
  

  

 

  

 

 

Noter till drifts- och investeringsbudget 2020—2022 
 

1. Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontoret 
Uppräkning 1 %.  
a) Karlstad som studentstad 300 000 kr. Medel avsätts för att finansiera 

kommunens andel av handlingsplanen för samverkan mellan Karlstads 
kommun och Karlstads universitet.  

b) Koordinator värmlandskommuner. 300 000 kr. En redan tillsatt tjänst 
som behöver finansieras. Karlstads del av finansieringen. Viktigt att länets 
kommuner samverkar effektivt i den nya regionen.  

c) Satsning ytterområden, kapitalkostnad. 300 000 kr 2021. Vi fortsätter att 
föreslå ”fria” investeringsmedel till sju ytterområden för att stimulera 
utveckling i områdena och engagemang bland medborgarna. Investering 
7 000 000 kr år 2020, kapitaltjänstkostnad 300 000 kr år 2021.  

d) Kunskapsbank för jämställdhet. 300 000 kr. Vi vill arbeta mer strategiskt 
med jämställdhetsfrågorna, gärna i samarbete med Centrum för 
genusforskning vid Karlstads universitet.  

  

2. Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Uppräkning 1 %. Nämnden har en stor utmaning i att hantera ett växande 
underskott. Socialdemokraterna ser allvarligt på nämndens ekonomiska 
situation och särskilt avseende kostnaderna för externa placeringar av vuxna. 
Vi inväntar den granskning som kommunrevisorerna initierat. Vi tillstyrker 
den resursförstärkning som styret föreslår, utöver uppräkning: 11 000 000 kr.  

 

3. Barn- och ungdomsnämnden 
Uppräkning 1 %. Vi avsätter medel för grundbemanning, pedagogisk 
personal och elevhälsa på 21 500 000 kr för att bibehålla personaltätheten. Vi 
tillstyrker styrets förslag om att rikta medel för att stärka barns och elevers 
förmåga att planera för utbildning och yrkesval, 1 750 000 kr. Utöver det 
föreslår vi resursförstärkning enligt följande: 
 
a) Elevhälsa 1 750 000 kr. Vi väljer att rikta medel till elevhälsan för att 

förstärka elevhälsans möjligheter att tidigare upptäcka barn som inte mår 
bra.  

b) Avgiftsfri kulturskola. 2 000 000. Vi socialdemokrater vill att kulturskolan 
ska vara avgiftsfri.  Barn och unga som spelar musik, sjunger och dansar 
stimulerar sin inlärningsförmåga. Det får inte vara en ekonomisk fråga att 
delta i kulturskolans verksamhet. Vi ser det som en jämlikhetsfråga.  



 

  

 

c) Demokratiarbete barn och unga. 500 000. Vi förstärker 
samverkansgruppens budget för att stödja olika former av aktiviteter som 
ökar förståelsen för demokrati och mångfald och minskar polarisering 
och intolerans.  

d) Barn och elever i behov av särskilt stöd. 3 000 000 kr. En central pott 
under nämnden för att finansiera särskilda insatser när barn och elever 
har stora behov av särskilt stöd.  

 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Uppräkning 1 %. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utmaningar 
både avseende elevernas studieresultat, som sjunker i jämförelse med 
jämförbara kommuner, och verksamhetens ekonomi.  
a) Fler ska ta gymnasieexamen. 10 000 000 kr. En välfungerande 

gymnasieskola är viktigt för Karlstads konkurrenskraft, framtida 
kompetensförsörjning och möjligheten för unga vuxna att få sitt första 
jobb och säkerställa sin försörjning. 

b) Praktikplatssamordning särskolans estetprogram. 200 000 kr. Att avveckla 
gymnasiesärskolans estetiska program är ett politiskt misstag av det 
blågröna styret. Skälet som angetts är brist på praktikplatser, inte 
ekonomi. Vi finansierar extra tid för anskaffning av praktikplatser. Vi vill 
att Karlstad ska erbjuda estetiskt program inom gymnasiesärskolan.  

 

 

5. Kultur- och fritidsnämnden 
Uppräkning 1 %. Det blågröna styret har beslutat om investeringar, utan att 
kompensera nämnden för ökad driftskostnad. Socialdemokraterna är 
angelägna om att vi tar ansvar för konsekvenserna av beslutade investeringar 
och hanterar kultur- och fritidsnämnden på ett korrekt sätt.  
 

a) Samlokalisering, allaktivitetshus, Kronoparken. 2 000 000 kr. Nämnden har 
äskat medel för personalförstärkning i den samlokaliserade verksamheten på 
Kronoparken. Kronoparken är Karlstads största stadsdel med en hel del 
sociala utmaningar. Vi prioriterar kultur- och fritidsnämndens viktiga 
verksamhet på Kronoparken.  

b) Satsning på 4 H-gården 300 000 kr. Vi värnar om 4 H-gården, en stadsnära 
bondgård, som ligger nära ett stort bostadsområde, Gruvlyckan. Vi tycker att 
4 H-gården kan utvecklas till en ännu viktigare mötesplats för fler 
karlstadsbors välmående.  

c) Fritidsaktiviteter till områden utan fritidsgård. 300 000 kr. Fria medel för att 
stimulera aktiviteter i områden utan fritidsgård.  



 

  

 

d) Stärkt biblioteksverksamhet. 500 000 kr. Vi vill lyfta fram bibliotekens viktiga 
uppgift som mötesplats och deras demokratiuppdrag. I en samhällsdebatt 
som präglas av polarisering och ”alternativa fakta” har biblioteken en viktig 
samhällsuppgift.  

e) Allaktivitetshus i Skåre. Vi tycker inte att en sporthall är tillräckligt, utan vill 
skapa en mötesplats för invånarna och föreningslivet i Skåre. Det innebär en 
större investeringskostnad, som vi avsätter i investeringsbudgeten samt full 
täckning avseende ökning för driftskostnad, totalt 4 250 000 kr år 2021.  

f) Avgiftsfritt Sundstaläger. 300 000 kr. Sundstalägret är en populär aktivitet 
under sommarlovet. För att fler barn ska ges möjligheten att delta, oavsett 
föräldrarnas ekonomi, så tillför vi resurser för att lägret ska vara avgiftsfritt.   

 

6. Miljönämnden 
Uppräkning 0 %.  
a) Ökad måluppfyllelse ”En miljösmart kommun”. 300 000 kr. Vi vill 

stimulera miljönämnden att höja ambitionen avseende uppföljningen av 
miljö- och klimatmålen.  

b) Kapitalkostnad projekt Hållbart resande i centrum.  
 

7. Stadsbyggnadsnämnden 
Uppräkning 0 %. Vi prioriterar barn, unga och äldre i vårt budgetförslag. Vi 
prioriterar därför bort resursförstärkning på totalt 2 000 000 kr för 
stadsbyggnadsnämnden.  
a)  Byggvisioner mindre tätorter. 500 000 kr. De planer vi avsätter medel för 

att prioritera är byggvisionerna i de mindre tätorterna. De är viktiga för 
ett sammanhållet Karlstad och för utveckling i hela kommunen.  

 

8. Teknik- och fastighetsnämnden 
Uppräkning 0 %. Vi prioriterar barn, unga och äldre i vårt förslag. Vi 
prioriterar därför bort styrets resursförstärkning på 2 000 000 samt driften för 
isbana på torget 200 000 kr. Istället vill vi prioritera sociala insatser för 
arbetslösa karlstadsbor och satsningar på våra mindre tätorter.  
 

a) Nytt arbetslag Kroppkärrs gård 1 500 000 kr. Karlstad växer och 
behöver skötas om. Arbetslagen som röjer sly och plockar skräp gör 
en viktig insats för Karlstadsbornas trivsel. Dessutom innebär det 
arbetsplatser för personer som har olika sociala behov.   

 

 

 



 

  

 

 
9. Vård- och omsorgsnämnden 

Uppräkning 1 %. Vi står inför en stor demografisk utmaning med ett växande 
antal äldre. Dessutom har kommunen en stor kostnadsökning inom LSS-
området.  

a) Förstärkt bemanning, fixarservice inom digital teknik, ökad 
personalkontinuitet inom hemtjänsten och ökade LSS-kostnader 16 000 000 
kr. 3 000 0000 kr mer än styrets förslag.  

b) Uppsökande verksamhet för att motverka äldres ensamhet. 1 000 000 kr. Vi 
vill att vård- och omsorgsnämnden, gärna i samarbete med 
pensionärsorganisationerna, prövar nya metoder för att uppsöka äldre som 
lider av ofrivillig ensamhet. En viktig hälsofråga.  

 

 

Investeringsbudget 

 
1. Kommunstyrelsen 
a) Satsning i ytterområden 7 000 000 kr. 1 000 000 kr avsätts för lokal 

utveckling i dialog med medborgare och föreningsliv i följande områden: 
Vålberg, Edsvalla, Väse, Molkom, Skattkärr/Alster, Ulvsby och Skåre.  

 
2. Miljönämnden 
a) Hållbart resande i centrum. 1 000 000 kr per år 2020—2022, totalt 3 000 000 

kr. Projekt 3 år. Under de stora ombyggnationerna i centrum är det av stor 
vikt att samordna möjligheterna att transportera sig i centrum, oavsett val av 
transportmedel.  
 

3. Teknik- och fastighetsnämnden  
Här gör vi omprioriteringar. Akuta åtgärder menar vi kan tas inom den årliga, 
kraftiga resursförstärkningen för eftersatt underhåll på 50 mkr, som 
beslutades 2018. Vi tar bort den ytterligare förstärkningen för hållbart 
resande med fokus cykel och vi prioriterar inte heller någon mobil isbana på 
torget. Vi prioriterar istället satsningar på våra mindre tätorter (se 
kommunstyrelsen).  

a) Allaktivitetshus Skåre. Vi är angelägna om ett allaktivitetshus i Skåre, en 
mötesplats som erbjuder ytor för idrottande, kulturutövande och 
föreningsmöten. 50 000 000 kr år 2020.  



 

  

 

b) Konstgräs enligt utbytesplan. 6 000 000 kr. Det verkar som att 
konstgrässatsningen har fallit bort i styrets förslag. Det tycker vi är olyckligt. 
Fotboll är en stor idrott bland både pojkar och flickor.  

c) Stockfallets skola inkl idrott och gymnastik. Vi prioriterar den nya 
gymnastikhallen vid Stockfallets skola. Det betyder att Karlstad kan erbjuda 
ett mer komplett utbud inom cheerleading och gymnastik (hoppgrop, 
redskaps- och rytmisk gymnastik). En viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt. 
25 000 000 år 2021, 188 000 000 år 2022 och 60 000 000 år 2023.  

 

 


