), Luleå och Kalmar. 
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Diagram 2. Utveckling trygghetsindex Karlstad, fördelat på kön 

 
Källa: SCB medborgarundersökning (obs bruten skala) 

Skillnaden i upplevd trygghet mellan könen har ökat för varje år sedan 2013 då den låg på samma 
nivå. Tittar man närmare på resultatet från indexets olika delfrågor är skillnaden mellan könen störst i 
den fråga som gäller att vistas utomhus på kvällar och nätter. Männens trygghet har ökat det senaste 
året vad gäller denna fråga, medan kvinnors trygghet är oförändrad från 2017 men har minskat jämfört 
med 2016. 

Indikator 2. Trygg lek- och lärmiljö för unga 
Data från elevernas hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och i 
gymnasiets första år samlas in löpande under varje läsår och används bland annat för att utveckla 
skolan till en bra arbetsplats för eleverna. Informationen registreras i elevhälsodatabasen ELSA med 
syfte att kunna få en övergripande bild av hälsoläget bland barn och unga mellan sex och 17 år.  

I hälsoenkäten som eleverna fyller i ingår fem påståenden om trygghet som eleverna får ta ställning 
till:  

1. Jag känner mig trygg inför skoldagen 
2. Jag trivs i skolan 
3. Jag har kamrater i skolan 
4. Jag har kamrater på fritiden 
5. Elever är vänliga 

Elevernas svar vägs samman och resulterar i en procentsats för hur stor andel av eleverna som 
upplever att de är trygga i skolan. Karlstad ligger högt i resultat med 96,5 procent trygga elever (snitt 
för alla deltagande åldersgrupper), och nedgången jämfört med föregående år är marginell.  

Diagram 3. Trygg lek- och lärmiljö för unga (%) 

 
Källa: ELSA-undersökningen (obs bruten skala). 

Resultatet visar att den upplevda tryggheten har minskat något i årskurs 7 samt i gymnasiet vid 
jämförelse mellan de två senaste mätningarna. Övriga två årskurser ligger kvar på samma nivå som 
tidigare.  
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Diagram 4. Trygg lek- och lärmiljö för unga, uppdelat på årskurs (%) 

 

Källa: ELSA-undersökningen (obs bruten skala).  

Av de fem påståenden som eleverna fått att ta ställning till, så får ”elever är vänliga” det lägsta 
resultatet, vilket gäller alla åldersgrupper. I årskurs fyra håller minst andel med om påståendet, 92 
procent. Flickor i förskoleklass och årskurs 4 trivs bättre i skolan än pojkar, men pojkar trivs bättre 
från årskurs 7 och i gymnasiet.  

Flickor i årskurs 7 och i gymnasiet känner en större otrygghet inför skoldagen än pojkar. Den 
upplevda tryggheten hos elever i alla deltagande årskurser har minskat för flickor vid den senaste 
mätningen, men ligger på samma nivå för pojkar. 

Även Skolinspektionen gör en mätning av elevernas upplevda trygghet, men den undersökningen 
vänder sig till elever i årskurs nio. 2018 gav totalt 85 procent av dessa elever i Karlstad ett positivt 
svar på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”.  Det är svagt positiv förbättring från föregående 
mätning år 2016.  Eftersom nyckeltalet ingår i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
finns en möjlighet att jämföra resultatet med andra kommuner. Riksgenomsnittet för samtliga 
deltagande kommuner är 81 procent, där Karlstad alltså ligger fyra procentenheter högre. Bland 
jämförelsekommunerna hamnar Karlstad med resultatet 85 procent i mitten, då dessa kommuners 
resultat varierar mellan 80 och 90 procent.  

Analys och åtgärder 

Målet som handlar om att Karlstad ska vara en trygg kommun innefattar ett brett område med många 
olika delar. Med utgångspunkt i målbeskrivningen har analysen nedan delats upp i fyra avsnitt:  

1. En trygg skolmiljö för barn och unga: i Karlstad ska barnens trygghet stå i centrum. 
2. Trygghet i offentliga miljöer: om den fysiska miljön och platser där människor möts 
3. Trygghet för enskilda individer: om trygghet i hemmet och som kund till kommunen 
4. Säkerhet: om förebyggande säkerhetsarbete i dagens samhälle 

1. En trygg skolmiljö för barn och unga 
Alla förskolor och skolor har en likabehandlingsplan som revideras årligen. I den beskrivs både det 
förebyggande och främjande arbetet såväl som det åtgärdande. Trygghet och delaktighet är centrala 
områden i verksamheternas uppdrag att arbeta med alla barns och elevers möjlighet att utvecklas så 
långt som möjligt. Generella insatser, såsom exempelvis att genomföra kartläggningar och identifiera 
platser eller aktiviteter där tryggheten skulle kunna vara bättre, genomförs kontinuerligt. Eleverna är 
delaktiga i att arbeta förebyggande. Dessutom genomförs ett antal särskilda insatser för att öka 
elevernas känsla av trygghet. 

Aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och delaktighet anordnas på de flesta av kommunens skolor. 
Att organisera aktiviteter på raster och annan icke schemalagd tid bidrar inte bara till ökad hälsa utan 
också till att barn och elever känner sig trygga och delaktiga i verksamheten. Att ha en hög grad av 
skolanknytning ligger också till grund för att känna sig trygg och delaktig. I Skolnärvaroprojektet får 
därför elever med problematisk skolfrånvaro särskilt stöd.  

Gymnasie- och vuxenutbildningen arbetar med trygghet och studiero i alla skolformer genom 
trygghetsgrupper, värdegrundsdagar och ett aktivt förebyggande arbete i vardagen. Arbetet planeras i 
skolornas elevhälsoplaner och följs årligen upp genom kvalitetsuppföljningen och i tillsyn från 
Skolinspektionen. 
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Konkreta exempel på aktiviteter är genomförande av trygghets- och trivselenkät bland alla elever som 
sedan följs upp med trygghets- och trivselvandring på skolan. Nya möbler bidrar till en ökad trivsel. 
Det kontinuerligt hälsofrämjande elevhälsoarbetet, där man på individ-, grupp- och organisationsnivå 
arbetar mot gemensamma och tydliga mål beskrivs närmare i varje skolenhets elevhälso- och 
likabehandlingsplan. 

I skolans kund- och brukarundersökning (KBU) får elever i årskurs 1 på gymnasiet svara på frågor om 
bland annat trygghet och trivsel. Resultatet är högt; på den 5-gradiga skalan där elever från både 
kommunala och fristående skolor svarat är totalvärdet 4,6 på frågan "Jag känner mig trygg i skolan". 
Värdet har legat stabilt också över åren och det är fortsatt pojkar som i högre uträckning uppger att de 
upplever sig trygga i skolan. 

ELSA-undersökningen mäter också elevernas upplevda trygghet. Där visar även resultatet att det är en 
stor skillnad mellan skolorna inom kommunen. Bland de kommunala gymnasieskolorna avviker 
Nobelgymnasiet negativt i resultatet, medan Tingvallagymnasiet förbättrat sig från föregående år. 

Diagram 5. Trygghetsindex per gymnasieskola 2018, två delfrågor 

 
Källa: ELSA-undersökningen 

Att Nobelgymnasiet har lägre värden än övriga skolor kan eventuellt förklaras av att större delen av 
kommunens introduktionsprogram är placerade på skolan. En tredjedel av skolans elever (36 procent) 
går på ett introduktionsprogram och har alltså ej klarat att bli behöriga till ett nationellt program. Det 
är tydligt att den kommunala gymnasieskolan blir allt mer segregerad och konsekvensen av detta visar 
sig i resultatet gällande upplevd trygghet. 

Ungdomar för trygghet, UFT, är ungdomar som har en avslutad gymnasieutbildning och är mellan 18 
och 23 år. De har till uppgift att verka som unga vuxna förebilder på kommunens högstadieskolor, att 
“nattvandra” samt att medverka vid större arrangemang såsom musikfestivalen Putte i Parken, 
skolavslutning, nyårsafton och valborgsmässoafton som alla är tillfällen som samlar många ungdomar. 
UFT har en stor möjlighet att närma sig unga i riskzonen då deras verksamhet inte är kopplad till 
myndighetsutövning. De kan fokusera på att verka relationsskapande och motivera de individer som 
man ser har ett normbrytande beteende att göra kloka val eller att slussa dem vidare till socialtjänst. De 
har ett nära samarbete med polisens områdesgrupp vilket gör att de enkelt och effektivt kan lämna 
vidare frågor som rör brottslighet. Eftersom UFT själva är ungdomar har de en förståelse för hur det är 
att vara just ung i Karlstad i dag, vilket ökar möjligheten att knyta an till ungdomarna. 

2. Trygghet i offentliga miljöer 

Kommunen har nyligen utfört en större trygghetsundersökning som ställts till Karlstadsborna. 5 800 
synpunkter, önskemål, frågor och ibland också felanmälningar inkom. Enkätsvaren är av skiftande 
karaktär, och de som rör driftrelaterade frågor så som belysning och säkrare trafiklösningar är 
hanterade av berörd verksamhet. Synpunkter av mer komplex karaktär relaterar upplevd otrygghet till 
missbruk, droghandel och kriminalitet. I nuläget finns ingen fastlagd plan för hur dessa synpunkter ska 
hanteras men det står klart att det kommer att krävas en bred samverkan för åtgärder. Flera av 
kommunens förvaltningar, räddningstjänstens trygghetscenter, andra myndigheter, företagare och 
fastighetsägare behöver göra gemensam sak för att möta dessa önskemål om en tryggare stad.  
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Samordnad fältverksamhet 

Fältresurser finns inom flera av kommunens förvaltningar och under året har dessa resurser förstärkts 
för att tillgodose ett ökat behov. Fältverksamheten arbetar förebyggande och uppsökande. De finns på 
de platser där unga vistas så som exempelvis skolor, fritidsgårdar och ungdomsarrangemang samt på 
kvälls- och nattetid i utsatta riskområden.  

Räddningstjänsten har under året samordnat det trygghetsskapande arbetet i Karlstad. Där har man 
utvecklat Fältmötet som är ett forum för både interna och externa samverkansparter där de kan dela 
lägesbild inom området trygghet och brottsförebyggande arbete. Syftet är att kunna samordna och 
nyttja resurserna där behoven är störst. Behoven har varierat över året och det finns en stor fördel av 
att ha flexibla fältresurser utefter lägesbildens prioritering. Under 2018 har platser i centrala Karlstad 
varit prioriterade, främst under kvällstid. Under 2019 kommer detta arbetssätt att utvecklas ytterligare 
då modellen Effektiv samverkan för trygghet, EST, införs. Regelbundna, gemensamma 
lägesbeskrivningar kommer att bli en del i det systematiska arbetet. Samverkan och samordning är 
identifierade framgångsfaktorer.  

Trygghetsarbetet under bland annat storhelger och vid större evenemang sker också i samverkan med 
kranskommunernas fältresurser samt med Polisen. Allt för att på bästa sätt kunna ha vuxna i tjänst där 
ungdomar finns. På student- och skolavslutningen samlar kommunen särskilt många aktörer för att 
förstärka trygghets- och säkerhetsarbetet. Ett konkret exempel på det senaste årets förbättringsarbete är 
att Karlstadsbuss och Värmlandstrafik i somras bjöd ungdomar på gratis buss hem från 
skolavslutningen. Utvärdering visar att det varit mycket skötsamma student- och skolavslutningar och 
Polisen har gett ett mycket bra betyg i uppförande till kommunens ungdomar.  

Arbetssätt för områdesutveckling 

Kommunen har tillsammans med Polisen identifierat ett behov av områdesutveckling i vissa av 
Karlstads stadsdelar, med syfte att stärka tryggheten i utsatta områden. FD/VD-gruppen4 har 
tillsammans tagit fram ett arbetssätt för områdesutveckling. Kronoparken blir den första stadsdel där 
detta genomförs. Hösten 2018 startade arbetet upp operativt. Flera av kommunens förvaltningar och 
även kommunens bostadsbolag KBAB är engagerade och samverkar i projektet för att öka områdets 
attraktivitet. Även externa aktörer kommer att involveras i det fortsatta arbetet. Flera nämnder har 
antagit likalydande mål som rör denna områdesutveckling, vilket visar att den är starkt prioriterad.  

Fysiska åtgärder i stadsmiljön 

Många synpunkter i den trygghetsundersökning som beskrivs ovan rörde önskemål om mer och/eller 
bättre belysning i kommunens olika utemiljöer. Det var också ett flertal synpunkter som relaterade till 
trafik. Det gällde allt från höga hastigheter och skymd sikt i korsningar till osäkra passager över gator 
för fotgängare. Berörda verksamheter konstaterar att många synpunkter sedan tidigare är beslutade 
åtgärder och ett flertal planerade projekt både i närtid och på längre sikt kommer att påverka den 
offentliga miljön och göra att den upplevs mer trygg. Alla önskemål som lämnats kan dock inte mötas. 
I vissa fall finns lagliga, praktiska eller tekniska hinder för genomförande. 

Att göra den här typen av undersökningar har upplevts positivt från kommunens sida, som ser att 
fortsatt dialog med medborgarna kan ge bra kunskap om hur olika miljöer upplevs och utifrån det 
planera åtgärder. I den dialogen skapas även möjlighet att förtydliga vad kommunen kan ansvara för 
och inte.  

Utveckling och förbättring av rutiner pågår med målsättningen att arbeta mer förebyggande vad gäller 
åtgärder inom områden som belysning och trädbeskärning. Genom att förbättra kommunens kontroll 
och arbeta mer proaktivt skulle staden också upplevas mer trygg. Under 2018 har särskilda satsningar 
på trygghetsåtgärder gjorts i kommunens kransorter samt på Kronoparken (röjning, beskärning, 
belysning) och i Skåre (belysning) där de två senare varit de viktigaste åtgärderna som haft störst 
positiv påverkan.  

I det övergripande stadsmiljöarbetet ges trygghetsaspekter stor vikt vid placering, möblering, skötsel 
av växtlighet, belysning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt rumskapande element. Några aktuella 
exempel är åtgärder på Stora torget, Hagatorget och längs Museigatan som alla har som mål att de ska 
upplevas mer trygga än tidigare, så snart arbetena slutförts och platserna tas i bruk.   

                                                      
4 Nätverket för förvaltningsdirektörer och verkställande direktörer vid kommunens förvaltningar och bolag 
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3. Trygghet för enskilda individer 

Ett tryggt boende 

Under 2019 införs Mellanboende som en ny biståndsform. Det är en typ av boende som riktar sig till 
en målgrupp av äldre som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och 
tillsyn alla tider på dygnet. Kommunen förberedde för införandet av mellanboende under hösten, bland 
annat genom vissa organisationsförändringar. Sedan årsskiftet är kommunens servicehus klassificerade 
som Trygghetsboende, där innehåll och utbud motsvarar lagstiftningens nya krav på mellanboende. 

Specifika kommunala Trygghetsboenden finns idag i tre bostadsområden i Karlstad. Trygghetsboendet 
är ett koncept med syfte att skapa en trygg och trivsam miljö. Målet är att fler ska få möjlighet att 
förlänga tiden då man bor kvar i sin egen lägenhet. Dessa boenden är framförallt avsedda för 
hyresgäster som är över 65 år. Exempel på tjänster inom Trygghetsboendet som bidrar till ökad 
trygghet är hjälp med åtgärder i hemmet ur ett fallförebyggande perspektiv och arrangerande av 
sociala aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet. De trygghetsvärdar som arbetar vid boendet 
verkar för att skapa goda relationer mellan de boende.  

Plusboende är ett annat koncept som erbjuds av kommunens bostadsbolag och som finns på fem 
platser i Karlstad. Syftet är att bryta ensamhet och skapa en större gemenskap bland de boende. I varje 
område arbetar plusbovärdar som sköter trapphusstädning, anordnar aktiviteter i området och ger extra 
hjälp och stöd åt de boende vid behov. Konceptet vänder sig till alla åldrar och innefattar aktiviteter av 
olika slag. KBAB har också en särskild planering för bostadssociala kontrakt och samverkar aktivt 
med berörda förvaltningar för att ge stöd till utsatta grupper.  

En trygg och självständig vardag 

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet verkar man för att skapa möjligheter till 
självständighet för brukarna, eftersom självständighet ligger till grund för att kunna känna sig trygg. 
Trygghetsskapande tjänster har upphandlats, som ett helt nytt inslag i utbudet för de som beviljats 
stöd. Tjänsterna omfattar ett paket med olika funktioner såsom sensorer, GPS, trygghetslarm och 
trygghetskamera. Dessa olika delar är valbara för brukaren och kan komplettera eller ersätta stöd i 
form av personal. Sedan tidigare används trygghetskameror inom hemtjänsten och under 2018 har 
kommunen också provat trygghetskameror för vårdboende. Sensorer har testats i samverkan i projektet 
Smarta Karlstad, ett projekt som sedan ett par år arbetar med att ta fram och informera om smarta 
lösningar för att främja kvarboende och självständighet. Målgruppen kommer på sikt att vara personer 
som inte ansökt om stöd men som på egen hand vill skapa en trygg tillvaro med stöd av smarta 
funktioner i hemmet. Utöver detta pågår arbetet med generell utveckling av välfärdsteknik där bland 
annat fuktsensor har testats för exempelvis individuell anpassning av toalettbesök. 

I det fortsatta arbetet finns ambitionen att komma ännu närmare medborgarna för att hjälpa till och 
visa på möjligheter till trygghet och självständighet med digitala produkter och smarta lösningar som 
man kan skaffa på egen hand. Här pågår ett arbete med uppförande av olika visningsmiljöer som 
kommer att vidareutvecklas.   

4. Säkerhet 
Av målbeskrivningen framgår att Karlstad inte bara ska vara en trygg kommun utan också en säker 
kommun. Just säkerhet är ett perspektiv som i dagens samhälle blir allt mer viktigt att väga in i 
planering och uppföljning av all verksamhet. Kommunen arbetar med säkerhetsfrågan ur flera 
perspektiv, nedan följer en redovisning från några olika områden.   

Säkerhet för individer 
Antalet personer som söker skydd och beviljas skyddat boende av kommunen ökar. Bland den vuxna 
befolkningen är orsaken främst våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Att fler söker skydd på 
dessa grunder kan till viss del förklaras av att det blivit mera känt att stöd finns att få. Även ”Me too”- 
rörelsen kan ha haft positiv effekt på så vis att det har gett tydliga signaler om att våld aldrig är okej 
och att det finns hjälp att få. 

Orosanmälningar om barn som utsatts för hedersrelaterat våld samt våld direkt mot barn har också 
ökat under året. Däremot har antalet anmälningar om våld i familjen minskat. Under året har 
kommunens arbete fått ett tydligare fokus på våldsutövare, dels utifrån att motivera till att ta emot 
hjälp och dels utifrån att förhindra att våldet ska upprepas. 
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Karlstad mot prostitution är namnet på en kommungemensam arbetsgrupp. Gruppen har identifierat 
ett behov av att fokusera på fenomenet sugardejting5. Arbetet har startat upp med en kartläggning av 
vilka verksamheter som bör samverka i arbetet och hur deltagarna behöver rustas för att klara 
uppdraget. Ambitionen är att skapa ett helhetsarbete från förebyggande insatser till insatser när något 
sker och även insatser för att minska risken för att det upprepas.  

KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) är en modell som används i flera storstäder i Sverige utifrån ett 
regeringsbeslut om att minska efterfrågan i sexhandeln. Modellen innebär att aktivt arbeta för att hitta 
sexköpare och erbjuda dem stödsamtal och behandling. Tjänsten ger även stöd till deras anhöriga. 
KAST Värmland startades upp i januari 2019. Karlstads kommun driver arbetet och erbjuder tjänsten 
till övriga kommuner i Värmland. De första KAST-samtalen är nu genomförda.  

Krogar mot knark (KMK) är ett nationellt nätverk, där Karlstads kommun har ingått sedan år 2005. I 
KMK Karlstad samverkar krögare, polis, kommun och företagshälsovård för att minska och försvåra 
användandet av narkotika i krogmiljö. Den primära målgruppen är krogbesökare mellan 18 och 25 år. 
Nätverket är en viktig del i kommunens arbete för en tryggare krogmiljö för såväl personal som gäster. 
KMK anordnar utbildningar för personal och nyckelpersoner där de bland annat får träna 
konflikthantering. Clarahälsan genomför slumpmässiga drogtester på krogpersonalen och Karlstad är 
bäst i landet vad gäller att genomföra drogtester i den omfattningen.  

2014 skrevs det första avtalet mellan polis, krögare och kommunen inom KMK Karlstad, vilket 
resulterade i ett mycket bättre samarbete. I Karlstad deltar de största krogarna som har öppet till 02.00 
med undantag av Nöjesfabriken. Under 2018 skrevs ett nytt avtal som öppnar för att samtliga 
restauranger med serveringstillstånd nu är välkomna att delta. Nätverket har lanserat en ny kampanj 
med budskapet att ”med hjälp av trygghet och glädje skapar vi en trivsam krogmiljö”.  

Hantering av ett hårdnande samtalsklimat 

Kommunen upplever en ökad polarisering och ett allt mer hårdnande samtalsklimat, främst i sociala 
medier. Mot bakgrund av detta har en guide arbetats fram, som stöd till de medarbetare som hanterar 
de informationsflöden som berör kommunen: politiska beslut och kommunal verksamhet. 
Ordningsreglerna för kommunens facebooksida har också uppdaterats och kompletterats med en 
checklista för att säkra en god samtalston och inte tillåta nättroll6. Samverkan sker inom kommunen 
vad gäller dessa frågor, med syfte att kunna vara snabba och proaktiva i att hantera svar i media, våra 
kanaler och ibland i möten med enskilda individer och föreningar. Strategin är att prioritera oroliga 
och ambassadörer samt att inte mata nättroll. 

Ett utbildningsmaterial gällande hantering av polarisering och hårt samtalsklimat har också arbetats 
fram i samverkan med Trygghetscenter. Målgruppen har varit alla de som möter medborgare, såväl 
politiker som parkeringsvakter. Hittills har drygt 1 000 personer gått utbildningen.  

En klimatsäkrad kommun 

Klimatanpassningsarbetet sker på flera nivåer inom kommunen och innefattar dels genomförande av 
fysiska åtgärder och dels utveckling för att medvetandegörande processer internt. Den enskilt största 
åtgärden under 2018 var färdigställandet av ett översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. 
Sjukhuset är nu skyddat mot det högsta beräknade flödet i Klarälven, som motsvarar ett dammbrott i 
Höljesdammen.  

I juni hölls en workshop där medverkande från flertalet förvaltningar och bolag deltog för att 
konkretisera vilka utmaningar deras verksamheter står inför med hänsyn till klimatförändringarna. 
Tillfället fungerade även som inventering och kunskapshöjande gällande arbeten som redan pågår 
inom koncernen.  

Just nu utformar kommunen också ett tillvägagångssätt för hur arbetet med klimatanpassningsfrågan 
bättre ska integreras i den delvis nya styrmodell kommunen arbetar efter, vilket innefattar att se över 
hur delmålen i Agenda 2030 ska införlivas i arbetet. Kommunen samverkar med Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen som kommer med värdefulla riskperspektiv. Genom att lyfta och tydliggöra frågan i 
verksamheterna kan vi få större engagemang i frågan och bättre gemensamt resultat.  
                                                      
5 Sugardejting är en sexuell relation mellan en äldre och en betydligt yngre part vilka ingår ett avtal om ersättning för 
relationen. 
6 Nättroll kallas de personer som skriver på internetforum enbart i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl, 
missförstånd eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.  
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Kommunen deltar i en rad nätverk och externa projekt för att få stöttning och tillgång till forum som 
rör klimatanpassning och riskreducerande arbete. Några exempel är FN:s nätverk Making Cities 
Resilient och projektet CAMEL som är initierat av Statens Geologiska institut med flera. Karlstad har 
också lämnat in projektansökan till ett utvärderingsprojekt inom EU, där vi har möjlighet att få 
klimatanpassningsarbetet utvärderat av en kommun i ett annat land.  

Svenska Miljöinstitutet rankar regelbundet kommuners klimatanpassning. Förra gången enkäten 
genomfördes var 2017 och Karlstads kommun hamnade då på en delad plats 18 av totalt 202 
kommuner, med 27 av 33 poäng. Växjö som är en av våra jämförelsekommuner kom på plats 5.  

Ett säkert boende 

Kommunens bostadsbolag KBAB ska aktivt arbeta med trivsel och trygghet i våra bostadsområden. 
För att bibehålla och utveckla tryggheten i boendet medverkar KBAB aktivt i samarbetet kring både 
säkerhet och social välfärd tillsammans med kommunala förvaltningar och övriga instanser som polis, 
räddningstjänst och brottsofferjour. 

Svart bostadsmarknad som olovlig andrahandsuthyrning urholkar bostadskön. Det kan vara en 
grogrund för organiserad brottslighet, det ökar otryggheten hos grannar och det strider mot hyreslagen. 
Det kan även innebära större slitage på lägenheterna då det ibland bor många personer i små 
lägenheter samt att de som hyr olovligen är mer obenägna att kontakta KBAB när något behöver 
åtgärdas i lägenheterna. 

Det är stor efterfrågan på KBAB:s lägenheter samtidigt som bolaget har i uppdrag att fördela 
lägenheter till kommunens bostadssociala behov. Det gör att det ligger i bolagets intresse att 
säkerställa att hyresgästerna har det som enligt Hyreslagen utgör ett skyddsvärt behov av lägenheterna 
de hyr. 

Förebyggande arbete: brand och vatten 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar med förebyggande insatser gällande brandsäkerhet, bland 
annat med föreläsningar för skolelever främst i mellan- och högstadiet. Om en anlagd brand eller ett 
brandtillbud inträffar i skolan finns fastställda rutiner för hur detta ska hanteras av alla ansvariga. 
Räddningstjänsten besöker också löpande barn i förskolan och lågstadiet, där de får enklare och 
anpassad information om brandsäkerhet. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förebygga 
skolbränder samt att hantera uppkomna tillbud/bränder.  

Kommunen ställer krav på att alla som hyr idrottslokaler ska genomgå en utbildning inom brand och 
säkerhet. Alla föreningar måste även ha en säkerhetsansvarig. Fastighetsavdelningen har en hög 
ambitionsnivå vad gäller brandsäkerhet och installerar automatiska brandlarm på skolor och förskolor 
även där detta inte är ett krav. Det innebär snabbare upptäckt, även kvällar och helger, och brandkåren 
larmas automatiskt. Utrymningsövningar genomförs varje år på alla skolor och förskolor som har 
automatlarm. 

Säkerhet i vatten är också ett viktigt område och Sundstabadet i Karlstad är sedan en tid certifierad 
som säker badanläggning. I det ingår obligatoriska periodiska tester på personalen, som också testas 
löpande i livräddningskompetens samt räddningsscenarion. Under sommaren installerades också ett 
tyst trygghetslarm i Sundstabadet.  

Karlstads kommun är diplomerad som vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Det är 
ett bevis på att kommunen arbetar strategiskt med trygghet i och nära vatten samt bedriver ett gott 
arbete med simkunnighet. 

Informationssäkerhet 

Under 2018 genomfördes ett stort koncernövergripande arbete för att anpassa våra verksamheter till 
den nya dataskyddsförordningen. Inom varje nämnd och bolag finns nu utsedda 
personuppgiftsansvariga, och vid kommunledningskontoret är en ny gemensam organisation för 
dataskyddsombud inrättad. Vid varje förvaltning och bolag finns en personuppgiftsamordnare utsedd, 
som är kontaktperson och utgör ett verksamhetsnära stöd i hantering utifrån GDPR. 

I arbetet med digitalisering är det viktigt att även personer med skyddade personuppgifter kan hanteras 
säkert digitalt och inom detta område finns en del risker identifierade som behöver hanteras.  
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Utmaningar relaterade till trygghet 

 Flera parter inom koncernens organisation uttrycker ett starkt behov av att fördjupa och 
utveckla det trygghetsskapande arbetet genom ökad samverkan mellan koncernens olika 
verksamheter, men också med externa parter. Det gäller såväl inom skolan för att höja 
tryggheten bland eleverna, som i offentliga miljöer för att både kommuninnevånare som 
besökare i alla åldrar ska uppleva att Karlstad är en trygg kommun. Utmaningen består i att få 
samverkan att fungera på ett praktiskt hållbart sätt, där alla bidrar med underlag för att kunna 
göra koncerngemensamma prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder.  

 Undersökningar visar att kvinnor i Karlstad upplever sig allt mer otrygga i offentliga miljöer. 
Utifrån det underlag som finns är det dock svårt att göra en orsaksanalys. Vi vet inte 
vilken/vilka ålderskategorier det handlar om eller vad det är som gör att de upplever otrygghet. 
Är det kopplat till brott eller är det andra faktorer som påverkar? I fortsatt utvecklingsarbete 
behövs en fördjupad analys göras utifrån frågeställningen ”ökad trygghet utifrån vems villkor 
och behov?”. Då kan säkerställas att de åtgärder som föreslås gagnar alla invånare oavsett kön.  

 I vissa ungdomskretsar inom kommunen noteras en attitydförändring och ett hårdare klimat 
som bland annat visar sig i form av en minskad respekt för medmänniskor, båda unga och 
äldre. En negativ utveckling som också kan skapa en upplevelse av otrygghet. 
Värdegrundsarbetet är grunden - var lär sig barn och unga attityder gentemot varandra? 

 Den kommunala gymnasieskolan blir allt mer segregerad. Kommunen har en stor utmaning i 
organisation av programutbud på gymnasiet för att häva en allt mer homogen elevkategori på 
skolenheterna, eftersom det innebär att skolornas elever får olika förutsättningar att uppleva en 
trygg skolgång.  
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Mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från 
diskriminering 
Målbeskrivning: Karlstads kommun vill värna om alla människors lika värde och respektera den 
enskilda människans frihet och värdighet. Vi vill vara en kommun där invånarna respekterar varandra 
och där ingen Karlstadsbo känner sig diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder 
eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Karlstads kommun ska ha ett 
inkluderande förhållningssätt och bedriva ett aktivt arbete för att motverka diskriminering. Karlstad 
ska vara en bra kommun att leva i för människor i livets olika skeden och det är viktigt att vi medvetet 
och aktivt jobbar för att alla ska få tillgång till lika möjligheter och samma service. Äldre människor 
ska känna att det är positivt att åldras i Karlstad. Samtidigt vill vi skapa en bra grund för en god och 
trygg uppväxt för barn. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 5. Jämställdhet 
 10. Minskad ojämlikhet 

Indikatorernas utveckling 
Indikator saknas för detta övergripande mål. Arbete pågår för att identifiera lämpligt mått för 
uppföljning.  

Analys och åtgärder 

Förebyggande arbete bland barn och unga 
Inom kommunens grundskoleverksamhet har alla enheter en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling där det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet beskrivs. Arbetet med att utveckla 
enheternas förmåga att göra analyser utifrån kränkningsanmälningar, undersökningar och annat 
resultat måste fortfarande utvecklas. Enligt ELSA-undersökningen uppger drygt 96 procent av 
eleverna att de upplever att de har goda relationer, är trygga och lugna inför skoldagen och att de trivs 
i skolan. Trots det uppger mellan 12 och 15 procent av alla elever att de varje dag eller ofta är ledsna, 
oroliga, arga, irriterade eller har svårt att koncentrera sig. Antalet elever som är stressade i skolan 
upplevs öka och det bör undersökas vidare. 

Insamlade data från SOFIA-studien7 ger en god bild av vad som är viktiga faktorer för elevernas 
utveckling och lärande. Dessa underlag sprids och kommer att användas för fortsatt utvecklingsarbete 
på förskolorna, skolorna och för elevhälsan. 

Skolnärvaroprojektet som är finansierat av kommunens sociala investeringsfond är nu i full drift och 
syftar till att arbeta med de elever som har en problematisk skolfrånvaro. Problematisk skolfrånvaro 
kan definieras som när frånvaron har inverkan på utbildningens mål oavsett om den är giltig eller 
ogiltig. Skolfrånvaron tenderar att öka med elevens ålder och är nationellt och lokalt högre på 
högstadieskolor, stora skolor och i ytterområden. Elever med hög eller total frånvaro finns dock i alla 
åldrar. I Karlstads kommuns grundskolor var 5 procent av eleverna i borta från skolan 20 procent eller 
mer under höstterminen 2018. 0,6 procent av eleverna hade mer än 50 procent frånvaro under samma 
period. Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en stor riskfaktor. Projektet arbetar med att 
hitta förebyggande insatser och identifiera hur skolorna kan tillgängliggöra den fysiska, sociala och 
pedagogiska lärmiljön för att ge alla barn samma möjligheter. De arbetar även med främjande faktorer 
så som hur skolan kan skapa skolanknytning för att varje elev ska känna sig sedd, vara delaktig och ha 
en tillhörighet 

Även inom gymnasieskolan är uppdraget att motverka diskriminering högt prioriterat. Verksamheten 
arbetar ständigt och aktivt både genom förebyggande och vardagsaktivt arbete. Detta arbete beskrivs 

                                                      
7 SOFIA-studien är en vetenskaplig studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. Cirka 2 000 barn i 
Karlstads kommun som vid starten år 2010 var 3 till 5 år kommer att följas upp till vuxen ålder. Studien är ett samarbete 
mellan Karlstads kommun och forskare vid Karlstads och Örebro universitet. 
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och konkretiseras i skolornas elevhälsoplaner och följs årligen upp genom kvalitetsredovisningen och 
genom Skolinspektionens tillsyn. Nobelgymnasiet har i samverkan med arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen startat ett nytt långsiktigt arbetssätt där attityd och värderingar ska vara en naturlig 
del av den ordinarie undervisningen. Syftet är att utbilda och fostra ungdomar till goda 
samhällsmedborgare som gör hälsosamma val i förhållande till sin omgivning och i bemötandet av 
andra människor. Arbetetsmetoden som används bygger på en modell från gymnasieskolor i 
Norrbotten och har utvärderats av Luleå tekniska universitetet med bra resultat.  

Genom ett avtal som finansierats av kommunen finns möjlighet att i ett femveckorsprogram låta 
högstadieelever som behöver en “time out” från ordinarie skolgång vara på Räddningstjänsten. Där 
kombineras traditionella skolämnen, ledd av lärare från respektive hemskola, med aktiviteter på 
brandstationen. Aktiviteterna leds av handledare/instruktörer från Räddningstjänsten. Avtalet är dock 
inte förnyat och verksamheten kommer att avslutas i juni 2019.  

Allas lika värde: att leva tillsammans i samhället 

Integration och inkludering 

Under flyktingvågen 2015–2016 hade kommunen stort fokus på att hantera ett akut behov av stöd och 
tillhandahålla bostäder. Eftersom detta behov inte längre är akut har nu flera verksamheter kunnat 
avvecklas, såsom exempelvis Hjärterum för nyanlända och konceptet Varmt välkommen. Under 2018 
har arbetet med invandringsfrågorna succesivt övergått till att handla om integration och inkludering i 
en vidare bemärkelse. Fokus har legat på att starta mer långsiktiga arbetssätt för integration, 
inkludering, minskad polarisering och utanförskap.  

Under 2018 omfattade det statliga stödet lovaktiviteter för skolelever under samtliga skollov, som då 
kunde erbjudas kostnadsfritt. Stödets syfte är att barn och unga ska erbjudas stimulerande och 
utvecklande aktiviteter och även bidra till integration samt möten över sociala gränser. Arbetet har 
varit framgångsrikt och gett god kunskap om vad som är viktigt för att barn och unga ska kunna vara 
delaktiga i fritidsaktiviteter på ett mera jämlikt sätt.  

Kommunens bostadsbolag bidrar till en ökad integration och inkludering i samhället genom att 
informera om mänskliga rättigheter och medborgliga rättigheter vid regelbundna träffar med 
hyresgäster samt i sociala media. Bolaget ger också extra stöd till hyresgäster med bostadssociala 
kontrakt samt fungerar som tolk av språk och kultur. Genom hembesök sprids kunskap om rättigheter 
och skyldigheter i boendet och i samhället i stort. 

Inom kommunens öppna fritidsverksamhet finns en särskild satsning riktad till mer utsatta ungdomar 
inom olika områden som till exempel tjejer som far illa på grund av hederskultur.  

En Karlstadsmodell för religionsfrihet och mänskliga rättigheter 

Kommunen har tillsammans med Region Värmland och lokalpolisområde Värmland med stöd av 
Myndigheten för stöd till trossamfund inlett ett samarbete med trossamfunden i Karlstad. Här finns 
representanter med från olika religioner, kulturer och nationaliteter. Syftet är att öka förståelsen för 
varandra och därigenom kunna leva tillsammans i harmoni i ett mångkulturellt samhälle samt att öka 
inkluderingen och integrationen i Karlstad. En inledande dialogprocess där religionsfrihet och 
mänskliga rättighet diskuterats utifrån perspektiven Utmaningar, Krockar och Vägen framåt 
avslutades i januari 2018. Resultatet blev framtagandet av en Karlstadsmodell där vi avser att fortsätta 
samverka genom att göra skillnad i vår egen vardag. Varje part ska arbeta med frågor där man i den 
egna verksamheten kan bidra till konkret förändring. I februari 2019 hölls ett seminarium där 
kommunledningsutskottet, berörda landstingspolitiker och polisens ledning fattade beslut om att arbeta 
enligt Karlstadsmodellen utifrån sex prioriterade samverkansområden. Universitetet i Karlstad har 
visat intresse av att bedriva följeforskning8 och att samverka inom ramen för Karlstadsmodellen. Inga 
beslut är ännu fattade men såväl kommunen som universitetet ser mycket positivt på ett samarbete.  

Exempel på aktiviteter som genomförts under det senaste året inom ramen för samarbetet med 
trossamfunden är Livet värt att leva, Religionsbussen och prova-på-aktivitetsdag på Kronoparken med 
syfte att locka dem som vanligtvis inte får eller kan delta. I skolgruppen arbetar man med ett 
förväntansdokument som är tänkt att vara ett stöd till lärare och föräldrar i hur man praktiskt kan lösa 
                                                      
8 Med följeforskning avses en nära samverkan mellan praktiker och forskare i samband med utvärderingar av projekt och 
olika satsningar.  
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och hantera situationer som har med kultur och religion att göra. En religionsutbildning fördelad på tre 
halvdagar har också genomförts i syfte att höja kompetensen internt inom kommunen. Utbildningen 
behandlade frågor som det mångreligiösa Sverige och hur vi hanterar krockar mellan religionsfrihet, 
jämlikhet och mänskliga rättigheter.  

Utbildningen riktade sig till chefer i de förvaltningar som ställs inför att hantera situationer som kan 
uppstå relaterade till religion. Hittills har cirka 250 personer genomgått utbildningen. Responsen från 
deltagarna har varit mycket positiv och det finns önskemål om att även kommunens medarbetare samt 
personal från Region Värmland ska erbjudas utbildningen varför planering för detta nu pågår. Tanken 
är att utveckla upplägget så att det lätt går att sprida till andra delar av landet. Flera andra kommuner 
har visat intresse och förfrågningar har även kommit från internationellt håll.  

Hbtq9 – en stad i regnbågens färger 

Under året har arbetet med hbtq-frågor fokuserats till att genomföra de åtgärder som kom fram i en 
konsultation med medborgarna vid Prideparaden 2017. Flera förvaltningar arbetar också med 
kunskapshöjande åtgärder inom området. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sökt statliga 
medel för utbildningsinsatser, föreläsning och webbutbildning för att öka grundkompetensen hos ett 
antal medarbetare. 

Inom den öppna fritidsverksamheten är all verksamhet hbtq-certifierad. Certifieringen genomfördes 
2014 och under 2018 gjordes en omcertifiering. Samtlig personal vid kommunens parklekar, 
fritidsgårdar, Ungdomens Hus (UNO) och Seniorernas Hus har genomgått en RFSL-utbildning i hbtq-
frågor. Syftet med certifieringen är att synliggöra att verksamheterna arbetar strategiskt för att säkra ett 
respektfullt bemötande av besökare utifrån ett hbtq-perspektiv. Det finns även ett hbtq-café, Bfree, 
som är en mötesplats för hbtq-personer från 13 år och äldre. Bfree är det första kommunala hbtq-caféet 
i Sverige. Transgenderdagen och IDAHOTB (international day against homophobia, biphobia, 
intersexism & transphobia) uppmärksammas varje år med olika aktiviteter för att synliggöra och 
aktualisera hbtq-frågorna.  

Nattklubben Stoltz startades av en lokal krögare under året. En kommunikationsinsats lyfte fram hur 
det kan vara att leva som hbtq-person, med syfte att tydligt visa att Karlstad är en kommun för alla; här 
får man vara och älska vem man vill. Kommunen var delaktig i arrangerandet av Pride-paraden och vi 
har efter det en permanent Pride-smyckad stad med flaggor och ett övergångsställe i regnbågsfärger. 

Samverkan med föreningar och organisationer 

Kommunen samverkar med många aktörer för att påverka utvecklingen mot ett mer öppet och 
inkluderande samhälle. Ett exempel är att kommunen medverkade till en föreningsmässa under året, då 
föreningar som på olika sätt vänder sig till personer med funktionsvariation bjöds in. 

I ett långsiktigt arbete med kunskaps- och attitydpåverkan genomför kultur- och 
fritidsverksamheten olika satsningar för att stötta föreningslivets arbete mot mobbning, kränkningar 
och diskriminering. Under 2018 har omcertifieringar av de föreningar som tidigare kvalificerat sig för 
kvalitetsstämpeln "Trygg förening" genomförts. Verksamheten har också fortsatt att utbilda nya 
föreningar i certifieringssyfte.  

Kommunens bostadsbolag KBAB samarbetar med föreningar, frivilligorganisationen och fritidsgårdar 
för att driva aktiviteter för ökad mångfald och jämställdhet. Samarbete sker även med studieförbund 
för att anordna träffar för kvinnor med utländsk bakgrund som vill integrera sig i samhället, komma ut 
på arbetsmarknaden eller utveckla svenska språkkunskaper. 

Likabehandling i kommunikation och handläggning  

Kommunen kommunicerar jämställt och jämlikt 

Kommunens kommunikation är genomlyst och utifrån resultatet är en aktivitetsplan framtagen. Syftet 
är att bli ännu bättre på att kommunicera jämställt och jämlikt. Alla styr och stöddokument inom 
kommunikationsområdet samt webben är nu uppdaterade utifrån att vi ska kommunicera Schyst10.  

                                                      
9 Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och 
identiteter. 
10 ”Schyst kommunikation” är ett koncept med tillhörande handbok för hur man kommunicerar mer jämlikt, framtaget och 
producerat av Region Värmland.  
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Perspektiv som vägs in i planering och genomförande 

Flera förvaltningar har sett över sin hantering av ärenden ur ett likabehandlingsperspektiv.  

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar i projekten Värmlands Unga, Värmlands Nya och 
Värmland tillsammans. De tre projekten är finansierade av Europeiska socialfonden, och innefattar de 
flesta av Värmlands kommuner med Karlstads kommun som projektägare. Värmlands unga riktar sig 
till ungdomar i grund- och gymnasieskola i riskzonen för att lämna skolan i förtid. Värmlands Nya 
riktar sig till nyanlända ungdomar. Värmland tillsammans har fokus på målgruppen utrikesfödda 
kvinnor och män i åldern 15 till 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. I projekten är de 
horisontella kriterierna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet en integrerad del i arbetet 
vilket är en förutsättning för att få ta del av medfinansieringen från socialfonden. Arbetet med 
perspektiven genomsyrar alla delar av arbetet; från projektansökan, målgruppsbeskrivning, det 
praktiska arbetet med deltagarna till uppföljningar och utvärdering av arbetet. 

Kriterier för att säkra att bedömningar och uppföljningar av behov samt att beslut för insatser är 
jämställda har utvecklats inom vård- och omsorgsverksamheten och kommer att införas under 2019. 

Under 2018 skapades en koordinatorfunktion inom verksamheten som arbetar med drift av offentlig 
utemiljö. Koordinatorn bedömer och prioriterar alla inkomna felanmälningar. Dessa har tidigare gått 
direkt till utförare vilket gjort det svårt att hantera i ett helhetsperspektiv. Den nya funktionen bidrar 
till att alla ärenden behandlas lika och prioriteras oberoende av plats och anmälare.  

Den öppna fritidsverksamheten som kommunen driver arbetar med att all verksamhet ska vara 
genussmart. En arbetsmodell som heter TRIVAS (trygghet, relationer, inflytande, värdegrund, 
aktiviteter, spridning) har nyligen tagits fram i syfte att kunna arbeta mer systematiskt med de olika 
delområdena. För att utvärdera verksamheten används sedan en tid ett enkätverktyg (KEKS). KEKS 
används av fler kommuner i Sverige och inom något år bör det finnas ett bra jämförelsematerial.  

I förskolan har samtlig personal genomgått en NPF11-utbildning. Utbildningen har ökat förståelsen för 
NPF-problematik och haft fokus på att tillgängliggöra för alla barn att delta i verksamheten. Ett antal 
grundskolor har startat samma utbildning med syfte att få en bredare förståelse för allas rätt till 
utbildning.  

Kommunen har deltagit i forskningsprojektet Lika Läge för alla. Barn som far illa ska få tillgång till 
socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. 
Vi ser att det förekommer skillnader mellan olika grupper av barn i tillgången till insatser från 
socialtjänsten. Till exempel beviljas pojkar med utländsk bakgrund i mindre grad insatser än pojkar 
födda i Sverige, trots likartade behov. Skillnaden kan förklaras av att samtycke inte givits i lika stor 
utsträckning. Men varför det ser ut så är oklart och det är därför viktigt att undersöka orsaker och 
förklaringar vidare. Vi ser också att barnen sällan är delaktiga i samtal om kommande insatser. Vi har 
tagit fram kriterier för att identifiera omotiverade skillnader och prövat kriterierna på några av 
kommunens utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården.  

Handlingsplaner för jämställdhetsintegrering 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i 
demokratin. Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande och att framsteg gjorts inom 
jämställdhetsområdet existerar jämställdhet ännu inte fullt ut i verkligheten. Kvinnor och män har 
olika livsvillkor och i praktiken inte samma rättigheter. Ojämlikheterna beror på sociala konstruktioner 
som bygger på utbredda stereotypa föreställningar om kön. Det kan handla om möjligheter till makt 
och inflytande över sitt eget liv och samhället, förutsättningar till att kunna försörja sig och sina 
eventuella barn, förväntningar på utbildning och yrkesval, ansvar för det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet, förutsättningar till en bra hälsa samt utsatthet för våld och kränkningar. 

Karlstads kommun har antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
på regional och lokal nivå: CEMR:12s jämställdhetsdeklaration. Beslutet innebär att kommunen gör ett 
offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män, och att 
kommunen avser att, inom sina verksamhetsområden, genomföra åtaganden i enlighet med 
deklarationen. 
                                                      
11 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning  
12 Council of European Municipalities and Regions 
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Jämställdhetsintegrering är en strategi som används, både på internationell och nationell nivå, för att 
efterleva denna jämställdhetsdeklaration. Strategin innebär att jämställdhetsperspektivet involveras i 
allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processer; från förslag till genomförande och 
utvärdering. Även Karlstads kommun har valt att arbeta utifrån den strategin för att nå en jämställd 
verksamhet.  

I samband med en återrapportering av en förstudie om att ta fram handlingsplaner för att 
jämställdhetsintegrera kommunens verksamhet fick kommunledningskontoret i uppdrag att samordna 
det fortsatta arbetet med att införa handlingsplaner för jämställdhetsintegrering. Förvaltningarna har 
hunnit olika långt i sitt arbete med handlingsplanerna beroende på vilka förutsättningar de har. En del 
förvaltningar har tidigare arbetat med jämställdhet på ett mer strukturerat sätt medan andra har jobbat 
med något enstaka projekt. Till exempel har kultur- och fritidsförvaltningen sedan tidigare ett 
nämndmål kring jämställdhetsarbete i verksamheterna att utgå ifrån medan miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har valt att börja arbetet med att ta 
fram förslag på nämndmål och prioriterade områden för jämställdhetsarbete. Under hösten 2019 
kommer en fördjupad uppföljning av arbetet med handlingsplaner för jämställdhetsintegrering att 
genomföras och redovisas i kommunstyrelsen. 

Utmaningar relaterade till diskriminering 

 Hur kan kommunen säkra och följa upp att alla invånare får del av kommunens service på lika 
villkor oavsett kön? Det är en utmaning att lyfta in jämställdhetsperspektivet i planerings- och 
uppföljningsprocesserna inom kommunen så att det blir integrerat och etablerat.  

 Kommunens verksamheter noterar en ökning av hedersrelaterade frågor i samhället, vilka ofta 
är svåra att hantera. Det finns en handlingsplan framtagen för detta område, men det saknas en 
koordinator som samordnar och stödjer arbetet på koncernnivå.  

 Inom de målgrupper som arbetsmarknads- och socialförvaltningen riktar sitt stöd till finns 
många som upplever ett utanförskap och kanske inte alltid känner sig som en del av samhället. 
Även om ett ständigt arbete pågår för att förebygga och skapa möjligheter till delaktighet för 
dessa så räcker det inte hela vägen. Det krävs ett bredare samarbete där fler verksamheter 
inom kommunen bidrar.  

 Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än 
unga som inte har en hbtq-identitet och de som inte har erfarenhet av att vara transperson. Allt 
mer forskning tyder på att orsaken är en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som 
diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller 
könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad. I våra kommunala 
verksamheter där vi möter Karlstadsbor behöver kunskapen och förståelsen för hbtq och 
målgruppens utsatthet höjas, eftersom risken för diskriminering är särskilt stor.  
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Mål: Tillgängligheten och möjligheten till 
delaktighet ska vara god 
Målbeskrivning: För alla som bor och vistas i Karlstad ska tillgängligheten vara god. Det är viktigt 
att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga 
i samhällslivet. Tillgänglighet är så mycket mer än fysiska hinder som trottoarkanter och anpassade 
lokaler, det är även digital tillgänglighet, som internetuppkoppling och digitala tjänster. Det innebär 
också tillgänglighet till information, att förstå beslut och att kunna vara delaktig i kommunens 
processer. Vi vill vara en kommun i framkant när det gäller att kunna erbjuda olika former av digitala 
tjänster. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att hantera våra samhällsutmaningar 
ger vi mervärde till Karlstadsborna och värnar det demokratiska perspektivet. I ett demokratiskt 
samhälle ska invånarna känna delaktighet och inflytande genom att de kan vara med och påverka och 
känna att deras åsikter tas på största allvar. Vi vill öka möjligheten för Karlstadsborna att aktivt delta 
i samhället och känna att det finns möjligheter att kunna påverka sitt liv och sin vardag. Det gäller 
inte minst att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper om det offentliga rummet. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Nöjd-Inflytande-Index 
För att följa upp målet använder vi Nöjd-Inflytande-Index (NII) från SCB:s medborgarundersökning. 
Detta index är en sammanvägning av resultatet för flera frågor som rör invånarnas inflytande på 
kommunala beslut och verksamheter:  

1. Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 
verksamheter 

2. Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande 

3. Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och 
inflytande kommer i din kommun 

NII för Karlstad uppgick i senaste mätningen till index 48 av totalt 100. Det är en förbättring mot 
föregående år, då index var 45. NII var som högst 2014 men har sedan dess minskat successivt fram 
till 2017. 2018 bröts trenden och index ökar nu åter.  

Diagram 6:  Nöjd-inflytande-index (0–100)  

 
Källa: SCB medborgarundersökning (obs bruten skala) 

Skillnaden mellan könen var som störst 2015 med betydligt mer nöjda kvinnor än män. De följande 
två åren jämnade skillnaderna ut sig, värdena var då nästan desamma för båda könen. Indexvärdena för 
2018 visar att skillnaderna åter är nästan lika stora som 2015, men nu på grund av att männens nöjdhet 
ökat vilket är ett trendbrott då kvinnor tidigare varit mest nöjda. Den ökade nöjdheten hos män gäller 
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för alla delfrågor, och är störst för frågan som rör invånarnas möjlighet till insyn och inflytande. 
Nöjdheten hos kvinnorna är näst intill oförändrad de två senaste åren i alla delfrågorna13.  

Medelvärdet för de kommuner i Sverige som deltar i undersökningen var 42 i senaste mätningen. 
Högsta värdet var 53 och lägsta värdet var 31. Bland jämförelsekommunerna låg Karlstad med index 
48 på en delad förstaplats med det högsta indexvärdet.  

Indikator 2: Tillgänglighet till information på kommunens webbplats 
Ett av de nyckeltal som tidigare ingått i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är 
Tillgänglighet till information på kommunens webbplats. Det är en självskattning som gjorts under 
flera år, men från 2018 har måttet utgått från KKiK, och detta nyckeltal kommer inte längre att 
tillhandahållas. Under 2019 kommer därför en utredning att göras kring hur vi fortsättningsvis ska 
mäta tillgängligheten till information på vår webbplats www.karlstad.se.    

Tidigare år har resultatet för denna indikator dock legat högt, i senaste mätningen år 2017 var index 91 
av 100 möjliga. 2017 låg riksgenomsnittet på 79, och Karlstad låg då högst bland våra 
jämförelsekommuner.  

I SCB:s medborgarundersökning ställs också frågor som rör tillgång till information. Ett antal frågor 
vägs där samman till ett totalt Informationsindex. 2018 uppnådde Karlstad indexvärde 64 vilket var en 
liten nedgång från året innan då index var 66. En av delfrågorna handlar om hur nöjd man är med 
kommunens webbplats och även det resultatet har minskat något i senaste mätningen. Dock är 
Karlstads resultat för Informationsindex högt; vi har det näst högsta indexet bland samtliga deltagande 
kommuner år 2018.  

Indikator 3: Delaktighetsindex 
Även indikatorn Delaktighetsindex hämtas från KKiK. Resultatet ger en samlad bild av hur väl 
kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, och baseras på 18 frågor om 
möjligheterna till medborgardelaktighet. KKiK håller dock på att se över frågeställningarna inom detta 
index och har valt att lyfta bort nyckeltalet år 2018 i avvaktan på utredning. Det är troligt att 
nyckeltalet återkommer, men med vissa omformuleringar.  

Det finns alltså inget resultat att analysera för 2018, men både 2016 och 2017 landade Karlstad på 
index 76, att jämföra med riksgenomsnittet för detta index som var 57 vid den senaste mätningen. 
Karlstad placerade sig resultatmässigt bland den fjärdedelen av kommunerna som har högst index.  

Analys och åtgärder 

Inkluderande information och kommunikation 
Tillgänglighet och möjlighet till delaktighet förutsätter dialog och kommunikation, oavsett vilka nya 
arenor vi skapar. När vi kommunicerar vill vi att det ska uppfattas som inkluderande. Det kan vara 
svårt att mäta, men vår ambition är att ge ett brett utbud av nyheter på karlstad.se och på Karlstads 
kommuns huvudsida på Facebook. Flera nya koncernövergripande arbetsgrupper har startats under 
året i syfte att samordna kommunikationen i för koncernen viktiga frågor. En av dessa grupper arbetar 
för att, med hjälp av kommunikation, bidra till att vi når det övergripande målet ”Tillgängligheten och 
möjligheten till delaktighet ska vara god”. 

Kommunens webbplats 

Webbplatsen karlstad.se är kommunens främsta kommunikationskanal. En förstudie är uppstartad för 
att se hur webbplatsen ska utvecklas för att möta framtidens krav.  

Nu har EU:s webbtillgänglighetsdirektiv börjat gälla. Sedan november 2018 finns det en svensk lag 
för att direktivet ska genomföras: Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ansvariga för 
innehåll och utveckling av Karlstads kommuns webbplatser kommer under 2019 att gå en utbildning 
om den nya lagen. En arbetsgrupp för genomförandet av tillämpningen av direktivet på våra 
webbplatser ska bildas. Utöver arbetsgruppen kommer alla redaktörer på karlstad.se att involveras i 
arbetet, liksom ansvariga för blanketter och e-tjänster i Karlstads kommun.  

                                                      
13 Att kvinnors totala nöjdhet har minskat från 46 till 45 beror på avrundning av decimaler 
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Webbplatsen ”Karlstad växer” ger Karlstadsborna en bra och tydlig överblick av vad som planeras i 
Karlstad med hjälp av kartor, enkla texter och snygga bilder. Här kan du följa kommunens utveckling 
och ta del av alla planerade och pågående byggprojekt. Det finns även en 3d-karta som ger en ännu 
bättre känsla för hur planerade projekt kan tänkas passa in i dagens Karlstad. ”Karlstad växer” har 
nyligen utsetts till en av Sveriges fem bästa kommunwebbar av IDG Sverige.  

Informationen på karlstad.se över hur kommunen styrs och hur man kan påverka beslut har 
uppdaterats under året och under 2019 ska vi utveckla arbetet med klarspråk och lättläst information.  

Lättillgänglig information om kommunens verksamheter 

Karlstadsrummet i Bibliotekshuset erbjuder möjlighet att ta del av alla detaljplaner och andra aktuella 
planer för utveckling av staden. Alla samrådsmöten för detaljplaner hålls numera i Karlstadsrummet. 
Ett exempel från 2018 är samrådet rörande detaljplanen för temaparken/sagovärlden samt 
planprogrammet för frilufts- och rekreationsområdet på Skutberget. Det kom in rekordmånga 
synpunkter, omkring 2 000.  

Under 2018 var det även flera välbesökta temautställningar i Karlstadsrummet, förutom gällande 
utvecklingen av Skutbergets friluftsområde även om det nya snabbusstråket och byggandet av 
Resecentrum. Karlstadsrummet är välbesökt, med i genomsnitt 100 besökare per dag. Det finns 
möjlighet för allmänheten att boka guidade visningar och varje dag finns det även en guidad visning. 
Kommunens egna interna verksamheter har dock hittills i liten omfattning valt att delta i och använda 
rummet. Det är ett område som behöver utvecklas, då till exempel skolelever eller brukare inom vård- 
och omsorgsverksamheten troligen skulle se det som värdefullt att besöka rummet.  

Kommunarkivet har i samband med flytten till nya lokaler i anslutning till Karlstadsrummet ökat sina 
öppettider med nästan 100 procent. 

Utbudet av tjänster från kommunens vård- och omsorgsförvaltning påverkas av samhället runtom. Det 
är viktigt att det förmedlas till medborgaren på enkla sätt. Det skapar kunskap, det skapar möjlighet till 
dialog och det skapar möjlighet till nya arenor för utveckling. Därför arbetar verksamheten med event 
som en del av den utåtriktade verksamheten. Ett exempel är vårens "Vinn vinn-dagen" där vi drog 
nytta av den positiva uppmärksamhet som SVT:s programserie Lerins lärlingar gav den här typen av 
verksamhet. Närmare 1 000 personer deltog. Förutom den positiva uppmärksamheten gav arbetet nya 
kontakter, bland annat för externa platser inom Daglig verksamhet. I maj genomfördes det årliga 
eventet inom ramen för SOL projektet14, en heldag med leverantörssamverkan där goda exempel på 
både arbetssätt och produkter visades för medarbetare och medborgare. Under hösten genomförds 
Seniorfestivalen i Mariebergsskogen, där utbud och inspiration, rörelse och hälsa var temat, vilket 
lockade många att delta. 

Delaktighet och möjligheten att påverka 
Karlstadsbornas möjlighet till delaktighet är en viktig del för att staden ska utvecklas.  

Ökat valdeltagande 2018 

Inför valet i september genomförde kommunen ett antal riktade insatser för att öka valdeltagandet. 
Nytt informationsmaterial på olika språk delades ut i de bostadsområden som tidigare haft lågt 
valdeltagande. En film med information på olika språk spelades in och spreds på Facebook. Fyra 
timanställda valinformatörer hade bland annat i uppdrag att informera i olika föreningar och skolor. 
Öppettiderna för förtidsröstningen utökades och fler lokaler hade öppet lördagen före valet. 
Valdeltagandet i Karlstad ökade med 1,5 procentenheter till 87,3 procent i kommunalvalet 2018. 
Liknande utveckling gäller för hela landet, men det är ändå värt att notera att antalet röstande ökade i 
de områden där valinformatörer fanns på plats under hela förtidsröstningen.  

Inflytande över utredningar och insatser på individnivå 

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen pågår ett arbete med att stärka helhetstänket gällande 
brukarinflytande. Allt från det direkta arbetet tillsammans med klienterna till arbete med 
brukarorganisationer och civilsamhället i stort. Förvaltningen tillämpar Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) som samarbetsformat samt föreningsstöd när det gäller föreningar och ideella organisationer i 

                                                      
14 Support quality of life, ett interregprojekt för utveckling av välfärdstjänster och välfärdsteknologi som kan 
förbättra livskvaliteten och erbjuda större möjlighet till självständighet 
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Karlstads kommun som utför tjänster och verksamhet inom det sociala området. Detta som en del i 
arbetet för att öka delaktigheten och samverkan med civilsamhället. Förvaltningen har också 
digitaliserat årets kund- och brukarundersökning för att möjliggöra för fler klinter/brukare att delta. 
Antalet svar ökade jämfört med 2016, då en icke-digital enkätundersökning genomfördes.  

De barnavårdsutredningar som kommunen utför bedrivs enligt metoden Signs of safety som innebär 
hög delaktighet för föräldrar och barn i utredningsprocess och utformning av insatsen. Under året har 
utredande personal utbildats särskilt i att hantera barnsamtal. Inom socialpsykiatrins verksamhet finns 
ett Inflytandeforum, där deltagarna har möjlighet att föra fram synpunkter, frågor och förslag gällande 
sådant som rör verksamheten, exempelvis vid framtagande av nytt boende och vid rekrytering av 
personal. 

Valfrihet kan vara möjligheten att kunna göra både större och mindre val, till exempel att kunna ha en 
Daglig verksamhet utanför den verksamhet som kommunen erbjuder. Antalet platser för extern Daglig 
verksamhet har ökat. Likaså finns nu ett större utbud internt, vilket skapar förutsättningar att mer 
flexibelt kunna välja vad man vill göra, även med kort varsel och för korta perioder. 

Skolelevers upplevda möjlighet till inflytande och delaktighet mäts i exempelvis kund- och 
brukarundersökning (KBU), ELSA-undersökningen samt i den enkät som Skolinspektionen genomför 
vartannat år. I Skolinspektionens enkät ger 56,5 procent av eleverna i årskurs nio ett positivt svar på 
frågan ”På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter”. Det är en förbättring med drygt tio procentenheter sedan förra mätningen 2016. Elever 
i årskurs fem besvarar samma enkät, och där ger 78,0 procent ett positivt svar vilket är en svag 
försämring sedan förra mätningen. Resultatet för båda årskurserna står sig mycket väl i förhållande till 
övriga kommuner i Sverige.  

”Digitalt först” för ökad delaktighet 

Inom ramen för digitaliseringsarbetet finns ett utpekat perspektiv med intentionen om att ”digitalt 
först” ska beaktas. Det innebär att kommunen i den mån det är relevant och möjligt ska säkerställa att 
Karlstadsborna ska kunna nyttja kommunens service oavsett tid och plats. 

Under 2018 antogs koncernens digitaliseringsplan - Digitala Karlstad. Under arbetets gång har flera 
initiativ lyfts fram internt med avsikten att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. För att göra 
innehållet känt har en gemensam budskapsplattform skapats. 

Upphandling av e-tjänsteplattform är genomförd under 2018 vilket resulterade i ett förlängt avtal med 
tidigare leverantör. Plattformen är nu driftsatt och uppgraderad med flera efterfrågade funktioner 
såsom kö, bokning, betalning samt kartintegration. Införandet sker successivt under 2019. Under 2018 
har 42 nya e-tjänster införts i Karlstads kommun och den totala användningen av kommunens e-
tjänster via plattformen ökade med 26 procent. Tillsammans med andra förvaltningar pågår dessutom 
utvecklingsprojekt för nya digitala tjänster. Arbetet är intensifierat vad gäller att öka tillgängligheten 
och delaktigheten för klienter som söker ekonomiskt bistånd. Det sker genom att införa en ny e-
ansökan där klienten kan följa sitt ärende genom funktionen ”Mina sidor” oavsett tid på dygnet. 

Under flera år har regeringen öronmärkt medel till kommunerna för att kunna utveckla och investera i 
välfärdsteknik. Syftet med satsningen är att göra det möjligt för kommunerna att öka 
investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social 
omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt 
hjälpmedelsområdet. Den digitala tekniken syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, 
delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en 
funktionsnedsättning. Med hjälp av detta stöd har kommunen bland annat skapat tillgång till wifi vid 
kommunala boenden och köpt in digitala hjälpmedel såsom Ipads. 

Fysisk tillgänglighet i offentliga miljöer 
I samband med upprustning har åtgärder för att tillgänglighetsanpassa lekplatser utförts där det varit 
möjligt. En utmaning inom detta arbete är att man av miljöhänsyn inte längre får använda platsgjuten 
gummimatta, och det är svårt att finna alternativ som ändå fyller samma funktion. Inom kommunens 
naturområden finns nu ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn på Arnön, och det pågår även en ständig 
förbättring och tillgänglighetsanpassning av kommunens cirka 30 vandringsleder. 

På Kvarnberget, Orrholmen och Sundsta finns nu tillgänglighetsanpassade övergångsställen och 
korsningar, och Norrstrand och Kronoparken står näst på tur för samma åtgärd.  
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Kommunen tar alltid särskild hänsyn till tillgänglighet vid all ny- och om byggnation. I samband med 
renoveringar och ombyggnationer på förskolor och skolor under 2018 har akustiken setts över särskilt, 
i syfte att underlätta för personer med nedsatt hörsel men även för personer med 
koncentrationssvårigheter. Hörslingor är nu insatta i ett antal samlingssalar. 

Under sommarmånaderna fick samtliga skolelever i kommunen gratis busskort i syfte att öka 
tillgängligheten för alla oberoende av bostadsort och för att ge fler möjlighet att delta i de 
sommarlovsaktiviteter som kommunen anordnade på olika platser.  

Under året har tillgången till bra bostäder för nyanlända flyktingar varit god och de bostäder som 
erbjudits ligger i omedelbar närhet till aktiviteter, service och kommunikationer vilket möjliggör 
tillgänglighet och delaktighet för de nyanlända. 

Utmaningar relaterade till tillgänglighet och delaktighet 

 Det är en utmaning att kunna använda medborgardialogen på rätt sätt, och under 2019 tar vi 
därför ett omtag för att lyfta medvetenheten och kunskapen om hur vi kan använda detta 
viktiga verktyg. 

 En utmaning framåt är att säkerställa att vi når Karlstadsborna med den information och 
service de behöver från oss när de behöver den. Vi måste ständigt se över hur vi informerar 
och när vi informerar och anpassa oss efter förändrade behov och digital utveckling.   

 Det är viktigt att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning 
kan vara fullt delaktiga i samhällslivet, och det innefattar också deras tillgång till information. 
EU:s webbtillgänglighetsdirektiv har börjat gälla och det blir ett stort jobb för kommunen att 
tillämpa det på våra webbplatser. Direktivet handlar om att tillgängliggöra webbplatserna både 
innehållsmässigt och tekniskt. Det involverar alltifrån hur vi skapar blanketter, skriver texter, 
gör länkar och textar filmer till hur man rent tekniskt kan använda tjänster och ta del av 
innehållet.   
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Mål: Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt 
liv 
Målbeskrivning: Genom att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar, vilket är 
utgångspunkten för allt folkhälsoarbete, bidrar vi till ett hållbart samhälle. Metoderna för detta är 
många och av olika karaktär. Gemensamt är att arbetet är systematiskt och långsiktigt. Karlstad som 
kommun ska vara med och bidra till att undanröja de hinder som finns för att alla invånare ska ha en 
god hälsa. Bättre hälsa ger bättre förutsättningar för lärande och arbete, som i sin tur ger ökad 
samhällsnytta. Det är bra för samhället men också för individen. Karlstad vill arbeta aktivt för att 
invånarna själva ska kunna göra hälsosamma val och må bra. En stadsplanering som stimulerar 
rörelse och möten mellan människor bidrar till ökad folkhälsa. Buller, och annan yttre störande 
miljöpåverkan, är en miljö- och hälsofråga som berör många människor. I Karlstad vill vi skapa bra 
miljöer även i bullriga lägen genom att planera och utforma bostäder och lokaler på ett bra sätt. 

Relaterande mål i Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 
 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Fritidsmöjligheter, index 
För att följa upp målet använder vi index för fritidsmöjligheter från SCB:s medborgarundersökning. 
Detta index är en sammanvägning av resultatet från fem frågor:  

1. Hur nöjd är du med tillgången till parker, grönområden och natur 
2. Hur nöjd är du med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, 

friluftsliv, föreningsliv 
3. Hur nöjd är du med tillgången till idrottsevenemang 
4. Hur nöjd är du med tillgången till kulturevenemang 
5. Hur nöjd är du med nöjesutbudet 

 
2018 var Karlstadsborna bland de mest nöjda i landet när det gäller fritidsmöjligheter, med index 72 
av 100. Det är ett högt och stabilt resultat sett över de senaste åren.  

Diagram 7: Fritidsmöjligheter, index (0–100)  

 
Källa: SCB medborgarundersökning (obs bruten skala) 

Kvinnorna ligger något högre i nöjdhet än männen, med index 73 respektive 71. Kvinnornas nöjdhet 
har sjunkit något i den senaste mätningen, vilket påverkade det totala utfallet. Trenden att kvinnornas 
nöjdhet ligger högre än männens håller dock i sig även om skillnaden nu har minskat något.  

Medelvärdet för deltagande kommuner var 61, högst värde var 73 och lägst 46. Bland de av Karlstads 
jämförelsekommuner som deltog i undersökningen hade Örebro och Växjö det högsta indexet; 73, 
vilket också är högst i landet och strax över Karlstad (72). Även i 2017 års undersökning kom Karlstad 
ett poäng under det högsta indexvärdet bland deltagande kommuner och förstaplatsen hade då 
Göteborg och Örebro. 
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Av delfrågorna i indexet för fritidsmöjligheter var det frågorna om tillgången till parker, grönområden 
och natur och frågorna om möjlighet att utöva fritidsintressen som fått högsta betygsvärdet, 7,8 av 10 
möjliga (7,7 män och 7,9 kvinnor). Det har inte varit några stora skillnader mellan åren för de olika 
delfrågorna utan de ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare undersökningar.  

Indikator 2: Ohälsotal 
Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan 
betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16 till 64 
år. Ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Ju lägre ohälsotal desto bättre.  

Det genomsnittliga ohälsotalet för samtliga län i Sverige år 2018 är 24,7 dagar, vilket placerar 
Karlstad med 22,4 dagar något bättre. Kommunens ohälsotal har också sjunkit med en dag per år 
under de senaste tre åren och det lägre snittet gäller såväl för kvinnor som för män.  

Diagram 8: Ohälsotal, totalt samt uppdelat på kön (antal dagar per person och år) 

 
Källa: Försäkringskassan 

Den förbättring av ohälsotalet som vi ser är generell för hela landet. Orsaken kan vara att 
Försäkringskassan blivit hårdare i sin bedömning vilket har lett till att det har blivit betydligt färre som 
beviljats ersättning. Färre ersättningsdagar innebär att ohälsotalet minskar men det behöver inte betyda 
att folk mår bättre.  

Variationen mellan Sveriges kommuner är stor, med ohälsotal från 11,2 upp till 44,1 dagar per år. 
Bland jämförelsekommunerna ligger Karlstad på en tredjeplats efter Linköping och Luleå som har 
lägre ohälsotal. Kommunernas åldersstruktur påverkar utfallet, generellt kan sägas att ju yngre 
invånare en kommun har, desto lägre är ohälsotalet. 

Som framgår av grafen ovan så har kvinnor ett högre ohälsotal än män, det gäller såväl i Karlstad som 
i riket, och skillnaden mellan könen är relativt stor: 10,7 dagar per person och år i Karlstad. Bland våra 
jämförelsekommuner så har Örebro den minsta skillnaden mellan könen (8,8 dagar). Sundsvall visar 
på den största utvecklingen då kvinnors ohälsotal har minskat med 11,4 dagar jämfört med för två år 
sedan. Det kan också noteras att det genomsnittliga ersatta dagbeloppet för män år 2017 var enligt 
Försäkringskassan 6 procent högre än för kvinnor, vilket bland annat förklaras med skillnader i 
kvinnors och mäns arbetsinkomster. 

Enligt Försäkringskassans rapport Socialförsäkringen i siffror 2018 har andelen utbetalda dagar med 
partiell ersättning ökat under senare år och uppgick år 2017 till ungefär en tredjedel av totalt utbetalda 
dagar. Partiell ersättning är vanlig till personer med olika typer av psykiska sjukdomar såsom 
depressioner och ångestsyndrom. Totalt bland de som uppbär någon form av sjukpenning är just 
psykiska sjukdomar men även rörelseorganens sjukdomar de vanligaste diagnosgrupperna. Psykiska 
sjukdomar är vanligare i åldrarna under 50 år medan rörelseorganens sjukdomar är vanligare i åldrarna 
över 50 år.  

Indikator 3: Psykisk hälsa hos unga 
Data från elevernas hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och i 
gymnasiets första år samlas in löpande under varje läsår, och används bland annat för att utveckla 
skolan till en bra arbetsplats för eleverna. Informationen registreras i elevhälsodatabasen ELSA med 
syftet att ge en övergripande bild av hälsoläget bland barn och unga mellan sex och 17 års ålder.  
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I hälsoenkäten som eleverna fyller i ingår fem påståenden om den psykiska hälsan som eleverna får ta 
ställning till: 

1. Jag känner mig ledsen 
2. Jag känner mig orolig/ängslig 
3. Jag känner mig arg 
4. Jag känner mig irriterad eller på dåligt humör 
5. Jag har svårt att koncentrera mig 

Upplevelsen av psykisk hälsa totalt sett i kommunens skolor (alla deltagande årskurser sammantaget) 
har sjunkit något 2018 jämfört med året innan. 83 procent av eleverna upplever nu att de har god 
psykisk hälsa. Jämför man med snittet för Värmlands län som helhet ligger Karlstad lägre.  

Diagram 9.  Psykisk hälsa hos unga (%) 

 

Källa: ELSA-undersökningen (obs bruten skala) 

Grafen ovan visar en tydlig skillnad mellan könen när det gäller upplevelsen av den psykiska hälsan. 
Pojkar upplever en bättre psykisk hälsa jämfört med flickor och det är en skillnad som är tydlig i hela 
länet. I Karlstads kommun har flickors upplevelse av den psykiska hälsan försämrats något vid 
jämförelse mellan de två senaste läsåren.  

Resultatet fördelat per åldersgrupp visar att elever i årskurs 7 samt i gymnasiet upplever en sämre 
psykisk hälsa jämfört med övriga deltagande årskurser. I gymnasiet svarar cirka var fjärde elev att de 
inte upplever sig ha en god psykisk hälsa utifrån de frågor som ställs.  

Diagram 10. God psykisk hälsa hos unga, resultat 2018 per årskurs (%) 

 

Källa: ELSA-undersökningen (obs bruten skala)  

Analys och åtgärder 

Barn och ungas hälsa 
De flesta av kommunens grundskolor erbjuder ökad möjlighet till rörelse varje dag med organiserade 
aktiviteter. Elevhälsans utvecklingsgrupp lyfter fram det förebyggande och främjande arbetet och 
Skolnärvaroprojektet arbetar bland annat med att kartlägga främjande och förebyggande insatser för 
alla elevers goda utveckling.  
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Inom gymnasie- och vuxenutbildningen pågår ett ständigt ett arbete för att främja goda vanor och 
hälsosamma val, trivsel och trygghet bland eleverna. Det sker kontinuerligt genom skolornas 
värdegrundsarbete och elevhälsoprojekt. Hälsosamtalet som skolsköterskan har med eleverna under 
gymnasiets första år syftar till att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver 
anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål. Arbetsmodellen ”10 goda vanor” ska 
hjälpa eleverna att känna sammanhang, öka ”vi-känslan” och påverka ”mindset” (rätt inställning och 
kunskap om hjärnans funktioner). Ett annat exempel är Älvkullegymnasiet som startat med 40 
minuters obligatorisk mentorstid varje vecka. Mentorerna får möjlighet att se alla elever, stärka 
relationsbyggandet och möjliggöra ett fördjupat arbete med integrering och ökad ”vi-känsla” i klassen.  

Friskvårdsinsatser och hälsofrämjande arbete sker också inom projekten Värmlands Framtid och 
Värmland Unga, två projekt som är finansierade genom Europeiska socialfonden och där Karlstad är 
en av 16 deltagande kommuner. Värmlands Framtid riktar insatser till unga kvinnor och män upp till 
29 år som varken arbetar eller studerar och dessutom har ofullständiga betyg, medan Värmlands Unga 
riktar sig till skolungdomar mellan 15 och 24 år som ligger i riskzonen för att lämna skolan i förtid. 
Arbetet i projektet har varit och är framgångsrikt. Många av ungdomarna slutför sina studier och hittar 
vägar för att komma ur psykisk ohälsa, isolering och utanförskap och hittar istället fram till etablering 
på arbetsmarknaden. Värmlands framtid avslutades som projekt i juni 2018 och är nu implementerat 
som verksamhet inom UVEN, enheten för unga vuxna. 

Kommunen har ett upparbetat samarbete med Region Värmland gällande elevhälsa, första linjen15, 
socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. I detta ingår exempelvis ett psykologiskt 
konsultationsteam som erbjuder stöd för socialtjänstens bedömningar i barnavårdsärenden. Även för 
den vuxna målgruppen finns samverkan mellan verksamheter och länsgemensamma 
överenskommelser såsom RACT-team som är en modell för vuxna med samsjuklighet. För att på ett 
bra sätt kunna möta Karlstadsbornas behov av stöd och hjälp är det av största vikt att vi har ett väl 
fungerande samarbete inom hela regionen. Behoven blir allt mer komplexa och för att möta det är det 
viktigt med formaliserade samverkansavtal som tydliggör huvudmännens ansvar och uppdrag i 
gemensamma ärenden och/eller verksamheter. Det blir en trygghet internt för verksamheten men 
förhoppningsvis också för klienterna.  

Mötesplats Galaxen är en verksamhet som drivs av kommunen i samverkan med olika föreningar. Där 
ingår satsningen Meningsfull fritid, där kommunen skriver kontrakt med föreningarna om att anordna 
organiserade fritidsaktiviteter för ensamkommande ungdomar, men även nyanlända vuxna. Detta har 
bidragit till förbättrad hälsa hos deltagarna men är också ett sätt att integreras i samhället. Denna 
verksamhet har varit väldigt framgångsrik och uppskattas stort av deltagarna.  

Under året har kommunens första familjecentral öppnat, på Rud i Karlstad. I familjecentralens 
verksamhet samverkar flera av kommunens förvaltningar med Region Värmland. Det pågår också ett 
projekt på Kronoparken där barnavårdscentralen och förskoleteamet Tummen gör gemensamma 
hembesök hos alla förstagångsföräldrar och familjer som fått sitt första barn i Sverige. Syftet med båda 
verksamheterna är att stärka föräldrarnas tillit till sitt föräldraskap, informera om vilket stöd som finns 
att få, att upptäcka familjer med behov av stöd samt skapa förutsättningar för ökad delaktighet. 

Elevers psykiska hälsa  

Enligt skolans ELSA-undersökning upplever 84,2 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 1 att de 
har en god psykisk hälsa, medan motsvarande siffra för flickor är 69,8 procent. Siffrorna har sjunkit 
något sedan tidigare år gällande både pojkar och flickor, och skillnaden i resultat mellan könen är 
fortsatt stor. För flickornas del innebär det att nästan var tredje flicka i gymnasiets första år upplever 
att de inte mår bra. Möjliga orsaker kan vara ökade prestationskrav i skolan, ökande social kravbild 
med rädsla för utanförskap eller känsla av att inte passa in. 

Noterbart är att i ELSA-undersökningen inte omfattar de elever som varken studerar eller arbetar. Det 
finns välgrundade antaganden om att siffrorna inom denna elevkategori inte är bättre än för elever 
inom gymnasieskolans nationella program. Verksamheten har en utmaning gällande att kunna sätta in 
rätt åtgärder för att minska risker för utanförskap och ohälsa i denna grupp.  

                                                      
15 Första linjen är den eller den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller 
familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller 
pedagogiska orsaker. 
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I skolprojektet Oroväckande frånvaro används begreppet problematisk frånvaro när en elev 
överskrider 20 procents frånvaro. Det innebär att eleven i snitt är borta en dag per vecka, hela 
terminen. Under vårterminen 2018 hade 5,3 procent av eleverna 20 procent eller mer frånvaro.  

Drogrelaterade problem och missbruk bland unga 

En undersökning16 av elevers drogvanor i årskurs 9 respektive år två på gymnasiet genomförs 
vartannat år av Region Värmland. Den senaste mätningen visar att 70 procent av eleverna i årskurs 9 
och 38 procent av eleverna i år två på gymnasiet aldrig har druckit alkohol. I jämförelse med riket så 
har Karlstad lägre andel alkoholkonsumenter i båda dessa årskurser, särskilt i årskurs 9 är skillnaden 
stor; nio procentenheter lägre i Karlstad än i riket. Under 1970-talet gjordes toppnoteringarna inom 
detta område, då var det endast 10 procent av niondeklassarna som aldrig hade druckit alkohol. På 
gymnasiet inleddes mätningarna år 2004, och då visade resultatet att 10 procent aldrig hade druckit 
alkohol. Alkoholdebuten sker alltså betydligt senare för många ungdomar nu. Den positiva 
utvecklingen gällande ungas minskade alkoholkonsumtion är tydlig i hela Sverige. Troligen beror 
detta till stor del på en förändrad attityd till alkohol hos både vuxna och tonåringar. Vuxna har blivit 
tydligare och mer restriktiva till att köpa ut. Unga anser inte längre i samma utsträckning att det är 
häftigt att bli full, vilket gör det lättare att säga nej. I övrigt kan ha påverkan att många tonåringar 
tränar och är mer hälsomedvetna, samt att fler unga har rötter i kulturer där man inte dricker. 

Undersökningen om elevers drogvanor visar vidare att 84 procent av niondeklassarna säger bestämt 
nej om de blir erbjudna narkotika, och motsvarande 74 procent i årskurs två på gymnasiet. Drygt 70 
procent av elever i båda grupperna håller helt eller delvis med om att det är upp till var och en om man 
vill använda cannabis. 16 procent i årskurs 9 anger att de kan få tag på narkotika inom 24 timmar och 
33 procent i årskurs två på gymnasiet. Enligt statistik så har inte bruket av narkotika ökat och Karlstad 
har färre som brukar än rikssnittet. Det som är oroväckande är den allt mer tillåtande attityden till 
cannabis. Många unga upplever det som ofarligt, och anser att det är upp till var och en att använda. 
Den stora utmaningen är att bibehålla bruket på en låg nivå så att inte den mer liberala synen gör att 
fler unga börjar använda narkotika.  

Kommunen har arbetat aktivt för att hantera dessa frågor sedan 2012 genom att exempelvis anordna 
utbildningar och informera vid föräldramöten. Resultat från attitydundersökningen tänktill.nu och 
Region Värmlands statistik från elevers drogvanor visar dock tydligt att det råder en allt mer liberal 
syn gällande droger. 2018 påbörjades därför ett långsiktigt arbete på Nobelgymnasiet som bygger på 
en modell som utvärderats av Luleå tekniska universitet med bra resultat. Arbete med attityder och 
värderingar ska integreras som en naturlig del av undervisningen. Om modellen fungerar bra kommer 
den att spridas till andra gymnasieskolor inom kommunen, och eventuellt även till grundskolan. 

Att arbeta med attityder och värderingar tillsammans med ungdomar är en del i det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet men också viktigt i arbetet med att stärka förutsättningarna för att kunna 
göra aktiva val.  

Metoder och arbetssätt inom kommunens missbruksvård utvecklas kontinuerligt i syfte att förebygga 
och stävja missbruk. Antalet orosanmälningar relaterade till alkohol- eller narkotikamissbruk, även 
hos vårdnadshavarna, har ökat under de senaste åren och kommunen arbetar därför med dessa frågor 
ur ett familjeperspektiv. Detta är ett prioriterat och fortsatt viktigt utvecklingsområde. 

Social hållbarhet, vård och omsorg  
Det hälsosamma livet ser olika ut under livets olika åldrar. Inom kommunens vård- och 
omsorgsverksamhet finns kunder med olika livssituationer,  och stöd och hjälp måste anpassas 
därefter. Genom en meningsfull vardag skapas förutsättningar för att helt enkelt må bra. Man mår bra 
när man har något att göra och något att se fram emot. Den tydliggörande pedagogiken är viktig för 
personer som inte kan uttrycka sin vilja och önskan eller som har svårt att ta del av valmöjligheter. 
Därför är arbetet med kognition i vardagen mycket viktig. Likaså att kunna kommunicera och ge stöd, 
där psykiatrisk problematik och demenssjukdom kan ställa till det, framförallt i hur man uppfattar 
omvärlden. Stödet till medarbetare för att klara att hantera detta är a och o. Verksamheten är en god bit 
på väg, men utmaningen är att nå ut till alla medarbetare, att prova nya arbetssätt och att säkra att alla 
kan göra rätt, bland annat genom ett tillgängligt ledningssystem. 

                                                      
16 CAN, skolelevers drogvanor, 2017 samt Elevers drogvanor, Region Värmland 2017 
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Ledningssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten är navet för att processer och arbetsmoment 
ska genomföras på sätt rätt, trots att det är många olika personer som arbetar runt en kund, under 
dygnets alla timmar. Genom tillsyn säkrar vi att arbetsprocesser följs. Det är dock en utmaning att få 
en systematisk organisation att fungera, när trycket på organisationen bryter den dagliga planeringen. 
Arbetet blir fragmenterat och processerna suboptimeras. Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att 
se över arbetsprocesser, där workshops med medarbetare utgjort stommen. Dessa kommer tillsammans 
med uppföljningen av verksamheten att ligga till grund för utformningen av nya arbetssätt vilket 
kommer att prövas i pilotform med start under andra kvartalet 2019. 

I december 2017 gav kommunfullmäktige i uppdrag till verksamheten att ta fram en handlingsplan 
mot människohandel och prostitution. I höstas startade en intern verksamhetsgrupp upp arbetet i 
samarbete med Polisen och Länsstyrelsen. Gruppen har beslutat att inledningsvis fokusera på 
fenomenet sugardejting. En kartläggning av befintliga åtgärder och befintliga samarbeten inom 
området är utförd, liksom en workshop för att ta fram en handlingsplan som innefattar såväl 
verksamhets- som kommunikationsinsatser. Ambitionen är att arbetssättet ska gå att sprida vidare till 
andra kommuner. 

Kommunen är aktiv i det länsgemensamma arbetet runt psykisk hälsa och suicidprevention, och har 
arbetat fram interna handlingsplaner inom båda dessa områden. Det har under året genomförts flera 
utbildningar för olika professioner med temat Att förebygga självmord. Målsättningen är att halvera 
antalet suicid till år 2020, vilket innebär att minska från 40 till 20 per år. Värmland är det län i Sverige 
som har den högsta andelen suicid per år, och antalet är särskilt högt bland unga. Män står för 70 
procent av alla självmord medan kvinnor står för en mycket stor andel självmordsförsök. Självmord 
går att förhindra. Majoriteten av personerna som genomfört självmordsförsök vill inte dö, men vet inte 
hur de ska klara situationen de befinner sig i. Därför är det väldigt viktigt med ett brett förebyggande 
arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. En önskan är att få till ett bra 
kommungemensamt arbete kring suicidprevention. 

Karlstads kommun har tidigare varit en part i den nationella satsningen med PRODIS (PReventiOn av 
Dopning I Sverige) men avslutade samarbetet under 2018 med motiveringen att det fanns brister i 
satsningen som gjorde att modellen inte motsvarade förväntningarna. Värmlands län och Karlstads 
kommun har sedan 1994 arbetat med dopingförebyggande arbete och detta kommunöverskridande 
arbete i länet fortskrider. Kommunen medverkar i utbildningsinsatser riktade till gym, föreningslivet, 
skolan, vården, rättsväsende med flera. Med start under 2019 kommer gymmen i kommunen att 
erbjudas ett samarbete som tar bäring på det främjande och positiva med att styrketräna, givetvis i 
syfte att minska nyrekryteringen till dopingmissbrukare. När allt fler utbildas och personal blir bättre 
på tidig upptäckt ökar behovet av att kunna lotsa missbrukarna till vård och behandling. Utifrån detta 
har vi som enda region i Sverige arbetat fram ett vårdavtal med Örebros Dopningsmottagning (RÖL), 
vilket innebär att dopningsmissbrukare i vårt län som behöver vård och behandling kan remitteras till 
Örebro för adekvat vård (ofta komplexa vårdplaner som inbegriper många olika specialiteter). Ett antal 
vårdcentraler i länet har blivit utsedda att säkra en högre kunskap och kapacitet för patienternas 
eftervård för att ytterligare stärka upp stödet kring patienten. 

Det finns en tydlig koppling mellan upplevelser av våld i hemmet och såväl fysisk som psykisk hälsa 
senare i livet. Därför är både de förebyggande och behandlande insatserna väldigt viktiga. Att prata om 
och upptäcka fysiskt våld är enklare än andra former såsom makt och kontroll. Det här är särskilt 
viktigt att lyfta bland unga i parrelationer. Kommunens bostadsbolag har en nära relation med 
hyresgästerna och kan ibland vara de som upptäcker sjukdom, förekomst av våld i hemmet, barn som 
far illa eller andra problem där hyresgästen får hjälp att ta kontakt med rätt stöd. 

Nytt för 2018 är att kommunen har tagit över ansvaret för behandling och stöd vid spelmissbruk. Detta 
grundar sig en ny lagstiftning som trädde i kraft under året, som säger att spelmissbruk ska ingå som 
en del i missbruksvården. Därför erbjuder nu kommunen bland annat KBT-terapi för personer med 
spelmissbruk. (gäller endast spel med pengar). Under 2018 sökte ett tjugotal personer hjälp hos 
kommunen för sitt spelmissbruk.  

Hälsofrämjande verksamhet 
Kommunens kultur- och fritidsförvaltning arbetar för att öka Karlstadsbornas möjligheter till en aktiv 
fritid genom att stötta ett brett föreningsliv, samt att ge föreningar och privatpersoner tillgång till 
kommunens idrottslokaler. De egna verksamheterna Skaparverkstan, Idrottsskola för barn mellan 7 
och 13 år och dropin-idrott kompletterar föreningslivet. Kommunen ger också stöd till spontanidrott på 
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olika ytor inom bostadsområden. Vidare satsar kommunen stort på att vara en hållbar cykelstad. 
Karlstad kom 2018 på en delad förstaplats som bästa mellanstora cykelkommun i Sverige, en 
utmärkelse som delas ut av Cykelfrämjandet. Kommunen är medlem i Svenska Cykelstäder, med 
visionen att 50 procent av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel. 

En rad åtgärder är genomförda under året för att locka fler till aktivitet. Kommunens 10:e sporthall, 
Hultsbergshallen, är färdigställd och konstgräsplanen på Ilanda IP har fått nytt konstgräs vilket är två 
välkomna tillskott för ungdoms- och breddidrotten. Ett nytt konstsnöspår är anlagt vid Tuggelite i 
Karlstad. Det regionala cykelprojektet Bike in Värmland startades upp under 2018 med syfte att 
samordna MTB-cykelleder. Karlstad planerar leder vid I2-skogen, Sörmon och Skutberget. 
Kommunen är även med i uppförandet av två andra cykelleder; dels Unionsleden som ska gå mellan 
Karlstad och Moss, och dels Lake Vänern Grand Tour som är planerad att leda runt Vänern.  

Under 2018 utsågs Karlstads kommun till årets idrottskommun av tidningen Sport och Affärer. Av 
motiveringen framgår att Karlstad har ett bra breddstöd och bra arenor, och att det finns tydliga 
ambitioner för utveckling av spontanaktivitetsytor och andra anläggningar. Vidare beskrivs Karlstad 
som en stark elitidrottskommun med ett bra stöd från näringsliv och kommun. Kommunens 
styrdokument ”Idrott för alla - plan för idrotten i Karlstad” var en starkt bidragande orsak till 
utnämningen. De senaste fyra åren har Karlstads kommun kommit på 1:a eller 2:a plats i denna 
kommunranking.  

Kommunens badanläggningar har en hög tillgänglighet, Sundstabadet är öppet 360 dagar per 
år, och har en prissättning som ska möjliggöra utnyttjande av de olika möjligheter till träning som 
erbjuds inom verksamheten. Under året har den nya och populära aktiviteten Aqua base fått nationellt 
genomslag. 

Tillgång till säker mat är också ett sätt att säkerställa att Karlstadsborna kan leva ett hälsosamt liv, och 
kommunens miljöförvaltning bidrar här genom en väl fungerande livsmedelskontroll av stadens 
restauranger och caféer. Resultatet från kontrollerna redovisas öppet på karlstad.se, vilket har 
marknadsförts särskilt under året.   

Utmaningar relaterade till hälsa 

 Det är en utmaning att hitta förebyggande och hälsofrämjande insatser som motverkar den 
psykiska ohälsan hos elever på gymnasiet. I synnerhet den negativa trenden gällande flickors 
upplevda mående måste brytas, vilket kräver en bred samverkan av flera aktörer och 
verksamheter.  

 Personer med psykisk ohälsa får ofta problem även med den fysiska hälsan, samtidigt som 
fysisk aktivitet kan ge positiv effekt på den psykiska hälsan. Hälsa får dock inte räknas in som 
del i skälig levnadsnivå vid bedömning av ekonomiskt bistånd och därför saknas möjlighet att 
till exempel stödja finansiering av gymkort eller andra hälsofrämjande aktiviteter. 

 Handeln av droger ökar, såväl gällande direkt försäljning som över nätet. Attityden till droger 
blir allt mer liberal. Detsamma gäller inställningen till doping och köp av dopingpreparat. 
Vuxnas tilltro till och användande av kosttillskott signalerar om en tillåtenhet till syntetiska 
tillskott vilket också får påverkan på ungas attityder till dopning, och det är en trend som 
måste vändas.  

 Att ständigt utveckla nya lokaler för hälsa och rörelse för Karlstadsborna och föreningarna är 
en ständig utmaning. I en kommun som växer tillkommer hela tiden nya idrotter och väldigt få 
försvinner. Att prioritera en idrott framför en annan skapar olyckliga konflikter och nya 
satsningar måste hela tiden ställas mot behovet av att vårda och behålla gamla inarbetade 
idrotter.  

 


