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TOTALBUDGET PÅ SEX MILJARDER. 
Den totala driftbudgeten för all 
Karlstad kommuns planerade verk-
samhet under 2023 landar strax 
över sex miljarder. Sex tusen mil-
joner alltså. Det är en för de flesta 
svindlande summa. En tredjedel, 
drygt två miljarder, går till Barn- 
och ungdomsnämnden. Till grund- 
och förskolan. Det är kommunens 
i särklass största utgiftspost. Den 
näst största utgiftsposten är Vård- 
och omsorgsnämnden, som bl a an-
svarar för äldrevården och -omsor-
gen. Dit går 1,6 miljarder. Och på 
tredje plats ligger Arbetsmarknads- 
och socialnämnden med en budget 
på drygt 700 miljoner. Lägger man 
till detta Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämndens budget på 500 
miljoner så upptar de fyra tillsammans fem miljarder, 
dvs 80%, av den totala kommunala budgeten på 6 mil-
jarder. Och vården, skolan och omsorgen är ju därför 
det vi brukar prata om som välfärdens kärna.
  
Drygt 98 % av den totala budgeten på 6 miljarder är 
för år 2023 uppbunden i verksamhet som redan är be-
slutad. De pengarna har vi högst begränsade möjlighe-
ter att påverka användningen av. Så det som skiljer de 
olika partiernas budgetar åt handlar alltså om mindre 
än 2% av den totala budgeten. 

Den budget som partierna i fullmäktige la inför valet 
handlade om att fördela en s k grundram på 74 miljo-
ner. När det gällde fördelningen av denna grundram 
på olika nämnder var det marginella skiljelinjer mellan 
vår, de dåvarande blågrönas och socialdemokraternas 
budgetförslag. Precis som i kommunfullmäktige är vi 
i faktiskt i stora drag överens om den övergripande 
färdriktningen och fördelningen i vår kommun. Även 
om det stundtals låter annorlunda. 

32 miljoner, alltså nästan hälften av den grundramen, 
gick till Barn- och ungdomsnämnden. 12 miljoner till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och dryga 
9 miljoner till Arbetsmarknads- och socialförvaltning-

en. Summa summarum 53 av 74 miljoner. Nästan tre 
fjärdedelar till tre nämnder. Vi är alla överens om att 
skolan och socialtjänsten är viktiga att prioritera. Med 
det sagt råder det som du säkert känner till delade 
meningar om hur pengarna ska användas.

18 MILJONER TILL ETT ÄLDREVÅRDSLYFT
I denna tilläggsbudget där grundramen har utökats 
med ytterligare 28 miljoner ser skillnaderna däre-
mot desto större ut. Inte mellan de övriga partiernas 
budgetförslag. Där är skillnaderna närmast marginella. 
Där har man från höger till vänster valt att tydligt pri-
oritera satsningar på ökad måluppfyllelse inom skolan. 
Från Karlstadpartiet har vi, precis som i valkampanjen, 
istället valt att tydligt prioritera de akuta behov som vi 
menar finns inom äldrevården. I augusti släppte ivo 
en larmrapport där man granskat 2ooo äldreboenden 
i 283 kommuner. Inte en enda undersökt kommun 
levde upp till lagkraven om en god vård. Och bristerna 
fanns på flera områden. Palliativ vård, läkemedelshan-
tering och dokumentation var några av dem. 

En studie som vi själva gjort av de senaste tio årens 
tillsynsrapporter av kommunens samtliga äldreboen-
den vittnar nämligen med samma skriande tydlighet 
om att dagens äldrevård dras med stora, stora kvali-

EN BUDGET FÖR EN VÄRDIGARE ÄLDREOMSORG,  
EN FÖRSTÄRKT LOKAL DEMOKRATI OCH EN GRÖNARE, 
SKÖNARE OCH HÅLLBARARE SAMHÄLLSPLANERING
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 TOTAL VARAV TILLÄGG 
Kommunfullmäktige 5.580
Kommunrevisionen 3.874
Kommunstyrelsen 254.818
Räddningstjänsten 73.683
Arbetsmarknads- och socialnämnden 719.491 1.300
Barn- och ungdomsnämnden 2.109.889
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 501.359
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden 15.631
Kultur- och fritidsnämnden 345.634 2.700
Miljönämnden 22.937 1.000 
Omvärldsnämnden 3.781
Stadsbyggnadsnämnden 33.005 1.000
Teknik- och fastighetsnämnden 335.330 3.900
Valnämnden 964
Vård- och omsorgsnämnden 1.617.395 18.100
SUMMA 6.043.371 28.000



”En studie som vi själva gjort av de 
senaste tio årens tillsynsrapporter av 
kommunens samtliga äldreboenden 

vittnar nämligen med skriande tydlighet 
om att dagens äldrevård dras med stora, 
stora kvalitetsproblem. Därför lägger 
vi hela 20 miljoner på ett akut och 
kraftfullt åtgärdspaket som vi gett namnet 
Äldrevårdslyftet.

Av tillsynsrapporterna kan man konstatera 
att det på i princip samtliga kommunens 
äldreboenden råder allvarliga och 
omfattande brister. De klarar inte av att leva 
upp till kommunens uppsatta mål om en 
god vård. Och kommunen bryter närmast 
regelmässigt mot sina egna service- och 
värdighetsgarantier. ”



tetsproblem. Därför lägger vi hela 18 miljoner på ett 
akut och kraftfullt åtgärdspaket som vi gett namnet 
Äldrevårdslyftet. 

Av tillsynsrapporterna kan man konstatera att det på 
i princip samtliga kommunens äldreboenden råder 
allvarliga och omfattande brister. De klarar inte av att 
leva upp till kommunens uppsatta mål om en god vård. 
Och kommunen bryter närmast regelmässigt mot sina 
egna service- och värdighetsgarantier, dvs löften som 
man gett till brukarna och deras anhöriga. 

Och trots att många av bristerna alltså fångas upp och 
framgår tydligt i de tillsynsrapporter som kommunens 
tillsynsavdelning gör, visar rapporterna också att led-
ningen inte förmår råda bot på dem. Samma problem 
återkommer i rapport efter rapport. Situationen är 
ohållbar och här måste skyndsamma åtgärder till för 
att säkerställa kvaliteten och vårdsäkerheten. Den 
uppgiften kan och får inte dras i långbänk. 

INTENSIFIERAT KLIMAT- OCH MILJÖARBETE
Den andra frågan vi ger högsta prioritet är klimat- 
och miljöarbetet. Visst görs det redan idag i många 
delar ett bra arbete i kommunen. Men det räcker inte. 
Åtgärderna måste bli kraftfullare och tempot måste 
intensifieras för att vi ska nå klimatmålen. I vårt bud-
getförslag ger vi därför kommunstyrelsen i uppdrag att 
skyndsamt avveckla engagemanget i den otidsenliga 
och mångmiljonslukande miljö- och klimatboven 
Karlstad Airport. 

Vi lägger dessutom 2,5 miljoner på en banbrytande 
satsning på att ställa om alla kommunens återvin-
ningscentraler till  moderna gröna återbrukscentraler 
där man jobbar i enlighet med eu:s så kallade avfalls-
hierarki. Undersökningar visar att 10–20% av det som 
idag går till materialåtervinning med enkla åtgärder 
skulle kunna återanvändas. Som en del av den sats-
ningen vill vi renodla verksamheten i Solareturen mer 
mot återbruk. Med en sådan satsning skulle Karlstad ta 

en tätposition i Sverige på avfallshanteringssidan. Och 
visa vägen mot framtiden. Helt enkelt genom att våga 
tänka i nya banor. Sånt vill vi ser mer av.

STÄRKT LOKALDEMOKRATI
Utöver de prioriterade satsningarna på äldrevård och 
miljö gör vi i vårt budgetförslag 2023–2025 också en 
hel rad andra kraftfulla satsningar. Bland annat på att 
stärka lokaldemokratin. På att stärka Karlstad citys 
attraktionskraft. Och på att återställa och utveckla 
kommunens eftersatta friluftsoas Skutbergets frilufts-
område. Också på dessa områden ser vi ett stort behov 
av en förnyad färdriktning.

För Karlstadpartiet Livskvalitet i december 2023

Peter Sörensen
Politisk talesperson
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”Vi lägger dessutom 2,5 miljoner 
på en banbrytande satsning på 
att ställa om alla kommunens 

återvinningscentraler till  moderna 
gröna återbrukscentraler där man 
jobbar i enlighet med eu:s så kallade 
avfallshierarki. Undersökningar visar 
att 10–20% av det som idag går till 
materialåtervinning med enkla åtgärder 
skulle kunna återanvändas. Som en 
del av den satsningen vill vi renodla 
verksamheten i Solareturen mer mot 
återbruk. Med en sådan satsning skulle 
Karlstad ta en tätposition i Sverige på 
avfallshanteringssidan. Och visa vägen 
mot framtiden. Helt enkelt genom att våga 
tänka i nya banor. Sånt vill vi ser mer av.”
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SPECIFIKATION TILL DRIFTBUDGETRAMAR 2023-2025
  2023 2024 2025
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:    
KOMMUNREVISIONEN    
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021    
Resursförstärkning  125 -125 
Summa  125 -125 0
    
KOMMUNSTYRELSEN (INKL KOMMUNLEDNINGSKONTORET)    
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021    
Inköpsorganisation   492
Centrum för forskning om samhällsrisker   -650
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet   -800
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen   -300
Verksamhetsbidrag Nifa    -500
Budgetprop; Kommuner mot brott   1 000  1 000
Förstärkt trygghetsarbete   750
Finansiering unionsleden Moss-Karlstad   100
Återkommande lokala trygghetsmätningar   200
Centrum Karlstad verksamhetsbidrag   1 000   -1 000
Resursförstärkning med fokus på samhällssäkerhet, Karlstad som tillväxtmotor  3 000
Koncerngemensamma system    8 000
Koncernens digitala utveckling    10 000
Vuxna för trygghet   800  -800
Teknikcollege   300
Tillkommande förändringar hösten
Budgetprop; Vägar till hållbara vattentjänster   400  -400
Grönröda styrets förslag
Förstärkning informationssäkerhet   1 100
Utvecklingsmedel större stadsdelar och mindre tätorter   700
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag   -1 800
Summa   6 292  17 300  -1 000

KOMMUNSTYRELSEN - RÄDDNINGSTJÄNST
Grönröda styrets förslag
Ytterligare uppräkning   2 800
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag   -2 800
Summa  0  0  0
    
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN     
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021     
Inköpsorganisation   -24
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VON   -100
Budgetprop; Barnets bästa när LVU upphör   100
Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025   200
Resursförstärkning barn och unga   4 000
Samordningstjänst för arbete mot sexuell exploatering av unga   500
Samverkan socialtjänst, polis, skola och fritid   1 400
Samsjuklighet externa placeringar   2 500
Strategisk personalförsörjning   1 000
Tillkommande förändringar hösten
Budgetprop;Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna   1 300  1 600
Grönröda styrets förslag
Riktad satsning barnfamiljer   2 000  -2 000
Feriearbete årskurs 9   1 500
Arbetsskor   200
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Karlstadpartiet Livskvalitets förslag   
Grönröda styrets förslag   -3 700  2 000
Samsjuklighet externa placeringar   -500
Resursförstärkning utredning av och förbyggande arbete  
mot hedersvåld och hedersförtryck   300
Projektmedel konvertering av återvinningscentraler  
till återbruksbrukscentraler   1 500
Summa   12 176  1 600  0
    
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN    
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021    
Kompensation för förändrat antal barn och elever   18 800
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)
Inköpsorganisation   -90
Kompensation för förändrat antal barn och elever   1 415  21 685
Minskat statsbidrag för maxtaxa   -4 200
Budgetprop; Allsidig social sammansättning   300
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek   200  -200
Budgetprop; Nationella prov   1 100  -1 100
Budgetprop; Extra studietid och förstärkt lovskola   2 200
Budgetprop; Gemensamt skolval    -800
Budgetprop; Deltagande i förskola   400  300
Budgetprop; Lovskola   -2 700  200
Budgetprop; Nationella minoritetsspråk, samordning   -200
Budgetprop; Skärpt kontroll av konfessionella inslag   100
Kompensation för förändrat antal barn och elever   -17 013  -11 547  12 102
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse   18 500
Säkerställa elevers rätt till studiehandledning på modersmålet   4 000
Ökning av elever i särskolan och särskolans fritidshem   2 100
Trygghet och studiero   3 000
Samordnat studiestöd på högstadiet   3 000
Utökning av samarbete med Kau inom mentorsprogrammet Näktergalen  500
Naturskolan med utökat ansvar för undervisning om natur och klimat   1 000
Tillkommande förändringar hösten
Kompensation för förändrat antal barn och elever   -5 300  -1 900  -4 700
Budgetprop; Flytt av medel för konfessionella skolor   100  100
Budgetprop; Skolkostnadsutredningen genomförs inte   -400
Budgetprop;Utökad undervisningstid flyttas fram    2 000  6 100
Budgetprop; Gemensamt skolval     -800
Korrigering tidigare budgetprop; Nationella prov, 30 % avser GVN   -330  330
Grönröda styrets förslag
Ökad måluppfyllelse högstadiet   5 000
Ökad måluppfyllelse mellanstadiet   5 000
Elevhälsa inklusive tillgängliga och kostnadsfria mensskydd   2 200
Avgiftsfri och tillgänglig kulturskola   1 500  1 500
Miljöstrateg   500  500
Kompensation kulturskolan för bortfall i statsbidrag   600
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag   -14 800  -2 000
Naturskolan med utökat ansvar för undervisning om natur och klimat   -1 000
Resursförstärkning Naturskolan med bl a huvudansvar för  
utveckling av barnens lek på Skutberget   1 000
Summa   26 382  9 168  12 702
    
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN    
Kompensation för förändrat antal elever   5 000
Inköpsorganisation   -60
Kompensation för förändrat antal elever   -1 378  6 001
Budgetprop; Planering etc. gymnasial utbildning   1 500
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram    500
Budgetprop; Validering, nationell struktur   500
Budgetprop; Ämnesbetyg, implementering   200   -200
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Kompensation för förändrat antal barn och elever   -3 423  2 707  7 806
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse   9 900
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse   2 100  x  x
Tillkommande förändringar hösten
Kompensation för förändrat antal barn och elever   -4 800  -9 000  -15 800
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram     1 100
Korrigering tidigare budgetprop; Nationella prov, 30 % avser GVN   330  -330
Grönröda styrets förslag
Elevhälsa   1 000
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag   -1 000
Summa   9 869  -122  -7 094
     
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN    
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021    
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019   8 000
Inköpsorganisation   -54
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019    3 100
Ytterligare 1 procents generell uppräkning
4H-gården   900
Färjestads ridklubb   750
Resursförstärkning bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum   4 600  -2 200  150
Resursförstärkning med fokus på barn, unga och trygghet   2 800
Simkapacitet Karlstad     x
Konstgräsplan Molkom    x  x
Konstgräsplan Kroppkärr   200  550
Tillkommande förändringar hösten
Färjestads ridklubb    800
Grönröda styrets förslag
Aktiva skollov för alla   1 000
Simkapacitet Karlstad    Tas bort
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag -1 000
Resursförstärkning med fokus på barn, unga och trygghet   -2 800
Resursförstärkning för underhåll av spår och leder   1 000
Resursförstärkning drift och underhåll av Skutbergets friluftsområde   3 500
Intendentjänst med samlat ansvar för drift, utveckling och underhåll 
av Skutbergets friluftsområde   1 000
Summa   19 896  2 250  150 
   
MILJÖNÄMNDEN    
Särskilda tillägg t o m KF beslut  i juni 2021    
Inköpsorganisation   -12
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker  
verksamhet och hållbar arbetsmiljö    500  500
Resurs för drift till klimatmiljonerna   1 000  1 000
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Projektledning/samordning av konvertering av återvinningscentraler  
till återbrukscentraler   700
Projektledning Energiutmaningen i samverkan med Karlstad Energi   300
Summa   1 988  1 500  500 
    
STADSBYGGNADSNÄMNDEN    
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021    
Inköpsorganisation   -24
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Resursförstärkning för tillsyn av kulturhistoriska värden och strandskydd  1 000
Summa   976  0  0 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN     
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021     
Kapitalkostnad beslutade investeringar   4 600
Inköpsorganisation   -240
Ersättningslokaler Hagaborg   -700
Kapitalkostnad beslutade investeringar   -4 200
Justering kopplat till tomträttsavgälder   -2 200
Kapitalkostnad beslutade investeringar   9 500  -4 300
Kapitalkostnad beslutade investeringar   -5 300  13 000
Justering kopplat till tomträttsavgälder   -3 800  -3 000
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan   2 800  -2 700  -2 800
Utrangering Orrholmens förskola, Orrholmsskolan och Tingvalla is   -8 700
Rivning Orrholmens förskola, Orrholmsskolan, byggnad Skutberget  
och Mariebergs gamla idrottshall   -5 700
Kapitalkostnad beslutade investeringar   -1 500  9 200  -1 800
Kapitalkostnad beslutade investeringar   13 600  -1 000 -7 600
Justering kopplat till tomträttsavgälder   6 600  -2 300  -1 000
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser   2 600  1 000  1 000
Förändringar hösten
Kapitalkostnad beslutade investeringar   -1 900  -1 200  30 700
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser   -2 600  -1 000  -1 000
Resursförstärkning för underhåll av parker, lekparker och grönytor   5 000
Projektmedel inventera/skyddsmärk alla större träd i kommunens centrumkärnor  500  -500
Projektmedel upprätta långsiktiga underhållsplaner för samtliga fastigheter  500  -500
Projektmedel skyltning av kulturhistoriskt värdefulla hus   500  -500
Summa   9 360  6 200  17 500  
   
VALNÄMNDEN     
Allmänt val 2022  -3 500  
Summa  -3 500 0 0
     
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN     
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021     
Kompensation för förändrat antal äldre   22 400
Inköpsorganisation   -72
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform   -100
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas till ASN   100
Kompensation för förändrat antal äldre   1 614  28 138
Ytterligare 1 procents generell uppräkning för Lss och Guldkantsprojekt
Budgetprop; Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet    24 300
Budgetprop; Fast omsorgskontakt   6 200
Kompensation för förändrat antal äldre   2 560  3 329  27 356
Volymökning LSS   5 000  10 000  10 000
Tillkommande förändringar hösten
Kompensation för förändrat antal äldre   -5 400  -9 500  -3 400
Budgetprop;Teknisk justering för stärkt rätt till assistans   -1 800  -1 800  -1 800
Budgetprop; Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg     -24 300
Grönröda styrets förslag
Arbetsskor   2 000
Miljöstrateg   500  500
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag
Grönröda styrets förslag   -2 500  -500
Äldreomsorgslyft, utredning, akuta åtgärder och stärkt tillsyn av äldreomsorgen  18 100  -5 000
Summa   48 602  49 467  7 856
       
   
SUMMA FÖRÄNDRINGAR NÄMNDERNA  151 866 106 538 43 514
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1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fast-
ställs enligt bilaga 25 till § 1. 

2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämn-
der fastställs enligt bilaga 26 till § 1. 

3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 27 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 3,0 miljoner kronor per år 2023-
2025. 

7. Till kommunstyrelsens förfogande för utveck-
lingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 
2023-2025. 

8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda be-
hov anslås 2,7 miljoner kronor per år 2023-2025. 

9. Resultatbudget för åren 2023-2025 fastställs enligt 
bilaga 28 till § 1. 

10. Kassaflödesbudget för åren 2023-2025 fastställs 
enligt bilaga 29 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 772 miljoner 
kronor under 2023 varav 179 miljoner kronor 
avser exploateringsverksamheten. 

13. Internräntan fastställs till 2 %. 

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

15. De nämnder som kommer att prognostisera 
underskott gentemot budget 2023 får i uppdrag 
att arbeta för att begränsa den negativa avvikel-
sen. Detta innebär också att nämnderna ska vara 
restriktiva med att nyttja det egna kapitalet.  

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 
vilka av sina tidigare budgetuppdrag och politiska 
initiativ från förra mandatperioden som inte är 
slutredovisade. Återrapport till kommunstyrelsen 
i januari 2023 för vidare ställningstagande  

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur 
kommunkoncernen kan ställa om och effektivise-
ra för att klara välfärdsuppdraget på kort och lång 
sikt. En första återrapport till kommunstyrelsen 
senast i april 2023.  

18. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att utifrån vård och 
omsorgsförvaltningens kvalitetskrav och kommu-
nens service- och värdighetsgarantier genomföra 
en snabbutredning av måluppfyllelsen på samtliga 
kommunens äldreboenden. Återrapport till kom-
munstyrelsen i maj 2023.  

19. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att med utgångspunkt 
i resultatet av utredningen av måluppfyllelse lägga 
fram en prioriterad åtgärdsplan och en kostnads-
kalkyl för att öka måluppfyllelsen på kommunens 
äldreboenden. Återrapport till kommunstyrelsen i 
augusti 2023. 

20. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att arbeta fram ett Early 
Warning System för äldreomsorgen efter den mo-
dell man utvecklat i Östersunds kommun. Syftet 
med ett EWS-system är att med hjälp av smarta 
indikatorer göra det möjligt att upptäcka och 
åtgärda potentiellt allvarliga problem. Återrapport 
till kommunstyrelsen i mars 2023 med ambition 
om samtidig sjösättning av systemet. 

21. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att ta fram och ge-
nomföra en utbildningsinsats för att höja kunska-
pen om arbete med genomförandeplaner inom 
äldreomsorgen. Återrapport till kommunstyrelsen 
i maj 2023. 

22. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att komplettera tillsyns-
avdelningens skriftliga rapporter med ett besikt-
ningsprotokoll (liknande bilbesiktning) där de 
tre färgkoderna grönt/gult/rött markeras för varje 
punkt som kontrollerats i tillsynen. Återrapport 
till kommunstyrelsen för samtidig implemente-
ring i februari 2023. 

23. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att se till att varje 
ny tillsynsrapport föredras som en egen punkt 
på nämndens sammanträden. Återrapport till 
kommunstyrelsen för samtidig implementering i 
januari 2023. 

24. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att offentliggöra alla 
tillsynsrapporter genom att samla dem på en ge-
mensam sida på kommunens webbplats samt ge-
nom att gå ut med ett pressmeddelande varje gång 
en ny tillsynsrapport färdigställts. Återrapport till 
kommunstyrelsen för samtidig implementering i 
januari 2023. 

BESLUTSPUNKTER KARLSTADSPARTIET LIVSKVALITET
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25. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av 
äldrevårdslyftet, i uppdrag att arbeta fram en styr-
modell som på ett bättre sätt än idag prioriterar 
och säkerställer att de brister som upptäckts i en 
tillsynsrapport skyndsamt åtgärdas. Återrapport 
till kommunstyrelsen för samtidig implemente-
ring i mars 2023. 

26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
tidplan för att avveckla kommunens engagemang i 
Karlstad Airport AB. Återrapport till kommunsty-
relsen i april 2023. 

27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphäva pla-
nerna på en exploatering av Månsberget. Återrap-
port till kommunstyrelsen i februari 2023. 

28. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att i samverkan med Karlstad Energi AB 
och i enlighet med EU:s avfallshierarki och Avfall 
Sveriges rådgivningsblad på området, konvertera 
och vidareutveckla kommunens samtliga återvin-
ningscentraler till återbrukscentraler med aktiv 
eftersortering av det som kastats i syfte att öka 
återbruksgraden inom avfallshanteringen. Som 
en del av uppdraget får miljönämnden i uppdrag 
att ansvara för projektledning och samordning 
och arbetsmarknads- och socialförvaltningen via 
Solareturen i uppdrag att svara för eftersortering, 
reparation och försäljning av insamlade produk-
ter. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2023.  

29. Arbetsmarknads- och socialnämnden får, som 
en del av och i enlighet med uppdraget i punkt 
28, i uppdrag att i samverkan med miljönämnden 
profilera om och renodla Solareturens uppdrag 
mot återbruk och uppdrag kopplade till punkt 28, 
och mindre mot tjänster som redan tillgodoses av 
aktörer på den privata marknaden, som förråd-
stömningar, dödsbon och liknande. Återrapport 
till kommunstyrelsen i mars 2023.  

30. Miljönämnden får i uppdrag att i samverkan med 
Karlstad Energi AB planera och genomföra ett tre-
årigt energiutmaningsprojekt i form av en lekfull 
tävling där stadsdelar tävlar mot stadsdelar, skolor 
mot skolor och företag mot företag i kampen om 
vem som gör den största minskningen av ener-
giförbrukning jämfört med föregående år i syfte 
att kasta ljus på behovet av att vi alla hjälps åt att 
minska samhällets totala energiförbrukning. Åter-
rapport till kommunstyrelsen i februari 2023. 

31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med berörda nämnder komplettera kommunens 
grönstrukturplan med krav på att nya detaljplaner 
ska upprättas i enlighet med 3/30/300-modellen 
som innebär att alla ska kunna se minst tre träd 
från sin bostad, skola eller arbetsplats. Varje stads-
kvarter ska ha minst 30 procents krontäcknings-
grad. Och alla invånare ska ha max 300 meter till 
ett grönområde. Återrapport till kommunstyrelsen 
i februari 2023. 

32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i syfte att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och antal resenärer 
och därigenom bidra till klimatarbetet, i samver-
kan med berörda aktörer se över förutsättningarna 
för att införa en enhetstaxa för kollektivtrafiken i 
hela kommunen. Återrapport till kommunstyrel-
sen i mars 2023. 

33. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag 
att inventera och skyddsmärka alla större träd i 
kommunens centrumkärnor samt att skapa en 
interaktiv webbkarta med information om träden. 
Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2023. 

34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med berörda nämnder uppdatera handlingsplanen 
mot hedersvåld för att inkludera den kartläggning 
som beslutat fattats om i fullmäktige. Återrapport 
till kommunstyrelsen i februari 2023.  

35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och 
vidta åtgärder för att skärpa upp efterlevnaden av 
de av kommunfullmäktige beslutade rutinerna för 
diarieföring av offentliga handlingar, med särskild 
tonvikt lagd på e-post. Som en del av uppdraget 
får kommunstyrelsen i uppdrag att se över möj-
ligheterna att skaffa ett system som automatiserar 
och underlättar diarieföringen. Återrapport till 
kommunstyrelsen i april 2023. 

36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta stopp för 
muntliga avtal genom att ta fram en koncernö-
vergripande rutin där man ställer krav på att alla 
avtal ska ingås skriftligt. Återrapport till kommun-
styrelsen i februari 2023. 

37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa krav 
på befattningsbeskrivningar för alla direktörer 
och chefer i koncernen samt för kommunalråd i 
opposition. Återrapport till kommunstyrelsen i 
juni 2023. 

38. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att i samband med upprättande av nya 
dokument och vid revidering av befintliga byta ut 
uttrycket ”Karlstadborna” mot ”kommuninvånar-
na”. Återrapport till kommunstyrelsen i feb 2023. 

39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att offentliggöra 
alla revisionsrapporter från kommunrevisionen 
genom att skicka ut ett pressmeddelande varje 
gång en rapport ligger klar, sammanfatta rappor-
ten med en artikel i Vi i Karlstad, i ett inlägg på 
kommunens Facebooksida och genom att samla 
alla rapporter på en lätt nåbar sida på kommunens 
webbplats. Återrapport till kommunstyrelsen i 
februari 2023. 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
plan för att öka intresset för att lämna e-förslag 
genom att aktivera dem via Vi i Karlstad samt 
kommunens facebooksida, bl a genom att flagga 
för nyinkomna förslag. Återrapport till kommun-
styrelsen i februari 2023. 
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41. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
göra en kartläggning av storlek, standard, skick 
och underhållsbehov på samtliga av kommu-
nens ägda fastigheter som står utan hyresgäster. 
Uppdraget är en del av det övergripande målet att 
snarast få in hyresgäster i så många av dessa fastig-
heter som möjligt. Återrapport till kommunstyrel-
sen i februari 2023. 

42. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
på basis av kartläggningen enligt pkt 41 i samråd 
med kultur- och fritidsnämnden och föreningsli-
vet och med syfte att få till en långsiktigt hållbar 
förvaltning utifrån respektive objekts förutsätt-
ningar och värden ta fram ett förslag på lämplig 
användning av aktuella fastigheter. Återrapport till 
kommunstyrelsen i april 2023. 

43. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
på basis av kartläggningen enligt pkt 41 och upp-
draget enligt pkt 42 samla och synliggöra fastighe-
ternas storlek och standard samt hyresvillkoren på 
en gemensam sida på kommunens webbplats samt 
att gå ut med ett pressmeddelande med informa-
tion om detta. Återrapport till kommunstyrelsen i 
april 2023. 

44. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
ta fram långsiktiga underhållsplaner för samtliga 
kommunens fastigheter med särskild prioritet på 
kommunens simhallar. Återrapport till kommun-
styrelsen i november 2023 med delrapport i maj 
2023. 

45. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att avbryta planerna på en ombyggnad av 
hoppavdelningen på Sundstabadet. Återrapport 
till kommunstyrelsen i januari 2023. 

46. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
återöppna hopptornen på Sundstabadet och Vål-
bergs simhall. Återrapport till kommunstyrelsen i 
januari 2023. 

47. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag 
att på professionella grunder och med hjälp av 
vedertagna branschnyckeltal göra en grundlig 
kartläggning av kommunens totala skuld vad 
gäller eftersatt fastighetsunderhåll. Återrapport 
till kommunstyrelsen tillsammans med pkt 44 i 
november 2023. 

48. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram 
en planläggning för och införa rullande tillsyn, 
där varje hus får besök minst vartannat år, av alla 
hus som utpekats som kulturhistorisk värdefulla i 
kommunens kulturmiljöprogram. Återrapport till 
kommunstyrelsen i april 2023. 

49. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
ta fram underhållsplaner för kommunens parker, 
lekparker och grönytor. Återrapport till kommun-
styrelsen i april 2023. 

50. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta 
fram underhållsplaner för kommunens spår och 
leder. Återrapport till kommunstyrelsen i april 
2023. 

51. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 
inventera och upprätta långsiktiga underhållspla-
ner för de stensatta kaj- och älvkanterna i Karl-
stads innerstad. Återrapport till kommunstyrelsen 
i april 2023. 

52. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att 
omvandla Örsholmens industriområde till en mo-
dern, hållbar stadsdel med arbetsnamnet Karlstad 
Sjöstad. Återrapport till kommunstyrelsen i april 
2023. 

53. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att avbryta planerna på att planlägga 
Eriksbergsområdet för industri, och istället på-
börja planering för naturnära bostadsbebyggelse. 
Återrapport i mars 2023. 

54. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att inventera befintliga industriområden 
för att kartlägga nyttjandegrad och se över möj-
ligheten att förtäta och nyttja industrimarken mer 
effektivt. Återrapport i mars 2023. 

55. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag 
att skydda grönområdena runt Sundstatjärn och 
Lambergstjärn från exploatering och planlägga 
och utveckla dem som stadsparker. Återrapport 
med planförslag till kommunstyrelsen i mars 
2023. 

56. Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbygg-
nadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan 
för att förädla de kulturhistoriska kanalpromena-
derna längs östra/västra Kanalgatan och skapa en 
förlängd kanalpromenad längs Strandvägen på 
Herrhagen. Återrapport till kommunstyrelsen i 
april 2023. 

57. Stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastig-
hetsnämnden och övriga berörda nämnder får i 
uppdrag att ta fram en plan för att vidareutveckla 
kvarteret Almen attraktivitet som kulturhistorisk 
mötesplats och för att skapa möjlighet för ett café 
i den gamla landshövdingegården. Återrapport till 
kommunstyrelsen i mars 2023. 

58. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i 
uppdrag att i bred samverkan med fastighetsägar-
na och handlarna i city och med utgångspunkt 
i erfarenheterna och slutsatserna från projektet 
Framtidens stad samt med fokus på miljömässig 
hållbarhet, omsorgsfull arkitektonisk gestaltning 
av gaturum, ökad stadsgrönska samt definition av 
tydliga huvud- och bistråk ta fram ett första utkast 
till en framtidsvision för Karlstad City. Återrap-
port till kommunstyrelsen i maj 2023. 
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59. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med Karlstad CCC utreda möjligheten att skapa 
ett café på kongresscentrets översta våning, med 
utsikt över älven, som är öppet för allmänheten 
när bokningsläget så tillåter. Återrapport till kom-
munstyrelsen i februari 2023. 

60. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda dialog 
med Wermland Opera om att skapa möjlighet för 
att öppna café/restaurang på plan två i Karlstads 
teater. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 
2023. 

61. Teknik-och fastighetsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med stadsbyggnadsnämnden under-
söka förutsättningarna för och om det bedöms 
möjligt ta fram en skiss och ett kostnadsförslag för 
att i samband med renovering av stadsbiblioteket 
skapa en inglasad cafévåning högst upp på taket, 
samt ett utecafé på taket på plan 2. Återrapport till 
kommunstyrelsen i februari 2023. 

62. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med stadsbyggnadsnämnden förse fler 
av kommunens kulturhistoriskt värdefulla hus och 
miljöer med skyltar som berättar deras historia. 
Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2023. 

63. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med berörda nämnder och berörda fastighetsägare 
se över möjligheterna att sätta fasadbelysning på 
ett urval av lämpliga kulturhistoriska byggnader 
i Karlstad. Återrapport till kommunstyrelsen i 
februari 2023. 

64. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med kultur- och fritidsnämnden och teknik- och 
fastighetsnämnden tillsätta en intendent, placerad 
på kultur- och fritidsförvaltningen efter modell 
från Alsters Herrgård, med samordnande hel-
hets- och budgetansvar för drift och utveckling 
av Skutbergets friluftsområde som ett center för 
Vänernära friluftsliv, rekreation och motion i 
fortsatt enlighet med Anders Forsells ursprungliga 
visioner om en plats öppen för alla året runt, utan 
dyra entréavgifter. Återrapport till kommunstyrel-
sen i mars 2023. 

65. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag 
att renovera och återöppna swimmingpoolen på 
Skutbergets motionscentral. Återrapport till kom-
munstyrelsen i april 2023. 

66. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med teknik- och fastighetsnämnden 
återställa gymet på Skutbergets motionscentral 
samt installera en trådlös ljudanläggning i mo-
tionshallen. Återrapport till kommunstyrelsen i 
februari 2023. 

67. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med barn- och ungdomsnämnden och övriga 
berörda nämnder ge Naturskolan huvudansvar 

för den fortsatta utvecklingen av barnens lek på 
Skutberget. Återrapport till kommunstyrelsen i 
februari 2023. 

68. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra beteck-
ningen besöksnäring på Skutbergets friluftsområ-
de till ”utvecklingsområde för friluftsliv, motion 
och rekreation”. Återrapport till kommunstyrelsen 
i februari 2023. 

69. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med teknik- och fastighetsnämnden 
ta fram en samlad långsiktig skötselplan för mark 
och byggnader som ingår i Skutbergets friluftsom-
råde. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 
2023. 

70. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
studie av för- och nackdelar med att låta Sand-
bergssolen bli symbol för Karlstad stad och att låta 
kommunvapnet bli kommunens symbol. Återrap-
port till kommunstyrelsen i maj 2023. 

71. Kommunstyrelsen får i uppdrag att renodla priset 
årets Sola i Karlstad till ett pris med fokus på 
värdskap inom besöksnäringen. Och att skapa en 
modell där vinnaren utses av besökarna och där 
priset går till den som på ett positivt sätt utmärkt 
sig inom bemötande och kundvård. Återrapport 
till kommunstyrelsen i maj 2023. 

72. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med berörda nämnder sätta upp en historisk 
informationstavla och en solastaty på platsen där 
Sola värdshus ursprungligen låg (östra entrén till 
Mitt i city). Återrapport till kommunstyrelsen i 
maj 2023. 

73. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett 
införande av arbetsskor 2024 på lämpligaste sätt 
kan utformas. Återredovisning till kommunstyrel-
sen i april 2023.  
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