
  

  

 

  
 

 

BESLUTSPUNKTER SOCIALDEMOKRATERNA 
 
1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 8 till § 1. 
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 9 till § 1. 
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 10 till § 1. 
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 
5. Beslut om eventuell utdelning från Stadshuskoncernen för 2022 beslutas i 
samband med  
reviderad budget 2022. Utdelning ska ske med 40 miljoner kronor 2023 och 43 
miljoner  
kronor 2024. 
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 miljoner kronor 
per år  
2022-2024. 
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner 
kronor per år  
2022-2024. 
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner kronor 
per år 2022– 
2024. 
9. Resultatbudget för åren 2022–2024 fastställs enligt bilaga 11 till § 1. 
10. Kassaflödesbudget för åren 2022–2024 fastställs enligt bilaga 12 till § 1. 
11. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i 
skattefinansierad  
respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 
12. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den  
skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 810 miljoner kronor under 
2022  
varav 95 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. 
13. Internräntan fastställs till 1 %. 
14. Innehållet i den nya visionen “Ett bättre liv i solstaden” fastställs enligt bilaga 13 
till § 1. 
15. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 12 till § 1. 
16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med 
berörda aktörer  
utreda möjligheten att erbjuda fler lärlingsutbildningar. Återrapport till 
kommunstyrelsen i  
april 2022. 
17. Kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden ges i  



 

  

 

uppdrag att i samverkan med föreningar och eventarrangörer utveckla Norra fältet 
med fler  
aktivitetsytor, rekreation och friluftsliv. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 
2022. 
18. Kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att stärka 
Karlstads  
kommuns biologiska mångfald genom att i samverkan med fastighetsägare, företag,  
privatpersoner och föreningar låta många gräsmattor omvandlas till blommande ytor 
som  
gynnar pollinatörer. Återrapport till kommunstyrelsen i oktober 2022. 
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med teknik- och 
fastighetsnämnden och  
stadsbyggnadsnämnden utreda modeller för utbyggnad av vatten och avlopp för att  
underlätta byggnation utanför Karlstads tätort. Återrapport till kommunstyrelsen i 
maj 2022. 
20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en  
nulägesanalys och ta fram en kommunövergripande handlingsplan för 
suicidprevention.  
Återrapport till kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 
21. Kommunstyrelsen, miljönämnden och teknik- och fastighetsnämnden ges i 
uppdrag att  
tillsammans med berörda nämnder och bolag vidareutveckla förslag för samordning 
av  
internt trafikarbete med fordonsdelning, cykeldelning och tjänsteskjutslösning samt 
föreslå  
möjlig implementering med syftet att öka hållbarheten i kommunens tjänsteresor. En 
första  
återrapport till kommunstyrelsen ska ske senast januari 2022. 
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder över tid 
genomföra ”Offensiv för Norsbygden” enligt bilaga 16. Återrapport i 
kommunstyrelsen inför budgetarbetet 2023–2025. 
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med teknik- och 
fastighetsnämnden och  
kultur- och fritidsnämnden i dialog med medborgare, föreningar och andra 
intressenter utreda lokalisering, utformning samt kostnad för ett kultur- och 
idrottscenter i Norsbygden enligt ”Offensiv för Norsbygden”.  Återrapport till 
kommunstyrelsen i december 2022.  
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ram och över tid genomföra ”100 
förslag för ett  
förbättrat företagsklimat” enligt bilaga 15. Återrapporteras årligen. 



 

  

 

25. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kommunens styrmodell för att i 
högre grad  
främja social hållbarhet enligt inspiration från Malmökommissionen.  
Återrapport till kommunstyrelsen mars 2022.  
26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt samordna framtagandet av en 
socioekonomisk analys samt komplettera analysen med kartläggning av resurser för 
avgiftsfri fritidsverksamhet, kultur och idrott, dvs: tillgång till lokaler och ytor för 
spontanidrott, kommunala verksamheter i området, aktiva föreningar och 
studieförbund. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 
27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Karlstadsregionens  
räddningstjänstförbund utreda en strategisk trygghets- och säkerhetsfunktion under  
kommunstyrelsen enligt modell från Borås. Återrapport till kommunstyrelsen  
senast i februari 2022. 
28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ge förslag 
på hur den fortsatta hanteringen av utvecklingen av Skutberget kan ske efter att 
Muminetableringen inte längre är aktuell. Återrapport till kommunstyrelsen i oktober 
2021. 
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna och med berörda nämnder och 
bolag öka takten i koncernens digitaliseringsarbete. Återrapport till kommunstyrelsen 
februari 2022.  
30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka informationen och stärka den positiva 
bilden av kommunens landsbygd och mindre tätorter i kommunens kommunikation. 
Återrapport till kommunstyrelsen december 2022.  
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla arbetet med att stärka den lokala 
demokratin.  
Med anledning av demokratiåret som pågår, framtagandet av en ny översiktsplan och 
valåren framför oss är det av stor vikt att bland annat säkerställa att dialoghandboken 
implementeras och följs vid medborgardialoger, förtroendevaldas viktiga roll i 
densamma tydliggörs, insatser för ökat valdeltagande genomförs och olika insatser 
för att motverka främlingsfientlighet sätts i verket.  
Återrapport till kommunstyrelsen sker löpande.  
32. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att implementera jämställdhetsarbetet i 
kommunens planerings- och uppföljningsprocesser. Jämställdhetsbudgetering ses 
som en viktig del i detta arbete. Återrapport till kommunstyrelsen samband med 
budgetprocessen för 2023–2025. 
33. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och 
proaktiva  
arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv 
verksamhetsmark  
samt öka de strategiska markförvärven. Uppdraget redovisas årligen till 
kommunstyrelsen.  



 

  

 

34. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i nära 
samverkan med näringslivet och berörda organisationer ta fram ett ”centrumpaket” 
för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum samt bidra 
till dess utveckling på både kort och lång sikt. Återrapport ska ske löpande till 
kommunstyrelsen.   
35. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga ”vita fläckar” och omlokalisera 
kommunal verksamhet för att öka den kommunala närvaron i hela kommunen. 
Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022.  
36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder och bolag 
säkerställa  
att alla bidrar när det gäller olika former av anställningar i samarbete med  
arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Uppdraget 
redovisas till kommunstyrelsen årligen.  
37. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknads- och 
socialnämnden  
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda organisation och uppdrag för 
ett  
starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag till följd av förändringarna på  
arbetsförmedlingen. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen senast i december 
2022. 
38. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden utreda kommunens roll i frågan om validering inom olika  
branscher utifrån arbetsmarknadens behov. Återrapport till kommunstyrelsen i 
december 2022. 
39. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda ett 
yrkescentrum på  
Nobelgymnasiet. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 
40. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda återinförande 
av  
gymnasiesärskolans estetprogram. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 
41. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att starta upp SFI-
utbildning för föräldralediga kvinnor i syfte att underlätta inträde på 
arbetsmarknaden. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2022. 
42. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur 
samverkan inom kommunen och med andra aktörer kan utvecklas i syfte att bredda 
utbudet av studier, praktik och andra aktiviteter för de ungdomar som väntar på att 
återuppta sina studier eller som är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022.  

43. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med 
barn- och ungdomsnämnden utreda hur stödet vid övergångar mellan utbildningar 



 

  

 

kan förbättras till elever med studiesvårigheter och/eller funktionsvariationer likt 
gymnasiesärskolans ”Bryggan”. Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022. 

44. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att barnrättsperspektivet 
genomsyrar beslut i  
kommunens olika verksamheter. Återrapport till kommunstyrelsen årligen.  
45. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, med hjälp av eget kapital, 
förstärka arbetet  
mot social oro genom utökad elevhälsa på Kronoparken, Våxnäs, Vålberg, 
Gruvlyckan och Rud. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 
46. Barn- och ungdomsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ges i 
uppdrag att utveckla samverkan i syfte att förstärka socialtjänstens närvaro i skolan. 
Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 

47. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att initiera ett samarbete med 
Karlstads universitet i syfte att utveckla ett ”åtgärdspaket” för att öka likvärdigheten 
inom grundskolan och fortsätta den påbörjade utvecklingsprocessen med 
”Samverkan för bästa skola”. Återrapport till kommunstyrelsen april 2022. 
48. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med kultur- och 
fritidsnämnden utreda förutsättningarna för att erbjuda öppen fritidsverksamhet, så 
kallade ”fritidsklubbar” enligt skollagens definition. Återrapport till kommunstyrelsen 
april 2022.  
49. Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att 
utreda hur man kan öka rörelseaktiviteten i barns och ungdomars vardag i syfte att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022.  

50. Kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden ges i  
uppdrag att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv för 
alla åldrar i  
hela kommunen. Återrapport till kommunstyrelsen senast i januari 2022. 
51. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att 
inrätta ett ”spelens hus” med lokal för e-sport. Återrapport till kommunstyrelsen 
januari 2022.  
52. Kommunstyrelsen ges i uppdrag tillsammans med miljönämnden utreda 
möjligheten för samarbete mellan kommunen, företag, och föreningar att teckna 
klimatavtal enligt Helsingborgsmodellen för att minska klimatutsläppen i Karlstad. 
Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022.   
53. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arrangera ett framtidsrådslag för unga om 
Agenda 2030. Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022.   



 

  

 

54. Kommunstyrelsen och miljönämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för hur 
Karlstad ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Återrapport till 
kommunstyrelsen i april 2022. 
55. Kommunstyrelsen ges tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att verka för 
att en återbruksgalleria likt ReTuna startas upp i Karlstad. Återrapport i 
kommunstyrelsen april 2022. 
56. Kommunstyrelsen ges tillsammans med berörda nämnder och bolag i uppdrag att 
utveckla kommunens återvinningscentraler till att bli återbrukscentraler. Återrapport 
till kommunstyrelsen i december 2022. 
57. Kommunstyrelsen och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna 
för att starta upp en ”Miljöverkstad” i Karlstad enligt Helsingborgmodellen. 
Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022. 
58. Kommunstyrelsen och berörda nämnder, i samverkan inom Karlstadsregionen, 
ges i uppdrag att genomföra en förnyad resvaneundersökning. Återrapport till 
kommunstyrelsen i december 2022.  
59. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet mot 
familjevåld och  
sexhandel. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022.  
60. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att genom en översyn ge 
förslag på hur man kan utveckla och stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och 
deras barn. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2022. 
61. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att, med hjälp av eget kapital, 
pröva nya  
arbetssätt inom det drogförebyggande arbetet samt utveckla metoder för att redovisa  
resultat av insatserna. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022. 
62. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att, med hjälp av eget kapital, utveckla 
särskilda  
insatser för en ökad livskvalitet bland äldre i såväl eget boende som särskilt boende. 
Det  
behövs ett mer systematiskt arbetssätt för att motverka äldres ensamhet. Återrapport 
till kommunstyrelsen i december 2022. 
63. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kartlägga osakliga skillnader i 
hemtjänstinsatser mellan kvinnor och män i syfte att erbjuda en mer jämställd 
hemtjänst. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2022.  
64. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att, genom eget kapital, genomföra ett 
pilotprojekt för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning med ökad 
personalkontinuitet inom hemtjänsten. Områden som initialt omfattas bör vara 
hemtjänstgrupperna i Karlstads centrum (Tingvallastaden, Klara, Viken) samt Väse. 
Återrapport till kommunstyrelsen i december 2022.  


