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KARLSTAD KAN BÄTTRE 
Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och 
långsiktigt hållbart. Vårt mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla. Att ge 
människor förutsättningar att färdas väl genom livet är målet, våra gemensamma 
resurser och hur de fördelas är medlet. Marknaden och vinstjakten hör inte hemma i 
välfärden, eftersom marknaden svarar upp mot vad människor ekonomiskt 
efterfrågar till skillnad från den offentligt finansierade välfärden, som svarar upp mot 
människors behov. Det är helt avgörande att förstå den väsentliga skillnaden mellan 
dessa förhållningssätt.  

Det går bra för Karlstad, men inte för alla karlstadsbor. Efter tolv år av moderatlett 
styre ser vi hur ett alltmer delat Karlstad växer fram. Vi vet att många trivs i Karlstad, 
men det är inte samma sak som att möta en tillräckligt bra kommunal service eller 
uppleva en tillräckligt bra välfärd.  

Det råder alltför stora skillnader i levnadsvillkoren mellan olika stadsdelar och 
bostadsområden. Det handlar om skillnader i inkomst, ohälsotal, betyg med mera. Vi 
har byggt fast oss i en social segregation som blir svår, men inte omöjlig, att bryta. 
Det förutsätter förstås att man ser problemen, anser att de är ett problem och 
använder de politiska verktygen för att försöka göra skillnad.  

 

BRYT SEGREGATIONEN, ÖKA TRYGGHETEN OCH STÄRK 
SAMMANHÅLLNINGEN  

Socialdemokraterna ska göra vad som krävs för att bryta segregationen, öka 
tryggheten och stärka sammanhållningen - i hela kommunen. Socialdemokraterna 
arbetar aktivt och medvetet för att öka jämlikheten i uppväxtvillkoren och för en 
skola där alla elever får känna att de lyckas.  

Skolan är till för alla, men det verkar aldrig bli riktigt så i verkligheten. Det är ungefär 
samma antal elever som lämnar årskurs nio med ofullständiga betyg, år efter år. Det 
är oacceptabelt.  

Vi prioriterar resurser till fler lärare, som också får vara lärare. Vi föreslår en satsning 
på elevhälsan, så vi får en elevhälsa värd namnet. Satsningen ska riktas dit behoven är 
som störst och bidra till att öka likvärdigheten. Vi avsätter särskilda medel för barn i 
behov av särskilt stöd.  

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Förskolan ska hålla hög kvalitet och 
kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Förskolan är viktig för integrationen och 
ska präglas av mångfald. Vi avsätter medel riktade till förskolan för att förbättra 
personaltätheten och minska barngruppernas storlek.  



 

  

 

Ska man på allvar ta itu med segregationen, så måste man höja sysselsättnings- och 
självförsörjningsgraden bland utrikes födda. Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi 
avsätter medel för insatser för jobb och integration.  

Vi förstärker vuxenutbildningen och vill se en än tydligare koppling till 
kompetensförsörjningen inom industrin och välfärden.  

Socialdemokraterna står fast vid målet om att Karlstad ska vara Sveriges mest 
jämställda kommun och det ska vara självklart att jämställdheten omfattar alla. 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver intensifieras. Karlstad ska vara 
en trygg plats för kvinnor, män, flickor och pojkar.  

Vi vill säkerställa kommunal närvaro i hela kommunen och ger ett utredningsuppdrag 
om att ta fram en handlingsplan för omlokalisering av kommunal verksamhet. 
Gruvlyckan är ett särskilt prioriterat område. Vi vidhåller vårt tidigare förslag om en 
så kallad ”Tummen-verksamhet” i västra Karlstad.  

För Socialdemokraterna är kulturen en självklar del av välfärden. Kulturskolan ska 
vara avgiftsfri och tillgänglig och vi gör en satsning på ett ”kulturpaket” inom kultur- 
och fritidsnämnden. Det kan handla om en förstärkt samordning av olika initiativ 
inom kulturens område, fria medel för kulturaktiviteter i bostadsområdena, särskilda 
och fria medel för bostadsområden som saknar fritidsgård. Kulturen bygger broar 
mellan människor och bidrar till sammanhållningen i samhället. Vid fördelningen av 
medel ska hänsyn tas till områdenas socioekonomiska förutsättningar. Vi vill utreda 
hur Bibliotekshuset kan bli ett kultur- och demokratihus vid framtida renovering. Det 
är angeläget att stärka bibliotekens roll och minska kunskapsklyftorna. 

Det är viktigt med en meningsfull, avgiftsfri fritid för barn och unga. Vi fortsätter att 
prioritera lekplatser och vill inte medverka till att befintliga lekplatser avvecklas.  

 

TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN 

Socialdemokraterna kommer att göra vad som krävs för att ta tillbaka kontrollen över 
välfärden. Under den senaste mandatperioden med moderatlett styre, har 
äldreomsorg privatiserats av ideologiska skäl. Man har också välkomnat vinstdrivande 
skolor, trots att de påverkar den kommunala skolans resurser negativt. Pengarna ska 
gå till verksamhet, inte till vinster eller stora överskott i kommunen.  

Vi prioriterar en skola utan vinstintressen för varje barns framtid. Vi kommer inte att 
medverka till fler privatiseringar inom äldreomsorgen och vi strävar efter att återta 
verksamhet, som lagts ut på entreprenad, i kommunal regi. Det handlar i första hand 
om Granberga vårdboende i Väse.  

Vi måste ta itu med arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Vi föreslår att vård- och 
omsorgsnämnden utreder en ny styrmodell inom hemtjänsten för att komma ifrån 



 

  

 

den minutstyrning som förekommer. Vi avsätter medel för försöksverksamhet med 
en mer tillitsbaserad styrning. 

Vi avsätter också medel för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen.  

Vi avsätter medel till arbetsskor för personalen. En jämställdhetsfråga i vardagen för 
den vård- och omsorgsnära personalen.  

Vi har motionerat om att Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun och avsätter 
medel för att påbörja det arbetet. Andelen äldre ökar i befolkningen och det behöver 
få större genomslag i kommunens planering och prioritering.  

Pensionärsorganisationerna gör en värdefull insats bland annat för att minska 
ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi förstärker budgeten för föreningsbidrag inom 
vård- och omsorgsnämnden.  

Vi avsätter medel för att delvis kompensera för de ökade kostnaderna inom LSS-
verksamheten.  

 

 

ÖKA TAKTEN I KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH SKAPA 
FRAMTIDENS NYA JOBB  

Vi ska öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb. Fler jobb ska 
bli gröna jobb, i nya och befintliga verksamheter. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga 
och ansträngningarna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala 
uppvärmningen. Karlstad ska ta sin del av ansvaret, men för oss är det också viktigt 
att klimatomställningen upplevs som rättvis i vardagen.  

Vi avsätter medel i driftsbudget för att öka kunskapen om hur karlstadsborna kan 
minska sin klimatpåverkan samt medel för samordning av en återbruksgalleria. Vi 
förstärker också miljönämndens möjligheter att styra och samordna kommunens 
klimat- och miljöarbete.  

Vi föreslår ett utredningsuppdrag som innebär att kommunstyrelsen tillsammans med 
nämnder och bolag i koncernen tar fram ett styrdokument i syfte att öka takten i 
klimatomställningen, så Karlstad kan bidra med sin del för att nå de nationellt och 
internationellt uppsatta klimat- och miljömålen.  

Vi stödjer planerade klimatinvesteringar inklusive den viktiga framtidssatsningen på 
fjärrkyla.  

Vi vill se fler etableringar som bidrar till klimatomställningen och som ger nya 
arbetstillfällen i hela kommunen. Som tidigare har vi 100 förslag för ett förbättrat 
företagsklimat. Vi vill också stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva 



 

  

 

arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv 
verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven.  

 

INVESTERINGAR 

Karlstads kommun har en hög investeringsnivå, där vi i politisk enighet genomfört 
satsningar på bland annat skolor, idrottsarenor och resecentrum.  

Resecentrum och investeringarna runt omkring fördyras hela tiden, det är angeläget 
att alla parter tar sitt ansvar.  

Vi vill poängtera vikten av att investeringar genomförs i hela kommunen, samt inom 
olika verksamheter.  

Vi listar här några investeringar som vi kommer att prioritera under nästa 
mandatperiod: 

Nobelgymnasiet behöver i närtid byggas om till ett modernt yrkescenter. 
Yrkesutbildningarna blir en viktig faktor i klimatomställningen för framtidens jobb.  

Vi vill utreda hur Bibliotekshuset kan omvandlas till ett kultur- och demokratihus i 
samband med planerad renovering.  

Det är Socialdemokraternas uppfattning att badhuset i Vålberg ska renoveras. Ett 
växande Karlstad behöver även i framtiden två badhus, ett på Sundsta och ett i 
Vålberg.  

Vi vill se en fungerande mötesplats/hängyta för unga i Karlstads centrum.  

Nästa vårdboende planeras i östra delarna av kommunen och vi ser gärna att det 
placeras på Kronoparken, Karlstads största stadsdel, som idag saknar särskilt boende 
för äldre. Vårdboendet ska drivas i kommunal egenregi.  

Skutbergsgården renoveras med inriktning mot barn och unga och motionscentralen 
renoveras med inriktning mot friskvård och hälsa.  

Vallargärdets förskola och skola behöver upprustas de närmaste åren.  

Vi avsätter investeringsmedel, där de tidigare ”tätortsmiljonerna” utökas till att också 
omfatta de utvalda stadsdelarna Kronoparken, Rud och Våxnäs/ Gruvlyckan. De ska 
bidra till stärkt trygghet och attraktivitet i områdena och pengarna ska fördelas 
genom medborgardialog och lokalt engagemang i föreningar och civilsamhälle. Det 
handlar om Molkom, Ulvsby/Vallargärdet, Vålberg, Edsvalla, Väse, Skattkärr, Skåre, 
Kronoparken, Rud och Våxnäs /Gruvlyckan.  

 

  



 

  

 

(S)TRATEGISK PLAN  

Socialdemokraterna lämnar inget eget förslag till strategisk plan utan avser att 
återkomma efter årets val med ett förslag till revidering inför kommande 
mandatperiod.  

Bärande i en sådan översyn är våra viktigaste politiska prioriteringar.  

• Att bryta segregationen, öka tryggheten och stärka sammanhållningen i hela 
kommunen. Det innebär bland annat att jämlikheten ska öka och det ska gå 
att leva och verka i alla delar av kommunen. Karlstad ska vara Sveriges mest 
jämställda kommun. 
 

• Att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Det innebär bland annat att alla barn 
och unga ska klara skolan och att alla ska känna trygghet genom hela livet. 
Mer verksamhet ska ske i kommunal regi med bra arbetsvillkor och minskad 
sjukfrånvaro.  
 
 

• Att öka takten i klimatomställningen och skapa framtidens nya jobb. Det 
innebär bland annat att de tre hållbarhetsperspektiven är ledande i allt vi gör. 
Vi lägger ett ökat fokus på företagsklimatet och arbetsmarknadsfrågorna för 
att få fler i arbete. 

 

Tillgänglighet, delaktighet, demokrati och inflytande är andra viktiga perspektiv som 
ska beaktas. 
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