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Når vi våra mål? För att följa upp övergripande mål i strategisk plan har vi under 
året haft flera analysgruppsmöten med representanter från olika förvaltningar och 
bolag. Varje möte har resulterat i en analysrapport som presenterats i 
kommunledningsutskottet under 2016. 

Det här dokumentet är en summering av alla analysrapporter, uppdelat på de olika 
målområdena. Här gör vi en bedömning av hur vi når våra mål utifrån 
indikatorernas utveckling. För att lära oss av det vi har gjort och blicka framåt har 
vi även lyft några av de utmaningar vi kan se framöver. Detta är en del av de 
underlag som nämnderna kan använda i det kommande budgetarbetet. 

För att få fördjupad information om respektive målområde finns samtliga 
rapporter samlade i ett dokument på www.karlstad.se/maluppfyllelse. 
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Tillväxt 
Uppföljning av mål 

Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer 
Befolkningen i Karlstad ökade med 895 personer under 2015, vilket är den största ökningen sedan 2010. 
Ökningen berodde framförallt på den stora inflyttningen till kommunen. Det är en ökning med en procent 
och ger en genomsnittlig ökning på 698 personer per år för den senaste femårsperioden, vilket innebär att vi 
kan säga att vi uppfyllt målet.   

Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent 2008 och 2020 
Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Karlstad ökade med 1 270 personer mellan 2014 och 2015, 
vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent. Det är den största ökningen sedan lågkonjunkturen 2008-2009. 
Ökningen är något större för männen än för kvinnorna. Karlstads ökning på 2,6 procent är den största av våra 
jämförelsekommuner. Näst efter Karlstad ligger Linköping med en ökning på 2,3. I ett längre perspektiv har 
ökningen varit mer blygsam för Karlstads del men fortsätter det i nuvarande takt kommer vi kunna nå målet. 
(Dessa siffror publicerades 1 december 2016 och har alltså ännu inte skrivits om i någon analysrapport).  

Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat  
Vi når inte målet när det gäller att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat med vår placering på 89 plats 
av 290 kommuner. Det finns områden där vi som kommun kan göra mer, till exempel när det gäller 
information och attitydpåverkan. Att få företagarna att uppleva att allmänheten, skolan, politiker, tjänstemän 
och media ser mer positivt på företagande är ett förbättringsområde som kommunen kan jobba mer med på 
olika sätt.  

Karlstad ska ha en god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa 
attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse 
Som det ser ut just nu har vi på gränsen till för lite industrimark som är planlagd och klar i Karlstad. Det 
innebär att om en större aktör vill etablera sig i Karlstad kan en stor del av vår industrimark försvinna. När 
det gäller bostäder är planläget i Karlstad ser förhållandevis bra ut trots att vi i dagsläget inte vet hur det blir 
med Katrineberg vad gäller möjligheten till bostadsbyggande. Vi har ett rekordhögt bostadsbyggande just nu 
och prognoserna visar på en fortsatt hög nivå i alla fall de närmaste åren. Bostadsbyggandet kommer till viss 
del att frigöra andra bostäder i det befintliga beståndet. Det är viktigt för att kunna lösa bostadssituationen för 
olika målgrupper som är i behov av bostäder. För KBAB:s del kommer inte de ställda förväntningarna att 
uppnås i ett kort perspektiv när det gäller förväntat antal nyproducerade lägenheter. 
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Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer 
För att underlätta arbetspendling och andra resor till och från Karlstads är det viktigt att det finns goda 
kommunikationer. Karlstad kommun har en stor del av dagbefolkningen som pendlar till Karlstad. Det är 
betydligt fler personer som pendlar till Karlstad än det är som pendlar ut från Karlstad till andra kommuner. 
Även inom kommunen vill vi ha bra kommunikationer och vi kan se att antalet bussresor med Karlstadsbuss 
fortsätter att öka. Bussresandet med Karlstadsbuss utgör 21 procent av alla motoriserade resor i Karlstad. 
Undersökningar visar att kunderna är fortsatt de mest nöjda i landet. Karlstad kommun har god infrastruktur 
som ger goda möjligheter att ta sig ut i landet och i världen genom bland annat tåg och flyg.  

 

 

Utmaningar 

 Målet om en befolkningstillväxt på en procent, ca 900 personer utifrån dagsläget, istället för 700 har 
föreslagits, vilket ger en högre ökningstakt. Hur uppnår vi det? 

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

 När det gäller vad företagarna anser om allmänhetens, skolans, politikers, tjänstemäns och medias 
attityder kring företagande har den bilden blivit sämre över tid. Hur förändrar vi attityderna kring 
företagande?  

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

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

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

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

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

 En utmaning när det gäller kommunikationer är att se till att den fortsatta stadsutvecklingen främjar 
hållbart resande och minskar bilberoendet. Hur kan vi göra kollektivtrafiken så attraktiv att fler väljer 
den före bilen? 
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Attraktiv stad 
Uppföljning av mål 

Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras 
Karlstadsbornas förtroende för kommunen har minskat något enligt den senaste medborgarundersökningen. 
Flera händelser den senaste tiden kan ha bidragit till det minskade förtroendet. Jämfört med våra 
jämförelsekommuner har Karlstadsborna ändå ett relativt högt förtroende för kommunen De flesta av 
jämförelsekommunerna har också sett ett minskat förtroende bland sina invånare i senaste undersökningen. 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad  
När det gäller nöjdheten med kommunen som plats att bo och leva på, och benägenheten att rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till Karlstad visar den senaste medborgarundersökningen att vi fortsatt ligger på 
en hög nivå med mer nöjda invånare än andra kommuners invånare. Det tyder på att Karlstadsborna trivs och 
är stolta över sin stad.  

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka 
Den upplevda tryggheten har minskat utifrån resultatet från den senaste medborgarundersökningen. Även om 
kommunen jobbar aktivt med trygghetsskapande åtgärder som har visat sig haft stor effekt på olika sätt, kan 
vi ändå identifiera olika händelser i vår omvärld som kan ha påverkat till en ökad otrygghet den senaste 
tiden.  

Besöksnäringen ska utvecklas 
När det gäller besöksnäringen är Karlstad bra på att satsa på event, kongresser och kulturupplevelser. Vi är 
med och utvecklar besöksnäringen och ett kvitto på att vi är ett besöksmål att räkna med är vår 12:e placering 
i landet i antal hotellnätter. 

Utmaningar 

 Flera negativa händelser den senaste tiden kan ha bidragit till ett minskat förtroende hos Karlstadsborna. 
Hur kan vi vinna tillbaka Karlstadsbornas förtroende? 

 Karlstad är en viktig region i Värmland. Hur kan vi arbeta för att ytterligare stärka bilden av Karlstad 
utanför länet? 

 När det gäller de framtida utmaningar som trygghetsarbetet innebär så kan vi konstatera att arbetet ute på 
fältet kommer vara av yttersta vikt. Sannolikt kommer kommunen i framtiden få ta ett större ansvar 
gällande trygghetsarbete, både vad gäller det sociala men också vad gäller ordning i vårt offentliga rum. 
Hur kan kommunen stärka detta arbete ytterligare och utveckla det i samverkan mellan olika parter? Hur 
kan vi se till att trygghets- och säkerhetsaspekter beaktas i större utsträckning i det framtida byggandet? 

 För besöksnäringen gäller det för Karlstad att hänga med i vad som händer i omvärlden. Hur kan förhålla 
oss till en ökad konkurrens och få till en bättre samordning av alla olika aktörer? 
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Utbildning och kunskap 
Uppföljning av mål 

Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras 
Skolans resultat är fortsatt bra. I grundskolan ligger Karlstads resultat över rikets och är fortsatt bland de 
bästa av jämförelsekommunerna avseende behöriga till gymnasiet och genomsnittligt meritvärde. För 
gymnasieskolorna så har de genomsnittliga betygspoängen minskat marginellt och kommunen ligger något 
under rikets nivå, men det är ytterst små marginaler det handlar om.  

Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas 
Karlstadsborna har en jämförelsevis hög utbildningsnivå där vi ligger både över rikets nivå och näst högst av 
jämförelsekommunerna (Linköping ligger högst). Utbildningsnivån fortsätter att öka och det är framför allt 
kvinnorna som till största delen står för ökningen. Skillnaden mellan könen ökar. 

Karlstads ska utvecklas som universitets- och studentstad 
Karlstads universitet växer år för år med högre söktryck och nya examensrättigheter. Det ger en ökad 
tillströmning av studenter och invånare till kommunen. Det innebär utmaningar och möjligheter för Karlstad 
att kontinuerligt utvecklas som student- och universitetsstad. Här har vi ingen bestämd indikator som mäter 
målet i siffror. 

Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentlig sektors 
kompetensbehov  
Samarbete mellan olika parter på arbetsmarknaden och kommunen är viktigt för att möjliggöra 
kompetensmatchning och att ”rätt” utbildningar startas. Den indikator vi använder för att mäta 
kompetensmatchning är andelen i arbete ett år efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Dessa siffror är osäkra 
då de grundar sig på enkätsvar och det skiljer sig mellan åren vilka utbildningar man får tillstånd att anordna. 
Andelen som har fått arbete ett år efter examen har ökat mot föregående år och ligger nu i nivå med riket. 

Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara 
Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är en indikator från 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, står bakom. Där har vi 
förbättrat oss och ligger på index 83 av 100 och ligger bäst till bland jämförelsekommunerna.  
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Utmaningar 

 Hur kan vi bli bättre på att se till att alla elever får den stöttning de behöver för sin personliga 
utveckling, även de duktiga? 

 Vad gör vi för att minska skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolans alla stadier? 

 Hur gör vi för att öka andelen gymnasieelever som tar examen? 

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

 När det gäller kompetensmatchning och för att öka möjligheterna till arbete och försörjning, kan vi på 
något sätt öka möjligheterna till yrkes-/karriärsbyte inom vuxenutbildningen?  

 Hur tar vi på bästa sätt till vara på de kompetenser som kommer till kommunen genom de nyanlända? 
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En stad för alla 
Uppföljning av mål 

Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras 
Trots att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat, ligger andelen personer som gått från försörjningsstöd 
till egen försörjning kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Andelen arbetslösa i kommunen 
minskade under året vilket bland annat kan förklaras med den konjunkturuppgång vi har. Men vi har fortsatt 
en högre andel än riket och det är fortsatt svårt för utsatta grupper att få arbete. Undersökningar visar att 
personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid inte påverkas nämnvärt av en högkonjunktur. Även 
om förvärvsfrekvensen i Karlstad ligger lite lägre än den gör för riket så har vi haft en större ökning än riket 
under 2015.  

Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre 
Vi kan fortsatt se att en stor andel av barnen och eleverna uppger att de är nöjda med sig själva enligt 
Karlstads kommuns ELSA-undersökning, men skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas upplevelse ökar 
ju äldre eleverna är. Tyvärr utvecklas kommuninvånarnas hälsa i fel riktning. Ohälsotalet1 hos 
Karlstadsborna har tidigare förbättrats och sjunkit under en lång rad år men de senaste åren har ohälsotalet 
återigen försämrats och börjat stiga. Utvecklingen är mest negativ bland kvinnor. I förhållande till våra 
jämförelsekommuner ligger Karlstad trots allt näst bäst med lägre ohälsotal än de andra utom Linköping.  

Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka 
Bostadssituationen är svår i många delar av landet och så även i Karlstad vilket naturligtvis drabbar de som 
även i vanliga fall har svårt att få bostad. I kommunen finns det ca 380 som per definition är hem- och 
bostadslösa. Antalet biståndsbeslut om bostad som inte kunnat verkställas inom utsatt tid har ökat jämfört 
med föregående år. Andelen lägenheter som är tillgängliga för allmänheten av Karlstads Bostads AB har 
också minskat. Det är en ökad konkurrens mellan olika grupper som behöver hjälp med en bostad. Vi har ett 
lagstadgat ansvar att ordna bostäder för flera olika grupper där nyanlända som fått uppehållstillstånd är en av 
dessa. Enligt bosättningslagen ska Karlstads kommun ta emot 220 personer under 2016 och 361 personer 
2017. 

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld 
När det gäller barn och elever som upplever att någon har gjort dem så illa att de blivit rädda visar resultaten 
från kommunens ELSA-undersökning på en förbättring genom att det är en lägre andel som uppger att någon 
gjort dem så illa så att de blivit rädda. Antalet inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta har fortsatt att 
öka. Att antalet ärenden ökar bedöms till stor del vara en effekt av det arbete kommunen gjort för att 
informera om sin verksamhet. Det är fler som söker och får hjälp än tidigare och mörkertalet antas minska. 
Vi ser inga indikationer på att våldet ökar totalt, men däremot kan man se trenden att våldet är grövre och 
ärendena mer komplexa.  

 

                                                      
1 Är ett mått som visar det genomsnittliga antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
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Utmaningar 

 Bostadssituationen i Karlstad är ansträngd. Många konkurrerar om samma typ av bostäder. Hur 
säkerställer vi att kan tillgodose olika gruppers behov?  

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

 Flyktingsituationen påverkar i allra högsta grad dessa frågor. Hur kan kommunen underlätta 
integrationen av de nyanlända så de får möjlighet till egen försörjning och bostad?  

 Vi är bra på akuta ärenden avseende våld i nära relationer, men det är viktigt att arbeta med att 
motivera våldsutövare att ta emot hjälp. När de kommer till socialtjänsten har våldet ofta pågått en 
längre tid. Hur kan vi fånga upp problemen tidigt och jobba långsiktigt?  

 Det är skillnader mellan skolor och geografiska områden i kommunen när det gäller hälsa och 
upplevd trygghet. För att få en likvärdig skola måste vi jobba olika med att uppnå likvärdighet för 
alla barn i förskolan och skolan. Vilka insatser kan vi göra för att främja hälsa och trygghet? Hur kan 
vi arbeta bättre förebyggande så vi inte behöver gör akutsatsningar? 
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Den goda gröna staden 
Uppföljning av mål 

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 
2008 och 2020. 
Att nå 25 procents minskning är fortfarande en utmaning eftersom transportsektorn minskar långsamt och de 
kvarvarande utsläppen från energisektorn, efter att kraftvärmeverkets positiva inverkan räknats in, är svårare 
att minska. Energisektorns klimatpåverkan står bara för en tredjedel av den totala påverkan från energi och 
transporter. Detta gör att vi drar slutsatsen att transportsektorn kräver störst ansträngningar inom närmaste 
tiden för att nå det övergripande målet. Målet är inom räckhåll och kan till och med behöva vässas om det 
jämförs med nationella åtaganden.  

Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas 
Även om luften har blivit bättre i Karlstad över tid behöver vi behöver förbättra luftkvaliteten ytterligare. 
Kvävedioxid och partiklar i luft är inte helt lätt att påverka eftersom de är kopplade till trafiksituationen och 
vilka trafikflöden och fordonstyper som passerar Karlstads vägar. Vi borde sikta på att klara det nationella 
miljökvalitetsmålet när det gäller partikelhalter. Hur vi planerar staden framöver med stora trafikprojekt och 
förtätning av staden är avgörande för att undvika luft som är skadlig för människor, djur och natur.  

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att 
varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt 
Kemikalier, buller och radon är tre vitt skilda faktorer vilket försvårar en samlad bedömning. Men vi ser inte 
någon negativ trend eller negativ utveckling för de indikatorer vi använder oss av. Värdena förbättras eller 
håller sig inom nationella normer. Skadliga kemikalier omfattar väldigt mycket mer än de ämnen som vi 
mäter. Avseende buller har vi inget aktuellt nuläge och kan därför inte bedöma måluppfyllelse.  

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras 
Vi arbetar med att förbättra vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten men det tar tid att se 
förbättringen i indikatorerna. Andelen skyddade vattentäkter är densamma som tidigare år. Alla kommunala 
vattentäkter ska ha ett uppdaterat skydd och det arbetar kommunen med. Även detta arbete tar tid, både att 
fastställa nya skyddsområden och att uppdatera befintliga. 

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för 
friluftslivet ska bevaras och utvecklas 
Andelen skyddad natur i kommunen har minskat vilket beror på ombyggnaden av E18. Den minskningen 
som detta orsakat kommer att kompenseras men det är inte genomfört ännu. Andelen ekologiskt brukad 
åkermark har ökat under 2015 vilket är positivt. Karlstadsborna är fortsatt nöjda med tillgången till 
grönområden, parker och natur. I SCB:s medborgarundersökning har 69 procent av Karlstadsborna svarat att 
de är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. 
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Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med 
hänsyn till natur och kulturvärden 
Vi jobbar med att förbättra samhällsplaneringen i olika detaljplaner, planprogram och stadsdelsvisioner samt 
avsätter yta till park/naturmark, upprustar befintliga parkområden. Med grönstrukturplanen kommer ett bättre 
underlag att finnas till vårt arbete framöver och vi kommer att kunna se helheten och strukturen hur det 
hänger ihop inom tätorten vilket gör att vi lättare kan arbeta mot målet framöver.  

 

Utmaningar 

 Transportsektorn utgör den största orsaken till klimatpåverkan. Luftens kvalité och bullernivåerna 
påverkas också starkt av trafiken i de centrala delarna i Karlstad. Hur kan vi minska bilberoendet och 
uppmuntra till alternativa transporter?  

 Karlstad växer vilket genererar många stora bygg- och infrastrukturprojekt. Vi utvecklar även 
centrumplaner för befintliga stadsdelar och orter. Hur klarar vi att bygga smart med en hållbar tillväxt 
för att minimera negativ påverkan av klimatet, skadliga ämnen och buller för både människor, djur och 
natur? 

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

 Hur hittar vi balansen mellan olika intressen som finns kopplat till olika skydds- och naturområden 
samtidigt som staden växer?  
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Kvalitet 
Uppföljning av mål 

Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras 
Vårt kvalitetsmål, att vi ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras, handlar om så 
mycket. Det innebär att vi ska utgår från vad människor behöver för att trivas och må bra i vår kommun när 
vi planerar vår verksamhet. Vi vill att Karlstads invånare ska ha en bred arbetsmarknad, bra boende och en 
stimulerande fritid. Vi vill erbjuda god kommunal service som är utvecklad och anpassad i dialog med 
medborgarna. En dynamisk och växande kommun skapar mer resurser för välfärden liksom förutsättningar 
för både människor och företag att leva och utvecklas. Med andra ord vill vi vara med och skapa bra dagar 
för Karlstadsborna.  

Kvalitetstänket är med andra ord något som ska vara med och genomsyra allt vi gör. Förra året blev vi 
nominerade till utmärkelsen Kvalitetskommun 2015, vilket visar att vi har rätt tänk och jobbar i rätt riktning, 
men vi kan inte stanna av vårt ständigt pågående kvalitetsarbete där vi hela tiden måste se till att det vi gör 
ska vara av god kvalitet. Det är dock svårt att följa upp ett mål av det här slaget på någon slags övergripande 
nivå. Kvalitetsaspekten behöver följas upp på verksamhetsnivå för att kunna användas i utvecklingsarbetet. 
En del av uppföljningen sker med hjälp av kund- och brukarundersökningar, KBU, som olika verksamheter  
regelbundet genomför inom hela koncernen Karlstads kommun. Syftet med undersökningarna är att få 
information om hur Karlstadsborna upplever verksamheternas kvalitet samt ge underlag till vårt fortsatta 
kvalitets- och utvecklingsarbete. Eftersom KBU-erna skiljer sig lite från olika verksamheter och även när i 
tid de sammanställs så har vi ännu ingen fungerande rutin för att sammanställa resultaten som en helhet för 
Karlstads kommun. 

Vi använder oss även av resultaten vi får från KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. Där redovisas resultat 
inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet 
och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Resultaten för KKiK 2016 kommer i början av 2017. 

 

Utmaningar 

 För att ständigt förbättra kvaliteten inom våra verksamheter behöver vi kanske jobba mer systematiskt 
med kvalitetsarbete och göra det uppföljningsbart för att veta när vi uppnår verksamhet av god kvalitet. 
Hur kan vi jobba med kvalitet mer systematisk och hur får vi med kvalitetsaspekten som en naturlig del 
i mål- och resultatstyrningen inom strategisk plan?  
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Arbetsgivarperspektiv 
Uppföljning av mål 

Bra ledarskap och medarbetarskap 
Inom målen om gott ledarskap och medarbetarskap ser vi goda resultat som förbättrats ytterligare vid senaste 
ledar- och medarbetarundersökningen (LMU). Däremot finns variation i resultat mellan olika verksamheter i 
kommunen. När det gäller engagemangsindex ligger vårt resultat i nivå med de högsta resultaten bland de 
andra deltagande kommunerna. 

Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på 96 procent 
När det gäller andel frisk personal uppnår vi inte vårt mål. Resultatet för år 2015 visar att koncernens frisktal 
är 93,6 procent, en försämring från 94 procent 2014. Målet kommer inte att nås under 2016 och troligen inte 
under 2017 heller. Den negativa utvecklingen är inte unik för Karlstad utan det är en nationell trend. 
Skillnaden mellan kvinnor och mäns frisktal fortsätter att öka och det skiljer nu nästan 4 enheter. En allt 
större andel av sjukskrivningarna beror på stressrelaterade diagnoser och den orsaken har ökat sin andel mer 
än sjukskrivningar kopplade till rörelseapparaten. Orsakerna till den negativa utvecklingen har en tydlig 
koppling till organisation och arbetsmiljö. 

Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Målet om att Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare följer vi med hjälp av två frågor från 
ledar- och medarbetarundersökning. Över tid har resultaten varit stabila och legat mellan 3,9 till 4,1 på en 
femgradig skala. Även uppdelat på kvinnor och män har resultaten inte varierat speciellt mycket mellan åren. 
Kvinnorna har varit något mer positiva än männen. Resultaten är relativt jämna och höga rakt igenom 
koncernen. 

Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter  
När det gäller mål om goda utvecklingsmöjligheter följer vi upp det med bland annat resultat från ledar- och 
medarbetarundersökingen genom frågan om kommunen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Resultaten 
ligger kvar på samma höga nivå som tidigare undersökning. Resultaten är stabila både mellan åren och 
mellan kvinnor och män. Vi tittar även på mått om kärriärsmöjligheter, bland annat andelen kvinnor som är 
chefer i förhållande till andelen kvinnor anställda i koncernen. Där ser vi att andelen kvinnliga chefer är 
fortsatt alltför låg. 

Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka 
Årets jämställdhetsindex (JÄMIX) är i nivå med förra årets resultat och våra utvecklingsområden är fortsatt: 
uttag av föräldradagar, löneskillnader, karriärmöjligheter samt ökande andel yrkesgrupper med ojämn 
könsfördelning. I arbetet med att öka jämställdheten och mångfalden finns behov av ytterligare arbete för att 
nå uppsatt mål. Vi följer utvecklingen genom jämställdhetsindex och andelen anställda i koncernen födda 
utanför Norden. Vi har fortsatt en lägre andel utomnordiskt födda jämfört med motsvarande fördelningen av 
Karlstadborna.  
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Utmaningar 

 Bra arbetsgivare måste bli bättre för att i framtiden kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
talanger. Vad kan vi förbättra för att klara personal- och kompetensförsörjningen på sikt? 

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

 Rätt kompetens på rätt uppgift blir allt viktigare, fler enklare jobb som ingång och 
utvecklingsmöjligheter i yrket och i kommunen. Hur kan i skapa möjligheter till det i kommunens 
olika verksamheter? 
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