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Uppföljning och analys av mål 

Kommunfullmäktige har fastslagit koncernens övergripande mål i Strategisk plan. 
De fördelas på fyra målområden:  

 
De totalt 22 övergripande målen följs upp och analyseras bland annat med stöd av 
ett antal fastställda indikatorer. Uppföljningar görs i samband med koncernens 
delårsrapport samt i årsredovisningen där även en bedömning av måluppfyllelsen 
görs. En mer djupgående analys görs därutöver i regelbundna målanalysrapporter.  

År 2018 gavs åtta sådana målanalysrapporter ut, innehållande analys av mellan ett 
och fyra övergripande mål per rapport. Vid arbetet med var och en av rapporterna 
deltar representanter från de förvaltningar och bolag som har störst möjlighet att ge 
bidrag till det aktuella målet. Utvecklingen av indikatorerna analyseras, med 
koppling till den dagliga verksamheten. För att blicka framåt diskuteras även 
framtida utmaningar. 

Målanalysrapporterna föredras för kommunledningsutskottet, och är viktiga 
underlag i både planerings- och uppföljningsprocessen. Ett viktigt syfte med 
rapporterna är att ge underlag till nämnderna i det kommande budgetarbetet.  

Denna summering av årets åtta rapporter ger en god överblick över helheten. På 
följande sidor redovisas en kortfattad analys för var och en av de 22 övergripande 
målen. För varje mål följer också en lista på identifierade utmaningar. Rapporterna 
i sin helhet finns tillgängliga såväl på Solsidan som på 
www.karlstad.se/maluppfyllelse. 
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En kommun för alla 

Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 

Karlstadsbornas nöjdhet överlag ligger på en hög nivå jämfört med andra 
kommuner. I den senaste medborgarundersökningen (hösten 2017) har dock 
nöjdheten när det gäller kommunen som plats minskat något jämfört med de två 
föregående åren. När det gäller nöjdheten över kommunens verksamheter ligger vi 
på samma nivå som året innan vilket är det bästa vi haft. Även om vi inte sett en 
ökning i något av dessa två index i den senaste undersökningen ligger vi väldigt 
bra till jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner och vi har de näst 
nöjdaste kommuninvånarna av våra jämförelsekommuner, efter Kalmar.  

En vacker och trivsam stad har stor betydelse för en positiv utveckling i 
kommunen. Kommunen arbetar hela tiden med utformning av centrum i de 
förändringsprocesser som pågår i staden. Även utvecklingsarbetet i de mindre 
tätorterna och landsbygden är viktigt. Genom byggvisionerna i de mindre 
tätorterna kan vi bidra till att hela kommunen ska leva. När Karlstad växer och 
förtätas och fler människor bosätter sig i stadens centrala delar blir trycket på och 
betydelsen av kvarvarande parker och gröna stråk allt viktigare, både ur sociala, 
funktionella och ekologiska aspekter.  

Vi arbetar också aktivt med kommunikation för att öka Karlstadsbornas stolthet 
över sin stad. Det gör vi genom pressaktiviteter som lyfter fram positiva saker som 
händer i kommunen och inlägg i kommunens kanaler. Där sprider vi goda exempel 
från kommunens verksamheter men också sådant som stärker stoltheten över 
Karlstad som plats att leva och bo på.  

Vi vet att öppenhet för det som är nytt och annorlunda stärker en kommuns 
attraktionskraft och att vi inte uppfattas så i övriga Sverige. Vi har därför de 
senaste åren via kommunikation och marknadsföring på olika sätt visat att Karlstad 
är en öppen kommun för alla. Via våra kanaler ger vi aktuell och saklig 
information till Karlstadsborna.  

Utmaningar 

 Hur kan vi ytterligare öka vår samverkan och bli bättre på att arbeta 
förvaltningsövergripande och ha en samsyn i arbetet med att förverkliga olika 
konkreta idéer från olika framtagna dokument och riktlinjer?  

 Hur kan vi i kommunen bli bättre på att agera som en kommun och inte som 
flera förvaltningar i kontakten med aktörer utanför kommunorganisationen?  

 Att staden utvecklas och växer bidrar till påfrestningar i det dagliga livet för 
Karlstadsborna. Det är viktigt att Karlstadsborna känner förtroende för 
kommunens utveckling och planer. Hur kan vi skapa en medvetenhet om att 
utveckling och tillväxt är en förutsättning för attraktivitet?  

 Nutiden och sannolikt även framtiden ställer nya krav på stadens gestaltning 
och möblering vilket är kostnadskrävande ur driftsynpunkt. Berörda 
verksamheter står inför stora utmaningar för att så långt det är möjligt 
bibehålla dagens kvalitetsnivå. Hur kan vi klara att sköta och underhålla 
nuvarande och tillkommande anläggningar i ett växande Karlstad? 
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Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 

Det höga bostadsbyggandet under senare tid har sannolikt bidragit till att index för 
nöjdhet med bostäder i medborgarundersökningen återigen har ökat efter en 
tidigare negativ trend med minskad nöjdhet. Nöjdheten har främst ökat vad gäller 
utbudet av boendeformer samt möjligheterna att hitta bra boende.  

Efterfrågan på byggbar mark är fortsatt hög särskilt för mark i anslutning till 
befintliga områden i centrala lägen. Bristen på villatomter och planlagd mark för 
flerbostadshus på kommunal mark gör att det blir fler mindre detaljplaner vilket 
kan att skapa svårighet att få till en blandad bebyggelse.  

Många av de nyproducerade bostäderna i de centrala lägena i Karlstad är 
bostadsrätter med höga insatser eller hyresrätter med höga hyror. Dock borde 
fungerande flyttkedjor göra att bostäder ur det befintliga beståndet frigörs så att 
även grupper i samhället med lägre inkomster har möjlighet till bostad.  

Kommunens stadsbyggnadsprinciper om att vi ska växa genom förtätning ger 
förutsättningar för en ökad gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikresande. Även 
om vi som kommun kommunicerar till Karlstadsborna skälen att förtäta en stad 
och att vi inte tar befintliga grönytor i anspråk är det ändå en del synpunkter från 
kommuninvånare som vi måste ta på allvar och ha med oss tidigt i framtida 
dialoger.  

Vi eftersträvar varierad bebyggelse i våra stadsdelar men det kan vara svårt att 
bygga bort den ”likhet” som redan finns inom våra befintliga områden. De 
socioekonomiska skillnaderna mellan olika områden i kommunen är stora i vissa 
fall och har ökat till viss del över tid. Socioekonomiskt svagare områden behöver 
stärkas med bland annat olika utvecklingsinsatser.  

Hemlösheten ligger kvar på samma nivå som tidigare och för att få färre individer 
att hamna i hemlöshet behövs det fler bostäder med bostadssociala kontrakt där 
den boende efter ett tag får ta över kontraktet själv.  

Det kommunala bostadsbolaget KBAB bygger mellan 50 till 150 bostäder per år, 
vilket inte riktigt når upp till önskat läge som är minst 150 bostäder per år under en 
femårsperiod. 

Utmaningar 

 Det vi kallar ”samhällsplaneringsprocessen” kommer att vara en utmaning för 
hela den kommunala organisationen. Hur kan vi genom samverkan inom 
”Karlstads 2.0” tillsammans hitta metoder och nya arbetssätt för att planera 
och bygga framtidens hållbara Karlstad?  

 Bristen på planlagd mark gör att det blir fler, ofta arbetskrävande mindre 
detaljplaner för att hantera enstaka etableringar som i sin tur kan innebära att 
det är svårt att skapa en blandade bebyggelse. Hur får vi till en över tid uthållig 
och jämn produktion av detaljplaner och färdiga bostäder?  

 Det finns klara detaljplaner på privat mark, särskilt vad gäller flerbostadshus, 
som medger i stort sett omgående igångsättning. Av kända och okända 
anledningar kommer tyvärr inte produktionen igång som planerat. Hur kan vi 
aktivt påverka exploatörer som är markägare att verkligen komma igång med 
sina produktioner när detaljplaner och genomförandeavtal finns på plats?  

 Hur får vi nya exploatörer till kommunen som kan tillföra nya tankar och 
arbetssätt?  

 Det finns en brist på bostäder för olika målgrupper, speciellt svårt har de som 
saknar eget boende. Många av de bostadsprojekt som färdigställs nu har höga 
insatser eller höga hyror. Hur får vi fram bostäder och får in personer med 
olika problematik på den ordinarie bostadsmarknaden? 
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Mål: Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum 

Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturen i Karlstad enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Kulturindex har ökat flera år i rad och vi ligger bäst till i 
landet av deltagande kommuner. Ökningen som har skett gäller framförallt ökad 
nöjdhet med teaterföreställningar och konserter samt utställnings- och 
konstverksamhet. Att kvinnornas nöjdhet har minskat något sedan förra 
undersökningen påverkar inte resultatet eftersom männens ökade nöjdhet är 
betydligt större.  

För att Karlstad ska kunna vara det dynamiska kulturella centrum som målet anger 
har kommunen valt att stödja föreningar av olika slag samt valt att stötta 
”människor med galna idéer”. Framtiden kommer att fokusera ännu mer på att hitta 
nya och oprövade konstnärliga uttryck som kompletterar det fantastiska utbud som 
finns i dag. Dokumentet Framtidens stad med dess riktlinjer kan ge god inspiration 
för hur kulturen i kommunen kan utvecklas. 

Utmaningar  

 Hur kan vi bibehålla drivkraften hos enskilda personer som är aktiva och 
drivande i olika föreningar? Då Karlstad är beroende av dessa krafter är vårt 
fokus att ”stötta människor med galna idéer” så lång det är möjligt. Detta 
kräver dock stort mod och tålamod och orka ”stå upp” även när det inte blev 
som planerat.  

 Då kulturella verksamheter oftast inte har någon större intjäningsförmåga 
måste vi säkerställa att vi kan behålla de fria projektmedel som är en 
förutsättning för att stödja föreningar med goda idéer då det oftast krävs en 
medfinansiering från kommunen.  

 Hur kan vi skapa en miljö som kan locka yrkesverksamma konstnärer att 
stanna i eller flytta till Karlstad?  

 Hur kan vi bibehålla och utveckla våra idrottsanläggningar både för bredd och 
elitverksamhet? 

Mål: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige 

Karlstad är en stad att räkna med när det gäller att ordna stora event och 
evenemang. Med hjälp av besöksstatistik och hotellövernattningar kan vi se att 
siffrorna går uppåt med fler besökare.  

Flest övernattningar i förhållande till folkmängd har Sigtuna, därefter kommer 
Stockholm, Solna, Gotland, Göteborg och sedan Karlstad. Malmö ligger sjua. För 
Karlstads del var det de svenska hotellgästerna som stod för årets ökning eftersom 
antalet hotellövernattningar för de utländska hotellgästerna minskade. Den totala 
ökningen sedan året innan blev 1 procent.  

Det som gjort att Karlstad ökat beror på flera saker, men de stora händelserna är 
satsningar på stora möten och att kongresshallen KCCC byggdes, det ökade 
intresset bland kinesiska grupper att stanna till i Karlstad på väg mellan Stockholm 
och Oslo samt att Sandgrund Lars Lerin etablerades i Karlstad. Det finns också ett 
ökat intresse av att semestra i städer. En viktig del i kommande arbete är att 
effektivisera våra satsningar på evenemang och det pågår ett arbete att ta fram en 
plan för Karlstads kommuns arbete för stora möten och evenemang.  

Som ett led i att öka trivseln och stoltheten hos Karlstadsborna, samtidigt som vi 
vill attrahera besökare arbetar kommunen med upprustning och utveckling av 
kommunens centrala parker enligt planen ”Parker i ett växande Karlstad”. Andra 
viktiga delar för att utveckla Karlstad som besöksmål är tillförlitliga 
kommunikationer och kultursatsningar. 
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Utmaningar  

 Hur kan vi verkställa organisationen för besöksnäringsfrågorna som det 
beslutades om i KS 2017, i och med att det är konkurrens om de kommunala 
resurserna och att destinationsutvecklingsfrågor fortfarande delvis ligger hos 
externa aktörer?  

 Hur kan vi som kommun bli bättre på att ställa om inför de allt mer snabba 
förändringarna som sker inom besöksnäringen i och med att vi är små och 
långsamma i jämförelse med konkurrerande städer?  

 Hur kan vi tillgodose önskemål om centrala uppställningsplatser för husbil?  

 Hur kan vi i samverkan internt och externt tillsammans bryta ner målen i 
visionsdokumentet ”Framtidens stad” och göra dem till verklighet?  

 Hur kan kommunen och övriga aktörer över tid förverkliga visionen och 
handlingsplanen för Tingvallastaden?  

 Hur kan vi få till en större samverkan mellan aktörer angående evenemang? 
Kan vi paketera det mer attraktivt och höja värdet för besökaren/kunden? 

Mål: Karlstad ska vara en trygg kommun 

Den upplevda tryggheten i Karlstad ligger kvar på samma nivå som året innan 
enligt medborgarundersökningen och ELSA-undersökningen sett till totalen. 
Uppdelat på kön syns dock att kvinnornas upplevda trygghet har minskat något i 
medborgarundersökningen. Det syns inte i helhetsresultatet eftersom männens 
upplevda trygghet istället har ökat. Den största förändringen från föregående år är 
att den upplevda tryggheten kring inbrott i hemmet har minskat.  

Tryggheten hos unga har inte ändrat sig nämnvärt från föregående år. Det är elever 
i fjärde klass som känner sig minst trygga även om skillnaderna mellan årskurserna 
och mellan könen inte är stora. Det är elever i förskoleklass, årskurs fyra, årskurs 
sju och årskurs ett på gymnasiet som ingår i ELSA-studien. 

Utmaningar  

 Hur kan vi kommunicera för att skapa ökad trygghet i ett samhälle som allt 
oftare uppfattas som otryggt? 

Mål: Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 

I dagsläget saknas fastställd indikator för att mäta detta mål. Det har dock 
genomförts många åtgärder och aktiviteter under året som sammantaget visar att vi 
strävar åt rätt håll.  

Utmaningar  

 Hur kan vi förebygga de skillnader som finns i samhället? Skillnader mellan 
könen, olika grupper, bostadsområden och skolor i kommunen? 

Mål: Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god 

Karlstadsbornas nöjdhet med inflytandet i kommunen, NII (Nöjd-Inflytande-Index 
i medborgarundersökningen), har minskat något sedan förra mätningen, men vi 
ligger bättre till än medelvärdet för deltagande kommuner. Minskningen är något 
större för kvinnor än för män, även om kvinnorna i utgångsläget är mer nöjda än 
männen. När det gäller information har vi dock det näst bästa resultatet i landet. 
Minskningen har skett för frågan om hur väl kommunen uppfyller förväntningarna 
på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande, samt frågan hur nära idealet 
kommunen kommer när det gäller insyn och inflytande. Här kan planerna på ett 
Muminland på Skutberget och turerna kring ett moskébygge på Rud ha inverkat på 
resultaten. Sedan kommunfullmäktige beslutade om nya riktlinjer för 
medborgardialog 2014 har det inte skett någon stor ökning av antalet 
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medborgardialoger. Vi har många stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt 
framför oss, och om vi vill att uppfattningen av delaktighet och inflytande ska öka, 
bör vi arbeta mer med medborgardialog som ett sätt att involvera Karlstadsborna 
inför beslut. Genom att ha systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och 
förtroendet för kommunens verksamhet.  

När det gäller tillgängligheten till information på kommens webbplats har den 
minskat något om man utgår från SKL:s självskattningsundersökning. Vi saknar 
viss information inom områdena individ- och familjeomsorg, gymnasium, kultur 
och fritid. Även sökfunktionen behöver förbättras. Ett område där vi istället har 
förbättrat informationen sedan förra undersökningen är inom tillstånd, tillsyn och 
näringsliv. Enligt SCB:s medborgarundersökning är dock Karlstadsborna nöjdast i 
landet med kommunens webbplats.  

Inom delaktighetsindex, som också är en självskattningsundersökning, har vi fått 
samma resultat i år som föregående år. Exempelvis erbjuder vi inte tid för 
allmänheten att ställa frågor eller lämna synpunkter när kommunfullmäktige 
sammanträder. En annan fråga som vi inte uppfyller är om vi ger 
kommuninvånarna möjlighet att återkommande ta del av och påverka utfallet i 
budgeten. Vi presenterar inte heller resultaten av inkomna synpunkter på 
webbsidorna. 

Utmaningar  

 Vi ser att polariseringen ökar och att samtalsklimatet blivit hårdare. Hur kan vi 
upprätthålla känslan av delaktighet och inflytande?  

 Kan vi öka känslan av delaktighet i de stora stadsutvecklings- och 
infrastrukturprojekten som pågår? 

Mål: Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv 

Enligt medborgarundersökningen är Karlstadsborna överlag mycket nöjda med 
fritidsmöjligheterna i kommunen. Förra året hade Karlstad de nöjdaste invånarna 
bland deltagande kommuner. Resultaten för Karlstad över tid har inte ändrats 
speciellt mycket och pendlat en enhet upp eller ner. Kvinnornas nöjdhet med 
fritidsmöjligheterna låg kvar på samma höga nivå medan männens nöjdhet ökat 
något och har närmat sig kvinnornas.  

För att få Karlstadsborna att leva hälsosamt kan det underlätta om det finns tillgång 
till bland annat parker, grönområden och natur, att det finns ett utbud av olika 
sportmöjligheter, kultur och friluftsliv. Tillgången till idrottsevenemang, 
kulturevenemang och nöjen kan också ha betydelse för hälsan.  

Ohälsan i Karlstads kommun har minskat för båda könen. Av 
jämförelsekommunerna ligger vi på tredje plats. Linköping ligger bäst till med det 
lägsta ohälsotalet därefter kommer Luleå. Den förbättring av ohälsotalet som vi ser 
är generell för hela landet och verkar mer bero på förändrat arbetssätt hos 
Försäkringskassan med hårdare bedömningar som följd.  

Bland unga är den psykiska hälsan i det närmaste oförändrad, en liten nedgång i 
sifforna kan skönjas i senaste undersökningen. Totalt sett är det större andel flickor 
än pojkar som inte mår helt bra. Det är relativt stora skillnader mellan de olika 
årskurserna. I förskoleklass och årskurs fyra är det tvärtom större andel pojkar som 
inte mår helt bra. I årskurs sju och första året på gymnasiet är det däremot större 
andel flickor med psykisk ohälsa. Den största skillnaden mellan könen är i 
gymnasiet. 

Utmaningar  

 Hur kan vi rikta insatserna till de grupper och områden där de behövs bäst? 
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En kunskaps- och tillväxtkommun 

Mål: Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 

Totalt sett har andelen behöriga till gymnasiet ökat, men för kommunala skolor har 
andelen minskat något. Flickornas tidigare minskning av andel behöriga gör att 
pojkar och flickor nu ligger på samma nivå i Karlstad. Vi kan se en tydligt 
sjunkande behörighetsgrad för gruppen elever inom kategorin ”utländsk bakgrund 
födda utomlands”. Nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund är 
ojämnt fördelade mellan skolorna. Utan kategorierna ”nyinvandrade” och ”okänd 
bakgrund” uppnår flera skolor 100 procent behöriga elever. Andelen behöriga och 
andra resultatskillnader mellan skolorna påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. 
Karlstad har en hög andel behöriga till gymnasiet jämfört med andra kommuner.  

Allt fler slutför sin gymnasieutbildning och får examen inom fyra år. 
Gymnasieskolor med kommunal huvudman har bättre resultat än gymnasieskolor 
med fristående huvudman, men för yrkesprogram ligger de fristående skolorna 
bättre till. Det är en större andel kvinnor än män på högskoleförberedande 
program. Cirka 20 procent läser vidare på högskola eller universitet direkt efter 
gymnasieexamen i Karlstad. Karlstad hamnar på tredje plats bland 
jämförelsekommunerna när det gäller andel elever med slutförd gymnasieexamen. 
Fler slutför sin kurs inom den gymnasiala vuxenutbildningen.  

Utmaningar  

 Hur kan vi att attrahera, behålla och utmana skolpersonal? 
Kompetensförsörjningen ser vi som en grundförutsättning för att lyckas med 
skolans uppdrag. Skolenheter i ytterområden ser stora utmaningar.  

 Hur kan vi i ett växande Karlstad möta det utökade behovet av förskolor, skolor 
och fritidshem? Kommunal samverkan för en tillgänglig och välfungerande 
lokalförsörjning är viktig.  

 Hur kan vi planera och bygga olika bostadsområden för att öka likvärdigheten 
och minska segregationen mellan områden och mellan skolor? Hur föräldrar 
väljer skola till sina barn utmanar oss i arbetet med likvärdighet i våra 
verksamheter.  

 Hur får vi ännu fler elever, och framför allt fler pojkar, att nå fram till 
gymnasieexamen? Det är avgörande för fortsatta studier alternativt arbete.  

 Hur kan vi erbjuda ett utbud av utbildningar inklusive yrkeshögskolan, YH, 
som matchar arbetsgivarnas kompetensbehov?  

 Hur kan vi utveckla utbildningen för nyanlända såväl inom gymnasiet som 
vuxenutbildningen?  

 Hur får vi fler elever som börjar på Introduktionsprogrammen (IM) att nå fram 
till gymnasieexamen alternativt genomgå en kortare yrkesutbildning? 
Nationella yrkespaketen kan användas både inom gymnasiet (IM) och 
vuxenutbildningen.  

 Hur kan vi minska andelen ungdomar i åldern 16 – 24 år som varken arbetar 
eller studerar? 
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Mål: Karlstad ska vara en bra universitetsstad 

Nästan en tredjedel av de som hade arbete ett år efter sin examen från Karlstads 
universitet jobbade i Karlstadsregionen. Antalet sökande till universitet och 
högskolor minskade i riket som helhet höstterminen 2017, medan det ökade för 
Karlstads universitet.  

Utmaningar  

 Hur kan vi i kommunen tillsammans med universitetet och övriga aktörer ge 
fler studenter möjlighet att kunna och vilja stanna kvar i Karlstad/Värmland 
efter avslutade studier?  

 Hur kan vi arbeta för att få studenterna mer delaktiga och synliga i staden 
Karlstad?  

 Hur kan vi knyta kontakter med näringslivet i tidigt skede i studentens 
utbildning för att skapa kunskap om kommunens möjligheter att erbjuda bra 
jobb?  

 Hur kan vi se till att ungdomarna har bra möjlighet att välja inriktning inom 
bristyrkena?  

Mål: Karlstad ska ha ett gott företagsklimat 

Resultatet för 2017 års insiktsundersökning, som mäter företagarnas nöjdhet med 
kommunen, är något sämre jämfört med året innan. I Svenskt Näringslivs senaste 
undersökning däremot har Karlstad fått ett bättre resultat för 2018 än 2017. 
Bygglov är det område som företagarna är minst nöjda med. Detta gäller generellt 
sett i landet men även i Karlstad. Effektiviteten är det som lyfts fram som 
förbättringsområde. Kommunen arbetar därför med ”lean”, som handlar om att 
testa och utvärdera nya arbetssätt i processflödet kring bygglov, med strävan att 
uppnå större effektivitet och större kundnöjdhet, samt bättre arbetsmiljö. För övrigt 
visar resultaten i undersökningen att bemötandet ligger på en hög nivå, där nämns 
också kompetens och engagemang som viktiga beståndsdelar för nöjdare 
företagare. Kommunen gör en riktad satsning mot företag inom ramen för energi- 
och klimatrådgivning. Konsumentrådgivningen upplever minskad efterfrågan från 
företagare.  

Antalet nystartade företag per invånare har minskat mellan 2016 och 2017. Detta 
gäller både nationellt och i Karlstad. Företagandet berörs av villkor som är 
relaterade till beslut som tas nationellt vilket kan ha påverkat nedgången. I 
Karlstad är det dock många som startar UF-företag under sin gymnasietid. 
Kommunen är med och stöttar i olika nätverk och organisationer som arbetar med 
att hjälpa nya företagare.  

Utmaningar 

 Kompetensförsörjning i kommunen för alla arbetsgivare och vilken roll 
kommunen ska ta i det arbetet.  

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

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

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

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

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

 Förmåga och mod att göra förvärv av mark som till och med kan ligga före 
översiktsplanens tankar och ambition. Se fastighetsförvärven som långsiktiga 
investeringar. 

Mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 

Förvärvsfrekvensen ökar och Karlstads lite lägre nivå närmar sig rikets eftersom 
Karlstads ökning var större än rikets. Det är cirka 20 procentenheter lägre 
förvärvsfrekvens hos utlandsfödda än hos svenskfödda både för åldersgruppen 20–
64 år och 20–24 år. Andelen biståndsmottagare som har minskat under några år 
verkar nu återigen ha ökat. Nästan alla jämförelsekommuner hade en minskning av 
andelen biståndsmottagare 2016. Arbetslösheten går ner på grund av att andelen 
personer i åtgärder och program har minskat. Totalt sett minskade arbetslösheten 
mer i Karlstad än i riket och Karlstad ligger nu bättre till än riket.  

Alla behövs på arbetsmarknaden, vi ser ett ökat behov av motivationsarbete och 
arbetsrehabilitering för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, är sjuka på 
hel/deltid eller har psykiska/fysiska funktionsnedsättningar.  

Under 2018 kommer etableringsfasen för nyanlända att övergå till att bli ett 
arbetsmarknadspolitiskt program (Arbetsförmedlingens regelverk). Det innebär 
bland annat krav på aktivitetsrapportering och möjlighet till sanktioner. Även en 
utbildningsplikt kommer att införas. Om man inte fullföljer programmet kommer 
man att bli utskriven och får därmed inte etableringsersättning utan kan komma att 
behöva försörjningsstöd. 

Utmaningar  

 Hur kan vi bryta trenden med ett ökat antal nyanlända som avslutat sin 
etableringsperiod utan att gå ut i egen försörjning? Detta kommer antagligen 
att innebära ett ökat behov av försörjningsstöd för den målgruppen.  

 Hur kan vi samverka med Arbetsförmedlingen för att individer som står långt 
från arbetsmarknaden och har olika svårigheter ska få det stöd och den hjälp de 
är i behov av utan att bollas mellan myndigheter?  

 Hur kan vi bli bättre på att tänka nytt när det gäller kompetensförsörjning? Vi 
står inför en kompetensbrist på arbetsmarknaden. De som kommer att finnas 
tillgängliga på arbetsmarknaden kommer inte kunna matcha våra 
utbildningskrav.  

Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara 
kommunikationer 

Medborgarundersökningen visar att vi har nöjda Karlstadsbor när det gäller 
kommunikationer. Jämfört med jämförelsekommunerna ligger vi bäst till. Två av 
delfrågorna (tillgång till gång- och cykelvägar samt enkelheten att transportera sig 
med bil) har dock fått ett något försämrat resultat jämfört med tidigare. Det skulle 
kunna bero på att vi bygger och gräver runt om i centrum som gör att det är lite 
svårare att ta sig fram. Ny beläggning behövs också på flera gång- och cykelbanor 
i kommunen. 

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

Hur detaljplanerna utformas är avgörande för att få till bra och hållbara 
kommunikationer som skapar god tillgänglighet och ger möjlighet att med lätthet 
använda kollektivtrafiken. I centrala Karlstad är det allt mindre körytor samt 
problem med hantering av snö. I centralorten behöver vi även ta större hänsyn till 
lastzoner, uteserveringar med mera.  

Möjlighet med delbetalning av anslutningsavgiften för bredband efterfrågas.  

Utmaningar 

 Snabbare förbindelser med omvärlden. Förverkligandet av Oslo-Stockholm 
2.55 ska vara Karlstads kommuns främsta målsättning för vår långsiktiga 
utveckling.  

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

 Utmaningen för en fortsatt positiv utveckling för tätortstrafiken i Karlstad 
ligger i att hitta samverkansformer mellan Region Värmland och Karlstads 
kommun som fungerar minst lika bra som idag.  

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

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

Mål: Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent 

Karlstads befolkning ökade med 922 personer 2017, vilket motsvarar målet om att 
öka en procent. 2018 visar på en ännu större ökning. Den 1 november uppgick 
befolkningen till 92 225 personer1. 

Total befolkning år 2017 uppgick till 91 120 personer, fördelade på följande 
åldersgrupper:  

 

                                                      
1 I slutet av februari 2019 kommer siffrorna avseende helår 2018 
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I Karlstads kommun har antalet barn i förskoleåldern ökat i jämn takt de senaste 
åren och kommer enligt den senaste prognosen (juni 2018) fortsatt att ligga på 
ungefär samma ökningstakt även framåt, en dryg fyraprocentig ökning under en 
femårsperiod.   

De senaste fem åren har antalet barn i grundskolan (6 – 15 år) i Karlstad ökat med 
drygt 11 procent. Enligt prognosen kommer denna åldersgrupp att öka med cirka 
10 procent fram till 2021.  

Ungdomarna i gymnasieåldern (16–18 år) har blivit färre under en rad år fram till 
2016, då trenden vände. Enligt prognosen kommer ökningen nu att fortsätta, och 
från och med 2017 och fem år framåt ser ökningen ut att landa på drygt 11 procent. 

Åldersgruppen 19–24 år, där många av våra studenter återfinns, minskade med 
drygt 8 procent den senaste femårsperioden, men väntas öka igen de närmaste åren, 
en ökning med 4 procent från 2017 till 2021. 

Karlstads befolkning i åldern 25–64 år har haft en ganska jämn ökningstakt från 
och med 2015 som spås fortsätta med det fram till 2020. Den totala ökningen som 
var mellan 2013 och 2017 var 3,7 procent. Mellan 2017 och 2021 ser ökningen ut 
att hamna på ungefär 4 procent totalt, enligt prognosen. 

Den äldre befolkningen, 65 år och uppåt, ökade med drygt 7 procent mellan 2013 
till 2017 och kommer att fortsätta öka med cirka 5 procent fram till 2021 enligt 
prognos. 

Utmaningar 

 Andelen barn, unga och äldre i befolkningen ökar vilket innebär en ökad 
försörjningskvot där färre ska försörja fler.  

 Den demografiska utvecklingen innebär utmaningar i form av behovsökningar, 
investeringsbehov, kompetensförsörjning, lägre skattekraft/invånare som 
medför ekonomiska effekter. Vad innebär det i praktiken för Karlstads 
kommun att växa, vilka konsekvenser ger det i form av investeringar och 
förändrad skattekraft? 
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En miljösmart kommun 

Mål: Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun 

Utsläppen av växthusgaser inom Karlstads kommuns geografiska gränser har 
halverats sedan år 1990, och har minskat kontinuerligt de senaste åren i varierande 
takt. Detta framförallt tack vare utfasning av olja för uppvärmning, övergång till 
värmepumpar och fjärrvärme, samt åtgärder inom industrin.  

Transportsektorn står idag för hela 54 procent av utsläppen inom Karlstads gränser 
och utsläppen från transporter har till och med ökat något senaste året. Vidare ger 
aktiviteter såsom livsmedelskonsumtion i Karlstad upphov till utsläpp utanför 
kommunens gränser. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är svårare att följa upp 
men är med stor sannolikhet betydligt större och minskar i mycket lägre takt 
jämfört med utsläppen inom våra gränser.  

Även om de utmaningar vi står inför är stora, så inbegriper klimatmålet en stor 
potential för mervärden för andra av kommunens övergripande mål. Sådana 
positiva mervärden kan till exempel vara bättre luftkvalitet, förbättrad hälsa och 
högre livskvalitet, och nya möjligheter för ekonomisk utveckling och 
sysselsättning för företag i Karlstad. 

Utmaningar 

 Klimatfrågan har identifierats som en av vår tids största utmaningar, bland 
annat i Agenda 20302 och FN:s klimatpanel IPCC. Huvudbudskapet i den 
senaste rapporten från IPCC är att redan 1,5 graders global uppvärmningen får 
allvarliga konsekvenser för människor, miljö och ekosystem, och för att 
begränsa skadorna krävs det långtgående förändringar utan motstycke, ur alla 
samhällsperspektiv. 

 Att uppnå ett fossilfritt Karlstad blir en av de största utmaningarna vi har att 
hantera under kommande decennier. Omställningen är påbörjad, men hur kan 
vi hålla uppe takten efter att de mest lättåtkomliga insatserna genomförts? 
Enligt pågående klimatutredning har kommunens utsläppsutrymme fram till år 
2045 redan använts upp år 2029, vad gäller de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Det krävs därför kraftfulla insatser redan nu - hur skapar vi förutsättningar för 
en snabbare minskningstakt?  

 Utsläppen från transporter är en särskilt stor utmaning att hantera. I detta 
omställningsarbete har kommunen främst rådighet över transporteffektiv 
stadsplanering och beteendeförändringar. Den största utmaningen är att bryta 
bilberoendet och främja utvecklingen av en elektrifierad fordonsflotta. En 
samhällsplanering som skapar en sammanhållen kommun där det är lätt att gå, 
cykla eller resa kollektivt är ett av de viktigaste verktygen. 

                                                      
2 Agenda 2030 är den av FN beslutade utvecklingsagendan med 17 globala mål och 169 delmål.  
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Mål: Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och 
miljö inte skadas  

I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns 
fortfarande en hel del föroreningar som måste minska. Hos oss, som i de flesta 
kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar. 

Vad gäller målet om ett renare vatten har vi som kommun störst möjlighet att 
påverka inom områden som rör övergödning, försurning och mänsklig påverkan på 
närområdet i de fall kommunen är markägare. Övergödning är en viktig faktor för 
ekologisk status och flera vattendrag i kommunen är övergödda: främst i 
kommunens södra delar. De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från 
jordbruket och olika avlopp i närområdet och det pågår aktiviteter för att komma 
tillrätta med detta. 

Utmaningar 

 Luftkvalitén i Karlstad kan förbättras ytterligare. Transportsektorn orsakar den 
största påverkan på klimatet och förändringen går långsamt. Luftens kvalité 
påverkas starkt av trafiken i de centrala delarna i Karlstad. Hur kan vi minska 
bilberoendet och uppmuntra till alternativa transporter?  

 Kvävedioxid och partiklar i luft är svårt att påverka eftersom de är kopplade 
till trafiksituationen och vilka trafikflöden och fordonstyper som passerar 
genom stadens centrala delar. Miljökvalitetsnormerna (MKN) är lagstadgade, 
men vi borde sikta på att klara miljökvalitetsmålen (MKM) som är strängare. 
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. 

 Den största utmaningen för att förbättra vattenkvaliteten i Karlstad är att 
minska utsläppen av övergödande ämnen till kommunens sjöar och vattendrag. 
De största utsläppen till våra vattensystem sker idag från jordbruket och olika 
avlopp i närområdet.  

Mål: Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga 
ämnen 

Inom målet om skadliga ämnen visar de två indikatorerna metaller i avloppsslam 
och andel ekologiskt odlad åkermark generellt sett positiva resultat. 
Kvicksilvernivån i avloppsslam har dock ökat något de senaste åren.  

Dessa indikatorer är dock alltför snäva för att kunna representera den totala 
måluppfyllelsen för detta svårmätbara mål. Skadliga ämnen är ofta långlivade och 
sprids från olika källor och till olika områden i miljön. De finns i varor, byggnader 
och som kemiska produkter. Det krävs en bred, effektiv samverkan för att 
minimera och fasa ut dessa ämnen. Positivt är att flera nämnder antagit nedbrutna 
mål inom området.  

Krav och uppföljning vid inköp och upphandling är ett viktigt arbetsområde för att 
effektivt påverka målet i positiv riktning. Genom satsningar från enskilda 
förvaltningar och bolag har kommunens kemikaliearbete utvecklats mycket 
positivt de senaste åren, men eftersom en stor del av dessa insatser var tillfälliga är 
måluppfyllelsen i framtiden mer osäker. 

Utmaningar 

 Skadliga ämnen sprids från olika källor och till olika områden. För att 
minimera och fasa ut dessa ämnen i enighet med målet så krävs en bred, 
effektiv samverkan. Hur organiserar vi och skapar resurser för sådan 
samverkan? 
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 Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och 
byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid. Ökad konsumtion 
leder till ökad produktion av kemikalier och varor och då ökar spridningen av 
skadliga ämnen. Hushållen står för en stor del av utsläpp av bland annat 
metaller, kemikalier och läkemedelsrester till avloppsvattnet, men det är svårt 
att styra hushållens utsläpp. 

Mål: Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för 
friluftslivet ska utvecklas  

I kommunen finns idag 16 naturreservat och ett naturvårdsområde. Reservaten har 
olika syften såsom att värna friluftslivet, för att skydda en viss naturtyp eller för att 
skydda livsmiljön för någon specifik djurart. Andelen skyddad natur av total 
landareal har visserligen ökat något enligt senaste statistiken men processerna för 
att skydda ytterligare områden tenderar att dra ut på tiden.   

Grönområden bidrar till att göra det attraktivt att bo och vistas i Karlstad och är en 
viktig faktor för att främja Karlstadsbornas hälsa. Enligt mätningar har 77 procent 
av invånarna i tätorten 300 meter eller kortare till närmaste grönområde. 
Karlstadsborna ger tillgången till parker, grönområden och natur betyget 8,0 på en 
10-gradig skala vilket är ett bra resultat som står sig väl i jämförelse med andra 
kommuner.  

Utmaningar 

 Huvudutmaningen för detta mål gällande värnande och utveckling av 
naturvärden är att klara att balansera mot stadsplaneringen i stort, eftersom 
flera målkonflikter inryms. En hållbar stadsstruktur behöver säkerställa 
bostadsförsörjning samtidigt som klimatpåverkan ska minska och natur- och 
grönområden ges utrymme. En mer sammanhållen kommun kan innebära att 
naturvärden görs mer tillgängliga för fler, klimatpåverkan minskar och att 
staden blir än mer attraktiv. 

 En samlad avvägning och planering av hur kommunens ytor ska användas 
krävs. Efterfrågan på mark bör hanteras i dialogen inför den nya 
översiktsplanen och ställas i relation till bildande av naturskydd. Det är en stor 
utmaning att finna fler markområden idag och alla behov kan inte tillgodoses.  

Mål: Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar 

Jämfört med det nationella snittet skapar Karlstad betydligt mer avfallsmängder, 
vilket är en indikator för konsumtionens resurseffektivitet. De senaste två åren har 
de dock minskat och ligger idag på samma nivå som år 2010, trots stark ekonomisk 
konjunktur.  

Att avfallsmängderna avstannat de senaste åren beror antagligen på en bredare 
samhällstrend mot cirkulär ekonomi3 och konsumenters kraftigt ökade intresse för 
andrahandshandel. Flera nya verksamheter som främjar avfallsförebyggande har 
också utvecklats i Karlstad på sistone, en del av dem med stöttning från 
kommunen, vilket verkar ha fått effekt.  

För att kunna uppnå en resurssnål konsumtion krävs en genomgripande övergång 
till en mer cirkulär ekonomi vilket också skulle gynna flera av kommunens andra 
mål. Kommunen kan exempelvis bidra genom näringslivsutvecklingsarbete som 
främjar cirkulära initiativ, kommunikationsinsatser och genom att skapa egna 
lösningar. 

                                                      
3 En ekonomi i vilken materialflöden är cirkulära så att produkter kan användas och konsumeras med 
minimalt råvaruuttag och genererat avfall, exempelvis genom återanvändning, reparationer och 
effektivare resursutnyttjande. 
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Utvecklingen av andel miljö- och etiskt märkta livsmedel inom kommunens 
verksamheter ökar och Karlstadsbornas uppfattning om kommunens insatser för att 
kunna leva miljövänligt blir alltmer positiv. Kommunens kunskap om de specifika 
lokala förutsättningarna och konsumtionsbeteenden kopplat till hållbarhet är dock 
låg. 

Konsumtionen i Karlstad är långt ifrån resurssnål. Men de insatser som görs verkar 
ändå få effekt, och incitamenten för både miljö och ekonomisk hushållning är 
starka. Vidare finns ett stadigt ökande intresse bland medborgarna för att 
konsumera mer hållbart, vilket under de senaste åren särskilt visat sig inom second 
hand-handeln och konsumtionen av ekologiska produkter. Förändringspotentialen 
kan därför anses vara stor.  

En statlig utredning lade under våren 2017 fram analys och förslag för 
utvecklingen av cirkulär ekonomi i Sverige. I rapporten identifierades flera 
utmaningar, vilka är gällande även för Karlstad. Bland annat premieras 
nyproducerat av prisrelationerna mellan att köpa nytt och att hyra, reparera eller 
köpa begagnat. Och att reparera och sälja/köpa begagnat är också ofta tidskrävande 
för konsumenten. Vidare visar kommunens egen dialog med aktörer inom 
andrahandsmarknaden att försäljningen är en större utmaning än insamling av 
material för återanvändning. 

Samtidigt finns också möjligheter för ökad cirkulär ekonomi. Regeringen har 
under året infört ett reparationsavdrag inom ramen för RUT samt sänkt moms på 
reparationer av utvalda varor. De finansiella incitamenten har hittills haft en låg 
effekt, men ovan nämnda utredning föreslår fler och mer långtgående stödsystem, 
vilket ger signaler om kommande förbättrade förutsättningar.  

Utmaningar 

 Målet är nytt inom kommunen och strukturer för samordning är därför relativt 
outvecklade. Det gäller såväl internt som med externa aktörer som har 
påverkan på konsumtionens resursanvändning och hållbarhet. En utmaning är 
att tydliggöra roller och hitta lämpliga samverkansformer.  

 För att uppnå en resurssnål konsumtion måste konsumtionen av nyproducerade 
materiella varor gjorda av jungfruliga råvaror minskas. Hur kan vi som 
kommun underlätta för utvecklingen av andrahandsmarknaden, reparatörer och 
andra verksamheter och beteenden som främjar detta? 

 Ekonomin sätter gränser för hur stor andel miljö- och etiskt märkta livsmedel 
kommunen har möjlighet att köpa in. Sedan 2015 har matsvinnet i våra 
skolrestauranger minskat med 25 %. Om vi lyckas minska matsvinnet 
ytterligare frigör det pengar till mer hållbara inköp. Gränsen börjar dock nås, 
vi ser att många enheter inte lyckas minska svinnet mer. 

 Ibland måste våra verksamheter välja mellan närproducerat och ekologiskt, 
vilket i sig är en målkonflikt. Det kan lösas om fler leverantörer av 
närproducerade livsmedel4 ställer om till ekologisk produktion. 

 Projektet Klimatsmart mat avslutas under året. Hur ska arbetet med att minska 
matsvinn och öka andelen ekologiskt och etiskt märkta livsmedel inom 
kommunens verksamheter fortgå därefter? Projektet har bidragit med resurser, 
utbildning och ett systematiskt arbete i frågan, men det saknas en plan för 
fortsatt arbete.  

 

 

                                                      
4 ”Närproducerat” har definierats som inom 25 mil 
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En attraktiv arbetsgivare 

Mål: Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap 

Årets ledar- och medarbetarundersökning visar att koncernen har bra ledarskap och 
medarbetarskap. För många frågor har resultaten höjts sedan förra mätningen, och i 
jämförelser ligger koncernens resultat på en högre eller mycket högre nivå än 
genomsnittet. Stoltheten över att arbeta i Karlstads kommun är mycket stor. Under 
året noteras särskilt satsningar på värdegrundsarbete, ledarutveckling och 
strukturer för intern rörlighet.  

Utmaningar 

 Behovet av att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för att locka framtida 
medarbetare är stort - vi måste vara en så attraktiv arbetsgivare att personal 
väljer oss. Vakanser finns redan inom flera av koncernens verksamheter och i 
vissa fall finns svårigheter att tillsätta den rätta kompentensen som krävs för 
uppdraget. Tröskeln för att byta jobb tycks ha blivit lägre, och kommunen har 
flera yrkesgrupper som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Svårigheten 
att finna behöriga medarbetare driver även upp kostnaderna för 
rekryteringarna.  

 Idag sker det mesta i ett högre tempo än någonsin tidigare. Ovan nämnda 
rörlighet bland personal ställer krav på våra interna strukturer. Förutom att 
arbeta aktivt för att utveckla och behålla befintliga medarbetare måste vi också 
hitta verktyg för att klara att hantera den nödvändiga kompetensväxlingen.  

 Medarbetarnas vardag påverkas också av ett ökat tempo. Hur mår våra 
medarbetare när arbetsrutiner ständigt förändras och digitaliseringen ställer 
nya krav?  

 Vi ställer idag stora krav på ett aktivt medarbetarskap. Men det gör också att 
rollen som chef måste förändras i takt med detta. Chefer idag får också utstå ett 
allt hårdare klimat då de företräder verksamheten utåt. Har våra chefer de 
verktyg och det stöd som krävs för att klara detta?  

 Vi har idag fina resultat i vår LMU-mätning, både vad gäller medarbetarskap 
och ledarskap, och inte minst vad gäller stoltheten över att arbeta inom 
koncernen. Faktum är att resultaten är så fina att det kan vara en utmaning att 
bibehålla nivån. Det kommer att krävas ett fortsatt målmedvetet arbete för att 
inte tappa resultatet. 

Mål: Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Andelen män bland koncernens chefer har minskat ytterligare vilket är en 
utveckling i negativ riktning. Andelen utrikes födda bland kommunens 
medarbetare har legat på en oförändrad nivå de senaste tre åren. Medarbetarna i 
koncernen ger ett gott betyg till såväl jämställdhets- som mångfaldsarbetet, och det 
pågår ett ständigt arbete med olika åtgärder för att bland annat förhindra 
diskriminering. För att öka mångfalden tillämpas olika kommunikationsinsatser för 
att visa att alla är välkomna på våra arbetsplatser, oavsett bakgrund eller 
diskrimineringsgrundstillhörighet. 
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Utmaningar 

 Historiska strukturer lever kvar vad gäller könsstereotypa roller och tjänster 
och utvecklingen går för långsamt. Även om koncernen arbetar för att få en 
positiv förändring vad gäller jämställdhet och mångfald, så tar det tid att 
förändra gamla vanor och beteendemönster, att få rutiner att fungera och nya 
arbetssätt att ”sätta sig” i verksamheten. Tillförda resurser påverkar också 
möjligheten att genomföra förändringar.  

 Att kommunicera mångfald är svårt utan att reproducera stereotypa bilder, 
eftersom själva kärnan i bildspråk är att snabbt komma åt våra tolkningar och 
förutfattade meningar om det vi ser framför oss.  

Mål: Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

Frisktalet har för första gången på många år förbättrats, men förbättringen är liten 
och prognosen visar att siffrorna åter kommer att försämras avseende 2018. Att 
minska sjukfrånvaron är en stor utmaning och under året har en rad aktiviteter 
genomförts. Omtankesamtal, personalstödsprogram, forskningsprojektet Stamina, 
förändrat uppdrag för företagshälsovården och justerad chefsutbildning är några 
exempel.  

Olika psykiatriska diagnoser utgör den största sjukskrivningsorsaken i Sverige 
idag. Allra vanligast är olika typer av depressioner och ångestsyndrom, och enligt 
nationella siffror från försäkringskassan står dessa för över 90 procent av 
sjukfallen längre än 14 dagar med psykiatrisk diagnos. Både kvinnors och mäns 
ohälsa på grund av psykiatriska diagnoser ökar, men kvinnors ökar mest.  

Aktuell arbetslivsforskning visar att kvinnor och män reagerar på ett likartat sätt 
om de möter samma typer av krav i arbetet eller har tillgång till samma resurser i 
sitt arbete. Därmed krossas myten om att skillnader i sjuktal är kopplat till kön. 
Istället bör vi intressera oss mer för hur vi genom jämställda villkor i arbetslivet 
kan komma tillrätta med skillnaderna i sjukfrånvaron. 

En arbetsmiljöfaktor som har stor betydelse är vilka organisatoriska förutsättningar 
som chefer i offentlig verksamhet har för att utföra sina uppdrag. Det handlar bland 
annat om tydlighet i uppdraget, antalet medarbetare per chef samt tillgänglig stöd. 
I offentlig sektor är antalet medarbetare per chef högre än i privat sektor. 
Forskning visar också att chefer inom kontaktyrken generellt har sämre 
organisatoriska förutsättningar än chefer inom tekniska yrken.  

Undersökningar gjorda av arbetsmiljöverket visar att det finns stora skillnader i 
kvinnors och mäns förutsättningar för en god arbetsmiljö, bland annat vad avser 
resursfördelning och krav i arbetet. Störst risk för ohälsa finns i kontaktyrken 
eftersom det ställer höga emotionella, kognitiva och härbärgerande krav samtidigt 
som möjligheten till återhämtning generellt är mindre.  

Utmaningar  

 Andelen medarbetare i ”riskzonen” gällande stress har minskat något från 
tidigare mätning, men det är fortfarande ca 30 procent som uppger att de 
känner sig så slut efter jobbet att de har svårt att orka med annat. Det är 
avgörande att stoppa begynnande ohälsa tidigt. Ju längre ner i åldrarna ohälsan 
ökar, desto större utmaning att säkra en god arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning på lång sikt.  

 Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är en av våra största 
utmaningar. Av Karlstads kommuns medarbetare är 77 procent kvinnor.  

 Färre medarbetare ska utföra mer i takt med att efterfrågan på välfärdstjänster 
ökar. En utmaning vi har att hantera är att få fler att orka och vilja jobba längre 
så att arbetslivet förlängs.  
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