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Målanalys – Företagsklimat och kommunikationer 

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 2019-12-03.   

Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se   
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Sammanfattning 
Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 

Indikatorerna för målet om ett gott företagsklimat visar att det finns mer att göra för att förbättra 
företagsklimatet i Karlstads kommun och för detta har en handlingsplan tagits fram. 
Upphandlingsfrågorna får låga resultat i Svenskt Näringslivs undersökning och där planerar 
kommunen en riktad satsning. Eftersom kommunens servicefunktion Företagsservice inte har varit så 
välbesökt har vi satsat på ökad marknadsföring av den.  

Antalet nystartade företag i Karlstad ökade i den senaste mätningen. Kommunen stöttar aktörer som 
hjälper företag i tidiga skeden och under 2018 ökade antalet rådgivningar hos Nyföretagarcentrum. 
Många företag är i behov av att hitta rätt kompetens och där har vi i kommunen startat ett samarbete 
internt för att kunna ta ett större grepp i frågan och i högre grad kunna koppla samman företagens 
behov med olika utbildningsinsatser. När det gäller att stötta företag som är i behov av mark eller 
lokaler har vi förstärkt marknadsföringen av den tillgängliga mark som redan finns. Samtidigt behöver 
kommunen få fram mer mark i attraktiva lägen, och där arbetar vi med att detaljplanelägga bland annat 
Eriksberg.  

De stora utmaningarna inom målet om gott företagsklimat handlar om att företagarna i Karlstad ska 
känna att alla verksamheter inom kommunen har en företagsvänlig attityd. Kommunen behöver även 
ha en överblick av kompetensbehovet bland branscherna och vi behöver kommunicera på ett tydligt 
sätt vad vi som kommun kan stötta företagen med. Det är också en utmaning är att få fram ytterligare 
verksamhetsmark utöver Eriksberg, samt förädla och utveckla befintlig verksamhetsmark.  

Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer 

Karlstadsbornas nöjdhet med kommunikationer ligger fortfarande på en hög nivå även om männens 
nöjdhet minskat lite visar senaste medborgarundersökningen. Även om Karlstad inte längre delar 
förstaplatsen bland de deltagande kommunerna ligger kommunen i varje fall fortfarande högst bland 
våra jämförelsekommuner med nöjdast invånare. Bussresandet med Karlstadbuss ökade under 2018 
men inte i lika stor utsträckning som året innan. Den satsning som Karlstadsbuss har haft med sin 
provåkarkampanj har ökat intresset för att välja bussen.  

Karlstad blev även i år utsedd till en av Sveriges bästa cykelstäder av Cykelfrämjandet. Karlstad 
fortsätter arbetet med att göra det så bra som möjligt för alla cyklande Karlstadsbor när det gäller att 
förbättra cykelstråk och framkomlighet vid olika passager. Samtidigt försöker kommunen uppmuntra 
inbitna bilister att ställa bilen och istället välja cykel eller buss. Här ser vi också att det behövs ökad 
marknadsföring av möjligheterna till att använda bilpool. För att Karlstads kommun (och även Sverige 
som helhet) ska uppnå klimatmålen måste en minskning av personbilstrafiken ske, trots att 
befolkningen förväntas öka. Där kan vi som kommun påverka genom stadsplanerings- och 
parkeringsrelaterade frågor samtidigt med attitydpåverkan. 

De stora utmaningarna inom målet om kommunikationer handlar om förbättrad samordning inom 
koncernen kring trafiklösningar. För att hitta lösningar på såväl utsläpp som trängsel och buller, måste 
vi ha ett strategiskt tankesätt och ett helhetsperspektiv. Att bredbandsansluta hushåll i mer 
glesbebyggda delar av kommunen är en utmaning utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv och även om 
EU-medel finns att tillgå kommer det att krävas medfinansieringsinsatser från kommunen för att 
ansluta de mest perifera delarna av Karlstad. 
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Översikt indikatorer 
Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 2015 2016 2017 2018 2019 

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
företagsklimat, medelvärdet utifrån betygsättning från 1 till 6 

3,54 3,47 3,49 3,57 3,40 

Antal nystartade företag per tusen invånare i åldersgruppen 16-
64 år 

10,5 9,6 9,0 9,6 

Nöjd-Kund-Index företagare 0-100, Insikt 71 74 69 69 

 

Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara  

kommunikationer 
2015 2016 2017 2018 2019 

Nöjdhet kommunikationer, index 0-100 75 73 73 71 

Antal bussresor per invånare och år med Karlstadsbuss 96 96 98 961 

Anslutningsgrad för bredband, andel hushåll med tillgång till 
100 Mbit/s 

81,4 84,2 86,1 

 
1 Från och med 2018 är det ett tidseriebrott i statistiken eftersom det geografiska området som Karlstadsbuss trafikerar har 
utökats till att även innefatta Alster. Antalet bussresor räknas numera ut i förhållande till befolkningen i Karlstads tätort, 
Skåre tätort och Alsters tätort. 
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Uppföljning av mål i Strategisk plan 
Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 

Målbeskrivning 

Ett starkt näringsliv med företag som vill satsa är en förutsättning för Karlstads fortsatta tillväxt och 
utveckling. För att attrahera och behålla människor med hög kompetens vill vi skapa bra 
förutsättningar för näringslivet. Vi ska arbeta för att vara en attraktiv etableringsort för företag. Både 
etablerade och nya företag ska känna att de får stöd och uppmuntran. Vi ska värna om småföretagarnas 
villkor och alla nyinflyttade ska känna sig välkomna. Vi vill att den goda livsmiljön i Karlstad ska 
locka både människor och företag. Näringslivet i Karlstads landsbygdsområden är viktigt för att hela 
kommunen ska leva och utvecklas. Karlstad ska vara en aktiv aktör i regionen på olika sätt och verka 
för ökad samverkan med såväl grannkommunerna, näringslivet som andra offentliga aktörer. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 4. God utbildning för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Nöjd-Kund-Index företagare 0-100, Insikt 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. En enkät skickas till de företagare 
som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serverings-
tillstånd. Karlstads totala resultat för Nöjd-Kund-Index ligger kvar på samma nivå som föregående år 
och det finns inga skillnader mellan könen på det sammanlagda resultatet. Skillnader finns dock, och 
förändringar har skett, inom de olika områdena som utgör det sammanlagda indexet. Jämfört med 
landets kommuner ligger Karlstads senaste resultat bland de 25 procent lägsta, och även i jämförelse 
med liknande kommuner är resultatet relativt lågt.  
 

Nöjd-Kund-Index företagare, Karlstad och jämförelsekommunerna 2018 och 2019. 

 
Källa: SKL  
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Karlstads resultat för 2018 var index 69, samma värde som året innan och bland våra 
jämförelsekommuner ligger vi lägst. Fyra av de andra kommunerna har ett indexvärde på 70 och 
övriga ligger på 72 och uppåt. Högst värde, 78, hade Örebro. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
har bedömt ett resultat för Nöjd-Kund Index (NKI) på 70 och över som ”bra”, ett resultat på 62–69 
som ”godkänt”, och ett resultat på 61 eller under som ”lågt”. Utifrån detta bedöms Karlstads 
sammanlagda resultat som godkänt, medan samtliga övriga jämförelsekommuner bedöms med betyget 
bra. 

 

Diagram: Nöjd-Kund-Index företagare, totalt och per myndighetsområde 2017 och 2018. 
Karlstad jämfört med riket (2018). 

 

Källa: SKL *Området Markupplåtelse har inget värde för 2017, utan där visas 2016 års värde. 

Om vi bryter ner resultaten från Insiktsundersökningen i de olika myndighetsområdena ser vi att för 
Karlstads del får områdena brandskydd, bygglov och livsmedelskontroll högst betyg. Samtliga dessa 
ökar och har ett bra eller mycket bra resultat. Området bygglov ökar dessutom från ett godkänt till ett 
bra resultat. För att ytterligare stärka det sammanlagda resultatet bör förbättringar generellt sett riktas 
mot servicefaktorn effektivitet då den nuvarande prestationen har en negativ inverkan på den totala 
nöjdheten med kommunens myndighetsutövning. Framför allt gäller det handläggningstider. Särskilda 
insatser bör dessutom prioriteras inom myndighetsområdena markupplåtelse och miljö- och 
hälsoskydd.   

Miljö- och hälsoskydd minskar sitt betyg från bra till godkänt. Insatser för att förbättra resultatet inom 
miljö- och hälsoskydd bör riktas mot servicefaktorerna rättssäkerhet och information, i synnerhet 
informationen på kommunens hemsida. 

Lägst resultat får området markupplåtelse som minskar avsevärt från ett bra till ett lågt betyg, det är 
också inom detta område som den största förändringen har skett jämfört med tidigare resultat. Den 
främsta orsaken till det låga resultatet inom markupplåtelse kan härledas till företagare inom hotell-, 
restaurang- samt underhållningsbranschen som ger området ett mycket lågt betyg (NKI = 32). Även 
kvinnliga företagare ger ett mycket lågt betyg (NKI = 40) till området. Insatser för att förbättra 
resultatet för markupplåtelse bör därför främst riktas till dessa grupper.  
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Tabell: Karlstads ranking i Insikt – NKI totalt, 2018 

Kommungrupp Karlstads placering 2018 
Samtliga deltagande kommuner Plats 140 av 171 

Kommuner med fler än 40 000 invånare Plats 49 av 61 

Jämförelsekommuner Plats 9 av 9 

Källa: SKL 

Karlstads kommun hamnade på plats 140 av de 171 deltagande kommunerna i Insikt 2018, det är en 
försämring från året innan då Karlstad hamnade på plats 103 av 159 trots samma NKI-värde båda åren. 
Dock var det färre deltagande kommuner 2017 än 2018. 

Indikator: Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat, medelvärdet 
utifrån betygsättning från 1 till 6 

Intresseorganisationen Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat består av 
en enkätundersökning samt statistik från den officiella näringslivsstatistiken. Enkäten utgör två 
tredjedelar av den sammanlagda rankingen och besvaras av ett urval av företag som är medlemmar i 
Svenskt Näringsliv. Ungefär 350 företag i Karlstad ingick i 2019 års urval och 173 företag deltog i 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.  

 

Diagram: Sammanfattande omdöme av företagarna om kommunens företagsklimat, 
betygsmedelvärde för Karlstad och jämförelsekommunerna 2018 och 2019. 

 

Källa: Svenskt Näringsliv 

Enkätundersökningens resultat visar att företagsklimatet i Karlstads kommun fick medelbetyget 3,40 i 
ett sammanfattande omdöme av de företagare som deltagit, utifrån en skala mellan 1 och 6. Resultatet 
har sjunkit jämfört med 2018 då betygsmedelvärdet var 3,57. Medelvärdet för riket 2019 var 3,42. I 
relation till jämförelsekommunerna ligger Karlstad relativt bra till, trots nedgången. Jönköping, Växjö 
och Luleå är de kommuner som hade ett högre betygsmedelvärde än Karlstad 2019. 

Karlstads försämring av betygsmedelvärdet för det sammanfattande omdömet om företagsklimatet har 
också starkt bidragit till att den totala rankingen sjunkit med 37 platser mot föregående år, där Karlstad 
nu ligger på plats 101. Men trots att sambandet mellan enkätfrågan om det sammanfattande omdömet 
och den totala rankingen är fortsatt mycket starkt så har det minskat över tid, vilket innebär att andra 
beståndsdelar i rankingen ökat något i betydelse för det totala resultatet.  
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Faktorer som också har en relativt stor påverkan på den totala rankingen och där kommunen också har 
rådighet innefattar dels hur företagarna upplever kommunens service till företag, dels konkurrensen 
från kommunens verksamheter samt tillämpningen av lagar och regler. I samtliga dessa faktorer har 
resultatet försämrats jämfört med föregående år. Generellt sett bör dock förändringar från ett år till ett 
annat i enkätsvaren tolkas med försiktighet, större uppmärksamhet bör istället fokuseras på den 
långsiktiga utvecklingen. Det är också svårt att utifrån detta bedöma hur stor påverkan enkätens övriga 
beståndsdelar har på företagarnas bedömning av det sammanfattande omdömet. Men sett över en 
längre period så har flera av enkätens beståndsdelar haft en negativ utveckling. 

Indikator: Antal nystartade företag per tusen invånare i åldersgruppen 16-64 år 

Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. 
Fördelat efter län var etableringsfrekvensen högst i Stockholms län med 14,4 företag per tusen 
invånare 16 till 64 år, följt av Skåne län med 11,2 företag per tusen invånare. Värmland hade 8,6 
nystartade företag per tusen invånare år 2018, vilket innebär en 16:e plats av Sveriges alla län. 

 

Diagram: Antal nystartade företag per tusen invånare 16-64 år för Karlstad och 
jämförelsekommuner. 

 

Källa: Tillväxtanalys 

Karlstad och Linköping är de enda kommunerna av jämförelsekommunerna där nyföretagandet har 
ökat mellan 2017 och 2018. Den största ökningen stod Karlstad för, en ökning från 9,0 till 9,6 procent. 
Undantaget Linköping hade alla andra jämförelsekommuner och riket som helhet en minskning i sitt 
nyföretagande. Örebro låg högst med 10,5 företag per tusen invånare under 2018. Lägst låg Växjö med 
7,7 företag per tusen invånare. 
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Analys och åtgärder 
För att Karlstad ska ha ett gott företagsklimat jobbar kommunen på bred front med olika delar. I ett 
övergripande perspektiv handlar det om att hjälpa företagare på olika sätt, allt ifrån rådgivning i olika 
frågor till att få fram verksamhetsmark, hitta lokaler och hjälp med kompentensmatchning. 

Insiktsundersökningen 

Indikatorerna för målet om ett gott företagsklimat i Karlstads kommun visar att det behövs ett 
förbättringsarbete. Nöjd-Kund-Index i insiktsundersökningen (som är en undersökning av företagare 
som har varit i kontakt med kommunen) står kvar på index 69, samma värde som året innan. Vi har 
ökat antalet inrapporterade svar betydligt och fått med alla myndighetsområden jämfört med förra året 
men resultatet är detsamma.  

När det gäller Svenskt Näringslivs attitydundersökning har det sammanfattande omdömet om 
kommunens företagsklimat sjunkit något sedan föregående undersökning. Även Karlstads 
rankingplacering sjönk, från plats 63 till plats 101 bland Sveriges 290 kommuner.  

Båda undersökningarna har ett begränsat antal rapporterande företagare och representerar inte alla 
företag i kommunen. Svensk Näringsliv gör sin undersökning från ett urval av sina medlemsföretag. 
De som svarat på enkäten är företag med anställda, vilket exkluderar enmansföretag. Undersökningen 
visar dels om företagarna blivit nöjdare eller inte, dels på vår kommuns placering i rankingen. 

Handlingsplaner för ökad nöjdhet hos företagare 

Som en åtgärd för att få nöjdare företagare och få ett bättre resultat i Insiktsmätningen framöver har vi 
fortsatt med ett gemensamt strukturerat förbättringsarbete. De myndighetsutövande verksamheterna 
går igenom enkätsvaren i detalj för att se var deras största utmaning ligger. Kommunens 
näringslivsavdelning har interna träffar med ansvariga enhetschefer och avdelningschefer och går 
igenom framgångsrika arbetssätt för varje serviceområde. Genom erfarenhetsutbyte finns möjlighet att 
hitta framgångsrika arbetssätt. Varje myndighetsområde skapar en handlingsplan utifrån detta för att 
användas som ett underlag i verksamhetsplaneringen. När det gäller Markupplåtelse har ansvariga 
besökt Örebro kommun och tagit intryck av deras arbetssätt. Förutom detta har ansvarig enhet för 
Markupplåtelse gjort en översyn av processen för att korta ledtiden när ansökningar inkommer. Man 
har även bildat en markupplåtelsegrupp där inkomna ärenden tas upp med samlad expertis från flera 
enheter, avdelningar och förvaltningar för att korta beslutsprocessen och återkopplingstiden. 

Förbättringsarbetet inom bygglovshanteringen har delvis givit avtryck i årets resultat i 
insiktsmätningen. Noteras är att Nöjd-Kund-Index mäter 2018 och detta var innan ovanstående 
arbetssätt genomfördes till fullo. Dock visar fastighetsägarundersökningen som branschorganisationen 
Fastighetsägarna har gjort, att nöjdheten med kommunens plan- och bygglovshantering har ökat. Den 
undersökningen speglar 2019 och slutsatsen är därmed att de nya arbetssätten på bygglov har lett till 
nöjdare kunder. Förbättringsarbetet är fokuserat på att kunder ska få en tidigare kontakt med en 
handläggare, få tidigare besked om handlingarna är kompletta samt få information om förväntad 
handläggningstid. Detta tillsammans med en minskad mängd inkomna ärenden, på grund av en 
avmattning i konjunkturen, har medfört att handläggningstiderna har kortats under 2019. 
Bygglovsverksamheten har även tagit fram mallar för att säkerställa att alla inom verksamheten arbetar 
på samma sätt.  

Information, upphandlingsfrågor och attityder till företagande behöver förbättras 

Vi jämför kommunens resultat av Svenskt Näringslivs enkätundersökning med våra så kallade 
jämförelsekommuner2 och även med gruppen ”Större städer” som är en kategorisering som Sveriges 

 
2 Karlstad brukar jämföra sig med åtta andra kommuner. Det är i befolkningsmässig storleksordning Linköping, 
Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, (Karlstad), Luleå och Kalmar. 
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Kommuner och Landsting tagit fram. I båda fallen har Karlstad fått sämre placeringar jämfört med 
tidigare år. I de flesta svaren på enkätfrågorna finns det förbättringspotential. 

Bra är att företagarna anser att allmänhetens attityder till företagande har blivit bättre och att man är 
riktigt nöjd med möjligheten till bredbandsuppkoppling. Sämre är det med företagarnas syn om att 
kommunen för en bra dialog med företagen. Företagarnas syn på politikers, tjänstepersoners, skolans 
och medias attityder till företagande får låga resultat. Vissa parametrar ligger under tre på 
betygsskalan, men när frågorna ställs till våra politiker ser de ut att ha en helt annan uppfattning; en 
som speglar en mycket bättre dialog. Skolans attityd till företagande var den parameter som drog upp 
rankingen mest förra året, men där har förtroendet hos företagen sjunkit igen. Samma resultat får 
Karlstad gällande information till företag och över 40 procent svarar att de inte har kunskap om vad vi 
gör. Upphandlingsfrågorna ligger under tre i betyg och där planerar vi nu en riktad satsning som 
beskrivs mer nedan. Det är också intressant att ungefär 40 procent av företagen önskar ökad 
digitalisering av tjänster. Svårigheten att rekrytera drar ner det sammanvägda resultatet liksom 
tillgången till bra infrastruktur och transporter. 

Dialog med företagen i kommunen 

Det främsta sättet att föra dialog med kommunens företagare är att besöka dem och för det har 
kommunen tagit fram en strategi. I den beskriver vi att kommunen ska besöka de största privata 
arbetsgivarna, små mikroföretag och företag med en kvinna i högsta ledningen samt att kommunen ska 
genomföra minst 200 besök totalt under året. Dessa besök genomförs främst och helst tillsammans 
med kommunalråd eller i andra sammanhang. 

Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet är två viktiga grupperingar för oss att stämma av vårt arbete 
med för att få synpunkter på om vi är på rätt väg eller inte. Dessa grupperingar leds av ansvariga 
politiker från kommunstyrelsen och träffas tre till fyra gånger om året.  

Vi arbetar vidare med att informera vad kommunen gör, var man kan få stöd och hjälp och vilken roll 
kommunen har. Vi arrangerar träffar och möten med företagsgrupperingar då vi informerar om vår 
verksamhet och dessa genomförs på flera ställen i kommunen till exempel i Karlstad tätort, Vålberg 
och Molkom. 

För att öka kännedomen om Företagsservice har en marknadsföringskampanj startats nu under hösten. 
Kommunens Företagsservice är en servicefunktion för företagare som vill starta, utöka eller förändra 
sin verksamhet. Där kan de boka in sig på ett möte för att träffa alla handläggare som de behöver ha 
kontakt med vid ett och samma tillfälle. Detta är en satsning för att underlätta för såväl nya företagare 
som befintliga. 

Kommunen fortsätter att digitalisera processer och öka antalet e-tjänster. Kommunen har tidigare 
anslutit sig till den digitala plattformen Serverat som är en tjänst som ska underlätta för företagare som 
behöver söka tillstånd samtidigt som kommunens handläggning effektiviseras. De områden som 
Karlstads kommun erbjuder för närvarande är: restaurang, hotell, biodling samt vattenbruk. Fler 
områden är under uppbyggnad. Eftersom tjänsten är relativt ny för våra Karlstadsföretag är det för 
tidigt att uttala sig om hur företagare i Karlstad har använt tjänsten och om vår egen handläggning 
därmed har kunnat effektiviserats. 

Etableringsförfrågningar kommer löpande under året och för att fånga upp behoven träffas olika 
verksamheter intern i kommunen i form av Etableringsgruppen. För mer långsiktiga strategiska frågor 
i ett tidigare skede finns också den interna Initieringsgruppen som skickar aktuella frågor vidare till 
Etableringsgruppen. För att vara behjälpliga med att skapa kontakt mellan etablerare och 
fastighetsägare så har vi träffat alla kommunens fastighetsägare och uppdaterat vår kunskap om deras 
erbjudande och kontaktpersoner. 

Kommunens inköpsorganisation har utretts och där har vi identifierat att det behövs en närmare 
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kontakt mellan leverantörer och inköpare. Som ett led i detta har kommunen numera träffar med 
befintliga och potentiella leverantörer. Detta görs för att företagarna ska få mer kunskap om de 
produkter och tjänster kommunen behöver och för att de ska träffa mer rätt med 
förfrågningsunderlagen. Förhoppningsvis underlättar detta för företag som vill delta vid en 
anbudsförfrågan.  

När det behövs arbetar vi med företagen i specifika grupperingar för att försöka lösa frågor. Ett 
exempel på det är att kommunen (näringslivsavdelningen och miljöförvaltningen) har startat en grupp 
tillsammans med logistikföretag, Centrum Karlstad och Fastighetsägarna för att diskutera hur vi kan få 
till mer miljövänliga samordnade transporter in till butikerna i centrum. 

Nyföretagandet ökar igen 

Antalet nystartade företag ökade under 2018. Det skulle kunna vara en effekt av de satsningar som 
genomförts. Karlstad och Linköping är de enda kommunerna av våra jämförelsekommuner, där 
nyföretagandet ökat. Kommunen stödjer aktörer som hjälper företag i tidiga skeden med utmaningar 
vid starten. Drivhuset och Nyföretagarcentrum samt Karlstad Innovation Park är de främsta. Vi kan se 
att Nyföretagarcentrum, som stöttar och stimulerar nyföretagandet, har ökat antalet rådgivningar med 
28 procent under 2018. Nyföretagarcentrum har ett framgångsrikt mentorsprogram som arbetat med ett 
stort antal blivande företagare. Genom att skapa möten mellan idéer, företagare och investerare så 
skapas förutsättningar för att nya företag startas i Karlstad och i Värmland. Inom andra branscher 
arbetar Karlstad Innovation Park med att samla aktörerna i nätverket Kickstart Network Värmland.  

Andelen gymnasieelever som har ett UF-företag (Ung Företagsamhet) under sin studietid ökar också. 
Hälften av alla elever i Värmland som tog studenten 2019 har haft ett UF-företag (50 procent), vilket 
är en hög siffra och innebär att Värmland är nästbäst i Sverige efter Västmanland (56 procent). 
Motsvarande siffra för Karlstad var 56 procent. Tittar man på andelen som faktiskt fullföljde hela 
processen med att driva företaget hela året låg Värmland bäst till med 46 procent och därefter 
Västmanland med 40 procent. Karlstads kommun stödjer och följer UF-verksamheten genom 
verksamhetsbidrag och deltagande i olika aktiviteter. Ung Företagsamhet är en viktig verksamhet och 
vi behöver få de unga entreprenörerna att behålla entreprenörsandan även efter skoltiden. 

Många arbetsgivare har behov av kompetent arbetskraft 

Att hitta och behålla rätt kompetens är en mycket viktig faktor för att företag ska kunna växa och 
utvecklas. I dag är bristen på rätt kompetens och rätt matchning kraftigt kännbar i de flesta branscher.  

Vi har påbörjat ett samarbete internt inom kommunen mellan utbildningsförvaltningarna (både 
vuxenutbildning och barn och ungdom) och näringslivs- och turismavdelningen för att ta ett större 
grepp i frågan om den kompetensbrist som råder bland många företag. Genom att i högre grad kunna 
koppla samman företagens behov med olika utbildningsinsatser, och på så sätt säkra matchningen av 
kompetens på ett bättre sätt, hoppas vi kunna göra skillnad för företagen att i högre grad säkra sin 
kompetenspåfyllnad. Vi har haft företagsrepresentanter med i dialogen inför uppstartandet av 
kommunens vuxenutbildning samt ansökan kring Yrkeshögskoleutbildning. 

Kommunen är delaktig i ett arbete som kommer från teknikföretag och som syftar till att väcka 
intresse hos ungdomar för teknikbranschen, där ett utvecklat praokoncept är ett verktyg och en av 
kommunens skolor ska få delta i den praon. Ett annat projekt kommunen är delaktiga i är en 
kartläggning hos IT-branschen av vilka kompetenser som efterfrågas, för att sedan kunna koppla rätt 
insatser och utbildningsnivåer till det. 

Att samla branscher vid enskilda tillfällen för att diskutera lösningar kring just deras behov känns som 
ett bra sätt för att komma framåt. Och till det samla olika berörda aktörer då man tillsammans med 
företagen kan komma närmare lösningar kring kompetens och matchning. Vi initierade en träff med 
verkstadsföretag efter att ett behov lyfts från ett av företagen. Vi samlade representanter från IUC/Stål 
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och verkstad, Vuxenutbildningen, Yrkes-SFI, IF Metall, Industriråd Värmland för att diskutera olika 
möjligheter. Det kan komma att resultera i utbildningsinsatser från kommunens sida. 

Vi arbetar med en kampanj inklusive en film för att lyfta att det finns ett mycket spännande näringsliv 
i kommunen. Genom samarbete med övriga näringslivsansvariga i Värmland kommer vi med hjälp av 
medfinansiering från Region Värmland arbeta fram ett material med syfte att marknadsföra hela 
Värmland till internationella etableringar. 

För att stimulera export och arbete med bland annat miljöteknik och e-handel samt en diversifiering av 
företagandet deltar vi i arrangemang med Regional exportsamverkan, Grensetjänsten, projektet 
Sustainable Business cleantech, nätverket CSR Hållbart Värmland, Franchisetorget och Hållbar 
Handelsutveckling 2.0. 

Efterfrågan av mark och lokaler är stor 

Enligt kommunens målsättning ska det alltid finnas exploaterad verksamhetsmark i olika skeden 
tillgänglig för både industri och kontorsverksamhet. Kommunen ska också arbeta proaktivt för att öka 
etableringsmöjligheterna i attraktiva områden samt vara delaktig i att sammanställa och marknadsföra 
tillgänglig kommunal verksamhetsmark inom ramen för Karlstad Business Region.  

Det årliga behovet av ny verksamhetsmark är svårt att uppskatta i areal men det finns en efterfrågan 
som vi inte riktigt kan tillgodose. Det går bra för många företag i Karlstad och då behöver de egna 
eller större lokaler för att kunna fortsätta växa. 

Det proaktiva arbetet har förstärkts med marknadsföring av regionen och den tillgängliga mark som 
redan finns. Genom ett gemensamt arbete med kommunerna i Karlstad Business Region har ett nytt 
material skapats bestående av en film, en klickbar sida på webben med mer information om platser och 
företag samt en ny monter med information om viktiga företag och varumärken som finns i vår region. 
Även drönarfilmer har skapats över delar av Vålbergs tillgängliga mark och lokaler som nu finns 
tillhanda även för de privata aktörerna i området. Träffar har genomförts med Fastighetsägare i 
kommunen för att inspirera till att använda Objektvision som är en webbsite där man kan lägga ut 
ledig mark och kommersiella lokaler. Kommunens detaljplanelagda verksamhetsmark finns 
sammanställd och utlagd på Objektvision.  

I dagsläget finns cirka 420 000 kvadratmeter planlagd industrimark på kommunal mark som är 
tillgänglig för nya etableringar, bland annat i Bråtebäcken nordöst om Välsviken, där det finns cirka 
60 000 kvadratmeter kvar. Även i Molkom och Vålberg finns en hel del planlagd industrimark, men 
där stora delar har legat outnyttjad under en lång tid och ligger i lägen där det inte funnits någon större 
efterfrågan.  

När det gäller tillgången till mark för kontor och liknande verksamheter finns detta bland annat i 
kvarteret Kanoten, i kvarteret Fanfaren (i anslutning till NWT-huset) samt vid Universitetstorget. Inom 
Våxnäs industriområde kan industrifastigheter omvandlas till handel. Möjligheterna att ta fram 
detaljplaner för ytterligare handel inom Bergvik och Välsviken utreds i pågående planprojekt. Några 
ytterligare initiativ till planläggning har inte tagits, men kan bli aktuellt i samband med 
planarbetsprogrammet för kommande år.  

Mer verksamhetsmark behövs 

Ledig industrimark på privat mark utgörs mestadels av kompletteringar och förtätningar av befintliga 
industriområden. Det finns därför behov av att planlägga för ytterligare industrimark, för att bättre 
följa den efterfrågan som finns. Av den anledningen pågår ett detaljplanearbete av området Eriksberg. 
Detaljplanearbetet har dock fördröjts lite på grund av Trafikverkets så kallade åtgärdsvalsstudie för 
E18 som måste bli klar före detaljplanen kan färdigställas. Det handlar om E18:s sträckning genom 
Karlstad där Trafikverket bland annat tittar på köerna vid Bergvik och Välsviken. Detaljplanen för 
Eriksberg är det sista utpekade området för verksamhetsmark i gällande översiktsplan. I väntan på att 
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den nya översiktsplanen arbetas fram bör förvaltningarna inom kommunen se över möjligheten att 
hitta lämpliga områden att arbeta vidare med för att kunna tillmötesgå den löpande efterfrågan på 
mark. På sikt bör det även finnas planberedskap för industrimark som har tillgång till industrispår. 

På bebyggda områden där marken redan är ianspråktagen av privata aktörer behöver kommunen jobba 
med att förädla och utveckla befintlig verksamhetsmark. Redan idag jobbar kommunen med att hjälpa 
företag att komma i kontakt med varandra och hitta lediga lokaler hos varandra. Ytterligare ett steg 
skulle vara att jobba med hela områden där det finns möjligheter att utveckla innehållet, till exempel 
de som inte behöver skyltläge byter mark/lokaler med någon som är i behov av skyltläge. 

Arbete pågår med en ny markpolicy med tillhörande riktlinjer. Markpolicyn ska beslutas av 
kommunfullmäktige under 2020 och berör även hanteringen av verksamhetsmark. 

Arbetet med kommunens markförsörjningsplan3 för verksamhetsmark pågår fortfarande. Den ska 
inarbetas in i pågående revidering av kommunens översiktsplan. 

Utmaningar 

 Företagarna i Karlstad ska känna att alla verksamheter inom kommunorganisationen har en 
företagsvänlig attityd. 

 Vi i kommunen behöver ha en överblick av kompetensbehovet bland branscherna i Karlstad 
för att på bästa sätt kunna vara ett stöd i att koppla samman dessa med rätt aktörer för att 
matcha kompetenser. 

 Vi behöver kommunicera på ett tydligt sätt vad vi som kommun kan stötta företagen med, för 
att underlätta deras verksamhet och tillväxt. 

 Kommunen behöver utveckla arbetet med att förädla och utveckla befintlig verksamhetsmark 
och vara till hjälp för företagare för att öka nyttjandegraden av mark och lokaler. Detta gäller 
framför allt i redan bebyggda områden där marken är ianspråktagen av privata aktörer. 

 Som kommun behöver vi förvärva ny verksamhetsmark i attraktiva områden. 

  

 
3 Markförsörjningsplanen är ett vägledande dokument för att uppfylla de planeringsstrategier som beskrivs i översiktsplanen. 
Den ska ge stöd för kommunen att agera som en aktiv part i arbetet att förändra och utveckla markanvändningen över tid i 
olika kommundelar. Den ska klargöra hur bevakning av möjliga strategiska markförvärv ska ske. 
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Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer 

Målbeskrivning 

Med hjälp av hållbara kommunikationer ska det vara lätt för alla att ta sig till och från, och inom 
Karlstads kommun. Det ska finnas goda pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god 
bredbandstillgänglighet. Infrastruktur, resor och transporter ska vara så långsiktigt hållbara som 
möjligt. Människors vardagsliv och företagens verksamheter skär tvärs över kommun-, läns-, och 
nationsgränser. Därför ska Karlstads som tillväxtmotor i regionen ha en aktiv roll i att bygga goda 
relationer, bedriva påverkan och etablera samarbeten där det är nödvändigt. Att ha tillgång till en säker 
och fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för snabb kommunikation och gör det möjligt 
att ta del av information och tjänster. En väl fungerande digital infrastruktur bidrar till samhällets 
tillväxt och utveckling. Det möjliggör att kommunen kan använda smarta innovativa lösningar för att 
utveckla staden på ett hållbart sätt och skapa dialog med medborgarna. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Nöjdhet kommunikationer, index 0-100 

Tabell: Kommunikationer, index från medborgarundersökningen 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index Karlstad totalt 73 75 73 75 73 73 71 

varav kvinnor 73 77 73 78 75 74 73 

varav män 73 72 72 72 72 72 69 

Källa: SCB 

I medborgarundersökningen som Karlstad deltog i hösten 2018 blev resultatet för nöjdheten med 
kommunikationer index 71, varav 69 för män och 73 för kvinnor, en minskning från föregående år. 
Den största anledningen till minskad nöjdhet berodde framförallt på att männens nöjdhet minskade. 
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Diagram: Kommunikationer, index från medborgarundersökningen 2018 

 

Källa: SCB 

Vid undersökningen 2018 låg Karlstad fortfarande bra till men tappar lite i rankingen bland alla 
deltagande kommuner, jämfört med 2015 då vi delade första plats med ett par andra kommuner. Bland 
jämförelsekommunerna har vi fortfarande högst värde. Medelvärdet för deltagande kommuner 2018 
låg på 60. Kommunen med det högsta betygsmedelvärdet hade 76 och den med det lägsta hade 37. 

 

Diagram: Karlstads kommuns betygsmedelvärden för delfrågorna i index för kommunikationer 
i medborgarundersökningen 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Det har inte varit speciellt stora förändringar i resultaten mellan åren om vi tittar på respektive 
delfråga. Nöjdheten när det gäller tillgången till förbindelser för längre resor är den delfråga som 
ligger lägst inom området kommunikationer och hade medelbetyget 6,8 på en tiogradig skala. Den 
delfråga som sjunkit mest sedan 2015 är nöjdheten med möjligheten att enkelt transportera sig med bil.  

 

Indikator: Antal bussresor per invånare och år med Karlstadsbuss 

Det genomfördes över 7 miljoner resor med Karlstadsbuss under 2018, en ökning med 11 000 resor 
jämfört med året innan. På helår (2018) var ökningen 0,2 procent, vilket kan jämföras med ökningen 
året innan som var 3 procent. Under första delen av 2018 såg Karlstadsbuss en mycket positiv 
utveckling av antalet resor, men märkte en betydande nedgång i början på maj då det fina vädret kom. 
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Sommarens långa period av fint väder under 2018 gav ett minskat bussresande även under juni, medan 
juli och augusti ändå blev ganska bra, mycket beroende på sommarlovskorten som delades ut till 
skolungdomar. Även en fin höst gjorde antagligen att resandet gick ner. Det blev en ganska stor 
minskning på 30-dagars-kort och även skolkorten blev hårt drabbade. Att det blev många lovdagar 
kring jul märktes också tydligt då december månad inte kom upp i samma nivå som tidigare. 
Sammantaget fick Karlstadsbuss alltså en mycket blygsam resandeökning över hela året. 

 

Diagram: Antal bussresor med Karlstadsbuss per invånare 

 

Källa: Bearbetade siffror från SCB och Region Värmland. Uträkningen har skett utifrån befolkningen i tätorterna Karlstad, 
Skåre och Alster. *Tidsseriebrott från och med 2018, då antalet resor är uträknat utifrån ett större geografiskt område med 
fler invånare (Alsters tätort har tillkommit). 

Vid en uträkning av antalet resor i relation till befolkningen har vi valt att räkna antalet invånare inom 
Karlstadsbuss trafikeringsområde som innebär Karlstads tätort och Skåre tätort. Från om med 2018 har 
trafikeringsområdet utökats att även innefatta Alsters tätort vilket gör att antalet invånare blir fler än 
tidigare och detta innebär ett tidsseriebrott i statistiken från och med 2018. Effekten blir att antalet 
resor per invånare minskar något, från 98 resor per invånare till 96 resor per invånare. Det går alltså 
inte att jämföra 2018 års siffra rakt av med tidigare år. 

Indikator: Anslutningsgrad för bredband, andel hushåll med tillgång till 100 Mbit/s 

Måttet om tillgång till bredband visar hur stor andel av hushållen som kan ansluta sig och få 100 
Mbit/s, men måttet visar inte hur stor andel som verkligen är uppkopplade. Karlstads kommuns och 
övriga Sveriges kommuners utbyggnad av fibernätet mäts av Post och telestyrelsen. Måtten är 
”Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s” och ”Tillgång till fast bredband om minst 100 
Mbit/s – utanför tätort och småort”. 
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Diagram: Andel av befolkningen med tillgång till bredband respektive år 

 

Källa: PTS, Post- och telestyrelsen 

Utfallet för 2018 visade att 86,1 procent av Karlstads kommuns hushåll hade tillgång till bredband 
med hastighet 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för riket var 82,2 procent. I Karlstads kommuns 
glesbebyggda områden (områden utanför tätorter/småorter) var siffran 48,6 procent (riket 40,6 
procent). 
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Analys och åtgärder 
För att Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer arbetar kommunen för 
att det ska bli lättare att välja mer hållbara alternativ när det gäller att förflytta sig. Att få till snabbare 
och tätare bussförbindelser är en del, vilket erbjuds i första delen av Karlstadsstråkets snabbusslinje 
och på sikt även med ett resecentrum. Genom utbyggnaden av antalet laddstolpar kan valet av en elbil 
eller laddhybrid bli enklare för den som ändå känner behov av en egen bil. Möjligheten att ha tillgång 
till en bil via en bilpool är också ett alternativ. I många fall krävs det dock en attitydförändring hos den 
inbitne bilisten för att välja cykel eller buss istället för bil för de kortare resorna. I målet om 
kommunikationer handlar det även om att Karlstadsborna ska ha tillgång till bredband, och även om 
anslutningsgraden ökar är det svårt att få lönsamhet i att erbjuda de sista procenten av hushållen på 
landsbygden att ansluta sig.  

Buss 

Förutom att kommunen får veta hur nöjda Karlstadsborna är med kommunikationerna i kommunen i 
SCB:s årliga medborgarundersökning, mäter även Karlstadsbuss nöjdheten hos bussresenärerna via 
den månatliga kund- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som utförs av 
branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Båda undersökningarna visar att Karlstad får bra 
resultat och ligger högre än många andra kommuner när det gäller nöjda invånare och resenärer. 
Resultaten från kollektivtrafikbarometern visar också att sex av tio Karlstadsbor använder sig av 
stadsbussarna minst en gång per månad.  

Sedan förra årsskiftet 2018/2019 har Region Värmland tagit över som huvudman för Karlstadsbuss 
och hanterar och organiserar därmed både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. 

Efter att Karlstadbuss har hållit jämna steg med resandet i januari-maj 2019, jämfört med samma 
period 2018, märktes det redan i juni en stor nedgång. Denna nedgång beror till stor del på avsaknaden 
av det sommarlovskort som skolungdomar i Sverige erhöll ifjol och som innebar att de fick åka gratis. 
Även det faktum att sommarlovet var längre i år påverkar resandet negativt då Karlstadsbuss tappade 
några skoldagar som genererar många resor. Under perioden juni-augusti tappade stadsbussarna cirka 
100 000 resor. Totalt antal resor, mellan perioden januari-augusti, uppgår därför till cirka 4,3 miljoner 
jämfört med 4,4 miljoner under samma period 2018. 

Enligt de undersökningar Karlstadsbuss har genomfört på den nya snabbusslinjen (S-linjen) som ingår 
i Karlstadsstråket, är de flesta nöjda med den och de nya helelektrifierade bussarna. En del problem 
med den snabbladdstation som finns vid Ruds bytespunkt har dock medfört att alla turer inte har 
kunnat köras med de nya bussarna. Snabbusslinjens resor har enligt en första anblick ersatt resorna 
som linje 3 utförde året innan, dock behövs vidare analys av resandet på stråket. 

Ständiga försök att locka nya kunder pågår och under vårvintern genomfördes en provåkarkampanj, 
vilken var uppskattad. 3 000 personer tog del av erbjudandet och de genomförde cirka 50 000 resor 
under provperioden. Av dessa är det cirka 500 personer som reser mer med Karlstadsbuss nu än innan 
kampanjen.  

Cykel 

Karlstad vill vara en cykelstad och många Karlstadsbor är mycket nöjda med tillgången till gång- och 
cykelvägar visar SCB:s medborgarundersökning. Vi har legat stadigt på 7,7 (av max 10) i betyg under 
en längre tid. Jämförande kommuner ligger på ett genomsnittsbetyg på 6,2 medan bästa kommunen i 
landet fick betyget 7,9. 

Karlstad blev även i år utsedd till en av Sveriges bästa cykelstäder av Cykelfrämjandet, där 
Karlstadborna själva har tyckt till om Karlstad som cykelstad via Kommunvelometern som är underlag 
för utmärkelsen. För att fortsätta vara en bra cykelstad och underlätta för hållbara transportval arbetar 
kommunen med att förbättra gång- och cykelbanorna i stan, och att göra dessa tydligare.  
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Utvecklingsinsatser och uppmärksamhetsskapande aktiviteter bedrivs löpande, till exempel att 
förbättra och utöka kommunens olika cykelstråk. Vi har även aktiviteter i samband med 
trafikantveckan och aktiviteter för att uppmuntra cykling bland elever till och från skolan samt 
vintertid. 

Vi arbetar på många olika fronter för att Karlstad ska bli en ännu bättre cykelstad och har den 
cykelplan som togs fram 2014 att utgå ifrån. Dock har vi börjar märka att ett ökat antal cyklister 
medför även en hel del konsekvenser såsom behov av fler cykelparkeringar och förbättrad 
framkomlighet vid olika passager. I en kraftigt växande stad gäller det att kommunen hänger med i 
utvecklingstakten. 

Bil 

En tredjedel av alla resor upp till tre kilometer genomförs med bil4, något som är ohållbart utifrån 
aspekter såsom miljö, klimat, folkhälsa och trängsel.  

Den senaste tidens höga bostadsbyggandetakt i centrala lägen i Karlstad och den befolkningstillväxt 
det har medfört, visar sig i att bilköerna har ökat markant på morgonen och på eftermiddagen på vissa 
sträckningar. Ett minskat bilåkande är en förutsättning för att nå klimatmålen och det frigör dessutom 
utrymme i trafiken samt underlättar framkomligheten för de fordon och transporter som måste finnas 
där. Teknikutveckling och biobränsle är en dellösning, men transporteffektivisering och minskad 
personbilstrafik måste uppnås trots befolkningstillväxt. 

Att underlätta för medborgarna att ändra beteende och minska bilåkandet är en nyckel för att klara av 
att hantera en växande trafik på ett resurs- och miljömässigt effektivt sätt. Störst potential för att bidra 
till minskat bilåkande, där kommunen har rådighet, finns troligen inom stadsplanerings- och 
parkeringsrelaterade frågor i kombination med Mobility managagement-åtgärder5 som förstärker 
effekterna av det som byggs. Vidare behöver frågorna kring beteendeförändringar hanteras i nära 
samråd med grannkommunerna och på regional nivå. 

Andra åtgärder är att främja övergång till mer miljöanpassade bilar och att dela bilarna genom 
bilpooler. En bilpool, som kan vara ett bra alternativ till att äga en egen bil, är en del av lösningen för 
minskad trängsel i staden och något som måste öka. Det finns idag tre bilpoolsaktörer i Karlstad. 
Utöver dessa kan en av kommunens interna bilpooler nyttjas av medborgarna på kvällar och helger när 
kommunens personal inte använder bilarna. Den har inte varit så välutnyttjad av medborgarna vilket 
nog främst beror på att ingen marknadsföring skett, av olika orsaker. I samband med trafikantveckan 
visade kommunen upp ett urval av de bilar som finns i bilpoolen och informerade om hur Karlstadsbor 
kan bli medlemmar och hur bilarna bokas. 

Något som skulle hjälpa till att underlätta resandet ännu mer i tätortstrafiken är att möjliggöra att 
bussen tar sig fram snabbare än bilen. Ett led i detta är dels resecentrum, dels den kommande 
byggnationen av Vikenförbindelsen, något kommunen också beviljats stadsmiljöavtalsmedel för av 
Trafikverket. Huvudsyftet är att öka kollektivtrafikens framkomlighet och förbättra framkomligheten 
för fotgängare och cyklister. Även biltrafiken kommer att gynnas då vissa flaskhalsar kommer att 
byggas bort. 

Tåg 

För att kunna ta sig till och från Karlstad är goda järnvägsförbindelser av stor vikt. Projektet Tåg i tid 
arbetar bland annat för punktligare och tätare tågtrafik samt för ett nytt resecentrum i Karlstad. 
Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår. Störningar på banan leder till 

 
4 Enligt resvaneundersökningen (RVU Karlstad) 2014. 
5 Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 
resenärers attityder och beteenden. Det fungerar som ett komplement till mera traditionell trafikplanering. 
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förseningar i trafiken längs hela sträckan Oslo-Stockholm. För att öka kapaciteten och minska risken 
för förseningar behöver fler tåg kunna mötas utan stopp. Endast 50-60 procent av tågen var i tid till 
Karlstad C under 2018. Nu under senare delen av 2019 kommer Trafikverket starta en studie för att se 
över möjligheterna att anlägga dubbelspår på Värmlandsbanan.  

Flyg 

Karlstad Airport har en viktig roll ur ett regionalt perspektiv men även för Karlstad som kommun. 
Flyget är viktig inte bara för näringslivet utan även för besöksnäringen. Utbudet avseende 
charterdestinationer har minskat 2019 i jämförelse med föregående år, både avseende avgångar och 
destinationer. Det minskade utbudet är inte unikt för Karlstad Airport, utan är kännbart för alla 
svenska flygplatser. 

Arbetet med anpassning av flygplatsen har fortsatt under 2019 för att möta nya typer av behov och 
destinationer, bland annat en utbyggnad för att kunna ta emot större flygplan samt en digitalisering av 
incheckningsprocessen. Under vintern 2019-2020 kommer charterutbudet att utökas med fem 
direktavgångar till Thailand. 

För att göra flygresorna mer klimatsmarta arbetar Karlstad Airport aktivt med satsningar för att få till 
mer miljövänliga bränslen. Under årets nio månader har inget bioflygbränsle tankats vid Karlstad 
Airport eftersom det inte funnits bränsle att tillgå. De leveranser som nått Sverige har i största grad 
köpts av Swedavia. Vid nästa leverans finns dock förhoppningar om att en viss kvantitet kan gå till 
Karlstad Airport. Ur miljösynpunkt är det att föredra att tankning sker så nära produktionen som 
möjligt för att undvika utsläpp orsakade av bränsletransporter. 

Bredband 

I Karlstads kommun har 8 700 villor anslutits till kommunens öppna stadsnät. Marknaden som återstår 
uppgår till cirka 9 000 villor, varav cirka 4 000 är lokaliserade i glesbygd6. Karlstads El- och stadsnäts 
bredbandsanslutningar kommer de närmaste åren att möta en tuffare marknad då kvarstående marknad 
består av dels förtätning av områden inom tätort, dels av utbyggnad av glesbygd med ett något högre 
anslutningspris. 

Analyser har gjorts av de områden som bolaget tror kommer vara svåra att ansluta. Här räknar vi med 
cirka tvåhundra hushåll vars lokalisering innebär en sådan investering att vår kalkyl inte håller. Dessa 
ingår idag heller inte i något stödområde som berättigar till bidrag. Bolagets och rikets mål att 
nittioåtta procent av befolkningen ska ha tillgång till 1 Gbit år 2025 äventyras inte då två hundra 
hushåll understiger två procent. 

Driften av stadsnätet och utveckling av olika tjänsteleverantörer sker i ett gemensamägt bolag, MittNät 
AB. Bolaget ägs av nio kommuner i Värmland, Dalsland och Dalarna. Syftet med samverkan i bolaget 
är att dela på resurser samt att skapa en större och mer attraktiv marknad för tjänsteleverantörer. 

Karlstads El- och Stadsnät bygger ut fibernätet i glesbygd med bidrag från Länsstyrelsen och ERUF. 
Extra resurser har tillförts även under 2019 för att hantera markavtal i glesbygd. Inför 2020 har bolaget 
beviljats ytterligare ERUF-bidrag för utbyggnad av stamsträckor. En sådan passerar precis vid en 
ADSL-station som Telia släcker ner. 

För att stimulera ytterligare kunder att ansluta sig och därigenom bidra till bättre avkastning för 
enskilda investeringsprojekt erbjuder nu bolaget möjligheten att delbetala en anslutning alternativt att 
kombinera en anslutning med bindningstid till en tjänst. Detta sker i en testkampanj där drygt 200 
villor fått erbjudandet. 

  

 
6 Glesbygd innebär allt utanför tätorter och småorter.  
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Utmaningar 

 För att hitta lösningar på såväl utsläpp som trängsel och buller, måste koncernen tillsammans 
lyfta blicken för att kunna ha ett strategiskt tänk och helhetsperspektiv. Hållbara 
trafiklösningar tillsammans med Mobility management måste planeras i ett växande Karlstad. 

 För att tillgodose behovet av nya trafiklösningar som ett ökat cyklande innebär, måste vi öka 
samarbetet tillsammans inom kommunen, samt med andra aktörer. 

 Vi behöver se till att cykelbanorna kopplas ihop mellan kommunens olika tätorter där det är 
långa sträckor och där det finns behov av markinlösen. 

 Framtida hantering av gods på järnväg är fortsatt en osäker fråga på grund av utebliven 
finansiering från Trafikverket för etapp fyra i Tåg i tid. 

 Vi behöver snabbare förbindelser med omvärlden. Förverkligandet av Oslo-Stockholm 2.55 
behöver vara Karlstads kommuns främsta målsättning för vår långsiktiga utveckling.  

 Glesbygden har ett behov av tillgång till kostnadseffektivt bredband. Det är en utmaning att få 
medfinansiering av bredband i de områden som kan anslutas i kommande ERUF-projekt. 

 


