
Beslutspunkter Socialdemokraterna 

 

1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 7 till § 1. 
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 8 till § 1. 
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 9 till § 1. 
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 
5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 30 miljoner kronor 2021, 35 miljoner kronor 

2022, 40 miljoner kronor 2023 samt 43 miljoner kronor 2024.  
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 1,0 miljoner kronor per år 

2021—2023. 
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 

2021—2023. 
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner kronor per år 2021—

2023. 
9. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser i omvärlden anslås 20 miljoner 

kronor för år 2021.  
10. Resultatbudget för åren 2021—2023 fastställs enligt bilaga 10 till § 1. 
11. Kassaflödesbudget för åren 2021—2023 fastställs enligt bilaga 11 till § 1.  
12. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad 

respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamhet) ske.  
13. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den 

skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 682 miljoner kronor under 2021, 
varav 100 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten. 

14. Internräntan fastställs till 1 procent. 
 

15. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 6 till § 1. 
 

16. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en översyn av både förvaltnings- och 
politisk organisation. En fullmäktigeberedning ska tillsättas i januari 2021. Denna ska agera 
som politisk styrgrupp i fråga om organisationsöversyn. Fullmäktigeberedningens mandat 
avslutas i samband med att nytt fullmäktige väljs 2022. Förändringen av organisationen ska 
träda i kraft 1 januari 2023.  
 

17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett igångsättningsbeslut som definierar ramarna 
för organisationsöversynen med inriktning att antalet förtroendeuppdrag inte ska minska. 
Igångsättningsbeslutet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde i januari 2021. 
 

18. Kommunstyrelsen ges, tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden, i uppdrag att 
genomföra en översyn av ekonomistyrningen inom teknik- och fastighetsnämndens 
ansvarsområde. Inom ramen för uppdraget ska effekterna av anpassning till 
redovisningsprinciper för anläggningstillgångar utredas. Tills utredningen är klar hanteras 
nämndens eventuella kostnader för anpassningen i ärendet Reviderad budget samt beslut 
om nämndernas över- och underskott. Återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 
2021. 
 

19. 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. Uppdraget 
återrapporteras i kommunstyrelsen i april 2021.  
 

20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera serviceplanen för våra ytterområden med 
uppdraget att utarbeta ett landsbygdsprogram. Utredningen ska även omfatta 
omlokaliseringar av kommunal verksamhet för att öka den kommunala närvaron i hela 
kommunen. Uppdraget återrapporteras i kommunstyrelsen september 2021.  
 

21. 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.  
 

22. 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 juni 2021.  
 

23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden utreda kommunens roll i frågan om validering inom olika 
branscher utifrån arbetsmarknadens behov.  
 

24. 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 
årligen.  
 

25. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ram och över tid genomföra ”100 förslag för ett 
förbättrat företagsklimat” enligt bilaga x.  
 

26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar beslut i 
kommunens olika verksamheter.  
 

27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kommunens styrmodell för att i högre grad 
främja social hållbarhet enligt inspiration från Malmökommissionen. Uppdraget 
återrapporteras i kommunstyrelsen november 2021.  
 

28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över riktlinjer för social investeringsfond i syfte att 
använda medlen mer individanpassat. Återrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 
2021.  
 

29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Karlstadsregionens 
räddningstjänstförbund utreda en strategisk trygghets- och säkerhetsfunktion under 
kommunstyrelsen enligt modell från Borås. Uppdraget återrapporteras i kommunstyrelsen 
senast i juni 2021.  
 

30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram en 
energi- och klimatplan utifrån lagstadgade krav och med utgångspunkt i det 



utsläppsutrymme som beräknats i Klimatutredning för Karlstads kommun från 2019. Energi- 
och klimatplanen ska integreras i kommunens styrmodell på verksamhetsnivå samt innefatta 
en handlingsplan. Återrapporteras till kommunstyrelsen senast i november 2021.  
 

31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan, i dialog 
med karlstadsborna utreda var en ny, hållbar stadsdel kan skapas. Återrapportering inom 
ramen för ÖP-arbetet.  
 

32. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsbudgetering. 
Återrapport i samband med budgetprocess 2022—2024.  
 

33.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda ett yrkescentra på 
Nobelgymnasiet och i samband med det se över hur programmen fördelas mellan enheterna 
i syfte att få en bättre balans mellan studieförberedande och yrkesförberedande program.  
 

34. Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad rörelseaktivitet i, eller i 
anslutning till skolan, i samverkan med företrädare för idrottsrörelsen. Dagens verksamhet 
med Idrottsskolan är en bra arbetsmodell som kan användas som förebild.  
 

35. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda återinförande av 
gymnasiesärskolans estetprogram.  
 

36. Kommunstyrelsen ges, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, i uppdrag att genomföra 
en simkapacitetsutredning med ett regionalt perspektiv. Utredningen ska bland annat 
innehålla en kartläggning av behov av simytor och möjlig samverkan med grannkommuners 
simanläggningar. Återrapportera till kommunstyrelsen i april 2021.  
 

37. Kommunstyrelsen ges, tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden, i uppdrag att ta 
fram en uppdaterad kostnadsanalys för renovering av bad- och sporthallen i Vålberg samt 
kostnadsförslag för en ny sporthall, alternativt allaktivitetshus, i Vålberg. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen i april 2021.  
 

38. Kommunstyrelsen ges, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och teknik- och 
fastighetsnämnden, i uppdrag att utveckla friluftsliv, naturturism och näringsverksamhet i 
Vänerskärgården. Återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2021.  
 

39. Kommunstyrelsen ges, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och teknik- och 
fastighetsnämnden, i uppdrag att utreda hur kommunen i samverkan med föreningslivet kan 
utveckla det tätortsnära friluftslivet. Återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2021. 
 

40. Teknik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att utreda hur kapaciteten kan ökas i Karlstads 
gästhamn samt utveckla gästhamnens betydelse för besöksnäringen. 
 

41. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet mot familjevåld och 
sexhandel.  
 



42. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, med hjälp av eget kapital, förstärka arbetet 
mot social oro genom utökad elevhälsa på Kronoparken och Våxnäs.  
 

43. 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.  
 

44. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att använda eget kapital för att finansiera 
kostnadsökningar inom LSS år 2021 och 2022. 
 

45. 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.  
 

46. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utvärdera 
kommunens rådgivande organ och forum.  
 
 
 


