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Det här dokumentet är en summering av de tematiska månadsrapporter som har 
presenterats i kommunledningsutskottet under 2015. Varje rapport har föregåtts 
av ett analysgruppsmöte med representanter från olika förvaltningar och bolag 
beroende på tema.  

Här ges en bild av hur vi når våra övergripande mål i strategisk plan, utifrån 
indikatorernas utveckling, och några av de utmaningar vi kan se framåt. Detta är 
ett underlag för nämnderna att använda i kommande budgetarbete. Vissa 
uppgifter i detta dokument har uppdaterats om nyare siffror kommit sedan de 
tematiska rapporterna skrevs. 

För att få fördjupad information om respektive område finns samtliga tematiska 
rapporter på Solsidan. 
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Utmaningar 

 Hur kan vi förbättra sammarbetet ytterligare mellan och inom förvaltningarna för att på ett bättre och 
effektivare sätt möta näringslivets behov? 

 Hur kan vi utveckla sammarbetet inom Karlstads Business Region för att gemensamt öka tillväxten och 
attraktionskraften i regionen? 

 Hur kan vi arbeta med att få fram ”rätt sorts” verksamhetsmark? Till exempel genom att nya områden 
planläggs och/eller genom förflyttningar av verksamheter mellan befintliga områden.  

 Hur kan vi se till att bebyggelsen även fortsatt blir blandad och tillfredsställer behovet av olika 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer för olika målgrupper? 

 Hur kan vi jobba för att det ska skapas fler arbetstillfällen inom regionen och se till så möjligheterna till 
arbetspendling förbättras?  
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Utmaningar 

 Unga människor, personer långt ifrån arbetsmarknaden samt utrikes födda får allt svårare att komma in 
på arbetsmarknaden. Vad finns det mer vi kan göra för att underlätta för målgrupperna?  

 Vi ser en trend med ökande sjukskrivning. Kan vi inom koncernen Karlstads kommun på något sätt vara 
med och bidra till att minska sjukskrivningen bland Karlstadsborna, och att minska skillnaderna mellan 
män och kvinnor samt mellan olika områden? 

 Efterfrågan och behovet av bostäder är stort och konkurrensen om de som finns är hård. Hur ska vi 
kunna möta upp olika gruppers behov av en bostad och speciellt i den flyktingsituation som råder nu?  

 Vilken beredskap har vi för att möta ett ökat behov av stöd och hjälp från personer som utsatts för 
kränkning, diskriminering eller våld? 
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har sett en positiv utveckling. Samtidigt saknas det skydd för nästan alla större enskilda dricksvattentäkterna 
samt för två av de allmänna. En stor utmaning ligger i att förse de enskilda vattentäkterna med skydd för att 
bidra till måluppfyllelse. 

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för 
friluftslivet ska bevaras och utvecklas 
Några nya skyddsområden har tillkommit i kommunen och det är bara tre av våra jämförelsekommuner som 
har en större andel skyddad natur än vi. Andelen ekologiskt brukad åkermark har minskat men jämfört med 
våra jämförelsekommuner ligger vi näst bäst. Naturens värde för friluftslivet utvecklas i positiv riktning då 
naturområden kontinuerligt görs tillgängliga för allmänheten samtidigt som Karlstadsborna upplever att de 
har en god tillgänglighet till parker, grönområden och natur. 

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med 
hänsyn till natur och kulturvärden 
Ser vi till det övergripande målet är det många faktorer som påverkar måluppfyllelsen. Ett mått på hur 
samhällsplaneringen ger förutsättningar för ett hälsosamt liv är hur långt Karlstadsbor har till grönområden. 
Vid den senaste undersökningen som utförts hade 84 procent av de tätortsboende i Karlstads kommun 300 
meter eller kortare till ett kvalitativt3 grönområde. Resultat från senaste medborgarundersökningen visar att 
Karlstadborna upplever att tillgången på parker, grönområden och natur är god och har till och med 
förbättrats från föregående undersökning.  

 

Utmaningar 

 Om vi pratar om det övergripande målet är vi en bit ifrån måluppfyllelse när det gäller skadliga 
kemikalier även om indikatorerna ligger under gränsvärdena. Vad kan kommunen göra ytterligare för 
att minska kemikaliehalterna generellt sett?  

 Den nya statusklassningen för vattendrag och sjöar som kommer framöver innebär troligen att det blir 
svårare att uppnå god ekologisk och kemisk status på vattnet. Hur hanterar vi det?  

 Hur hittar vi balansen mellan olika intressen som finns kopplat till naturområden för att kunna bevara 
natur och biologisk mångfald samtidigt som vi vill växa? 

  

                                                      
3 Ett kvalitativt grönområde är ett tillgängligt grönområde som man går till för att det är en del av målet med exempelvis promenaden, cykelturen eller 
leken och som man kan uppehålla sig i. 
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 Den negativa utvecklingen av hälsotalet bland medarbetarna i koncernen fortsätter. Hälsotalet i 
koncernen är lägre bland kvinnor än män. Vad kan vi tillsammans göra för att bryta trenden? 

 Bland cheferna inom koncernen är fördelningen mellan kvinnor och män inom spannet 40/60. Men 
utifrån karriärsmöjligheter är andelen kvinnor som är chefer låg i förhållande till andelen kvinnor som är 
anställda. Hur kan vi jobba för att fler kvinnor ska vilja bli chefer och söka chefstjänster? Är problemet 
för lågt antal kvinnliga sökande eller är det själva tillsättandet?  

 Vi behöver anställa fler medarbetare födda utanför Norden för att kunna spegla befolkningssamman-
sättningen i kommunen. Vad krävs för att Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för 
personer födda utanför Norden? Vad krävs av oss för att vi i större utsträckning ska anställda personer 
födda utanför Norden? 
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