
  

  

 

  

 

 

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 8 till § 1. 
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 
5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 40 miljoner kronor 2023 

samt 43 miljoner kronor 2024 och 2025.  
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 1,0 miljoner 

kronor per år 2023—2025.  
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,0 miljoner 

kronor per år 2023—2025.  
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner 

kronor per år 2023—2025.  
9. Resultatbudget för åren 2023—2025 fastställs enligt bilaga 10 till § 1.  
10. Kassaflödesbudget för åren 2023—2025 fastställs enligt bilaga 11 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 712 miljonerkronor 
under 2023 varav 154 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.  

13. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Resultatmålet får 
uppgå till 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2023. 

14. Internräntan fastställs till 2 %. 
15. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 12 till § 1. 
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med delårsrapporten 2022 

följa vilka inflationsdrivna kostnadsökningar nämnderna har 2023 och 
hantera dessa i höstens budgetarbete.  

17. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att uppdatera kalkyler i 
beslutade investeringsprojekt samt vid behov föreslå förändring av 
tidsplaner och omprioriteringar utifrån resurstillgång. Återredovisning ska 
behandlas i teknik- och fastighetsnämnden i oktober 2022 och hanteras i 
höstens budgetarbete. 

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en uppdaterad 
fördelning av hur en friskvårdssatsning fördelas mellan nämnderna inför 
höstens arbete med budget.  

19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med vård- och 
omsorgsnämnden utreda hur vi kan öka attraktiviteten för vårdyrken och 
förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal i syfte att möta 
kompetensutmaningen. De delade turerna ska bort och minutstyrningen i 
hemtjänsten på sikt avskaffas. Återrapporteras i mars 2023. 



 

  

 

20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, 
säkerställa att skutbergsområdet tydligare knyts samman och utvecklas för 
att stärkas som rekreations- och friluftsområde och ett hållbart besöksmål 
året om. Skutberget ska vara attraktivt och öppet för alla och präglas av hög 
tillgänglighet och avgiftsfri parkering. Spår, leder, grillplatser, badstränder 
och byggnader ska vara i gott skick. Skutbergsgården, med inriktning mot 
barn och unga, och Motionscentralen, med inriktning mot hälsa och 
friskvård, ska bevaras och rustas upp över tid. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen årligen i december.  

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med säkerhetsavdelningen 
vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen, utarbeta en handlingsplan för 
åtgärder som ska genomföras under 2023 och 2024, inom områdena 
krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och det trygghets- och 
brottsförebyggande området. Samordning kring informationssäkerhet och 
IT-säkerhet ska säkerställas genom handlingsplanen. Vidare ska 
handlingsplanen redovisa kostnadsbedömningar för åtgärderna samt en 
bedömning om möjlig statlig ersättning. Handlingsplanen ska redovisas till 
kommunstyrelsen i oktober 2022.  

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Region Värmland och 
berörda nämnder inleda planering för att etablera en familjecentral på 
Kronoparken. Återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2022.  

23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en avsiktsförklaring angående 
samverkan avseende simkapacitet i Karlstadsregionen tillsammans med 
närliggande kommuner. En förutsättning för det fortsatta arbetet är att det 
fortsatt ska finnas badhus på Sundsta och i Vålberg i Karlstads kommun. 
Återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2023.  

24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med nämnder och bolag i 
koncernen ta fram ett styrdokument med syfte att öka takten i 
klimatomställningen så Karlstad kan bidra med sin del för att nå de 
nationellt och internationellt uppsatta klimat- och miljömålen. 
Återrapporteras till kommunstyrelsen april i 2023. 

25. Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, 
teknik- och fastighetsnämnden samt Karlstad Parkerings AB, att ge förslag på 
innehåll och lokalisering för ett eller flera mobilitetshus i syfte att ersätta de 
parkeringsplatser som bebyggts eller planerar bebyggas, samt för framtida 
behov av nya mobilitetslösningar. Arbetet ska samordnas med det pågående 
arbetet med framtagande av parkeringsplan samt stadsdelsvisionen 
Tingvallastaden. Delrapport sker till kommunstyrelsen i februari 2023.  

26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ram och över tid genomföra ”100 
förslag för ett förbättrat företagsklimat” enligt bilaga 13. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen årligen i december.  

27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta 
fram en handlingsplan för minskad segregation. Underlag finns i genomförd 



 

  

 

utredning hos arbetsmarknads- och socialnämnden. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen i april 2023.  

28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kommunens 
jämställdhetsarbete med inriktning att Karlstad ska vara Sveriges mest 
jämställda kommun. Jämställdhetsintegreringen i verksamheterna går för 
långsamt. Återrapportering till kommunstyrelsen årligen i december.  

29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, ta 
fram en handlingsplan för omlokalisering av kommunal verksamhet i syfte 
att säkerställa kommunal närvaro i hela kommunen. Gruvlyckan är ett 
särskilt prioriterat område. Återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 
2023.  

30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med utgångspunkt i framtagna 
byggvisioner för Norsbygden, Väse och Ulvsby/Vallargärdet ta fram förslag 
på tre konkreta åtgärder för respektive tätort. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars 2023.  

31. 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.  

32. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, ta 
fram förslag på kostnad och utformning för att utveckla Nobelgymnasiet till 
ett modernt yrkescenter. Återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2023.  

33. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ges i uppdrag att 
utreda återinförande av gymnasiesärskolans estetprogram. Återrapporteras 
till kommunstyrelsen i april 2023.  

34. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ges i uppdrag att förstärka elevhälsan inom sina respektive områden. 
Tillgången till psykolog inom gymnasiet bör säkerställas inom ramen för 
uppdraget. Återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023.  

35. Barn- och ungdomsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ges i 
uppdrag att utveckla samverkan i syfte att stärka socialtjänstens närvaro i 
skolan. Återrapporteras till kommunstyrelsen april 2023.  

36. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, ta 
fram förslag på kostnad och utformning för att utveckla Bibliotekshuset till 
ett kultur- och demokratihus i samband med fastighetens renovering. 
Återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2023.  

37. Kommunstyrelsen i samverkan med miljönämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att arrangera ett framtidsrådslag 
för unga om Agenda 2030. Återrapporteras till kommunstyrelsen i april 
2023. 

38. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet mot 
familjevåld och sexhandel i enlighet med regeringens åtgärdsprogram för att 



 

  

 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen i februari 2023.  

39. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ges i uppdrag att 
uppdatera handlingsplanen mot hedersvåld utifrån den kartläggning som 
beslutats i fullmäktige. Återrapporteras till kommunstyrelsen i februari 
2023. 

40. Kommunstyrelsen i samverkan med vård- och omsorgsnämnden ges i 
uppdrag att i samarbete med pensionärsorganisationerna ta fram en 
handlingsplan för ett ”äldrevänligt” Karlstad. Återrapporteras till 
kommunstyrelsen i april 2023.  

41. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med fackliga 
organisationer, ta fram en ny styrmodell för hemtjänsten baserad på tillit till 
medarbetarnas erfarenhet, kompetens och ansvarstagande samt att 
genomföra ett pilotprojekt. Återrapporteras till kommunstyrelsen i april 
2023.  
 
 

 

 

 

 

 


