
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2021–2023  

Blågröna styret i Karlstads kommun 

  



Framtidstro och trygghet i en hållbar miljö 

 
När budgeten lades förra året talade vi i det blågröna styret om att kärvare tider var i annalkande. 
Inte i vår vildaste fantasi kunde vi tro att något som coronapandemin skulle drabba världen. Men nu 
är vi där och det är långt ifrån över. Världen är en skakigare plats än vad vi är vana vid, men Karlstad 
står fortsatt stadigt. Karlstadsborna kan vara stolta över att det är ordning och reda i kommunens 
finanser, pandemi och vikande konjunktur till trots. Med det blågröna styrets budgetförslag ges alla 
nämnder och förvaltningar mer resurser under perioden 2021–2023. Dessutom skjuts utöver detta 
extra medel till för att stärka verksamheterna. Utgångspunkten för denna budget, liksom alla 
tidigare, är att den ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. 

 

Fokus på barn och unga 

Det blågröna styret har sedan vi tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 alltid 

prioriterat barn och unga. Trygghet, bra skola och ett rikt utbud av fritid- och friluftsaktiviteter ger 

barnen möjlighet till en bra start på livet – det är viktigt för barnen men också för hela familjen och 

kommunens utveckling och tillväxt. I den budget som nu läggs fortsätter vi på den inslagna vägen. 

Barn- och ungdomsnämnden får 18 miljoner i resursförstärkning som bland annat ska gå till 
personaltäthet, ytterligare 8 miljoner läggs med huvudfokus på förskolan och gymnasienämnden får 
nästan 10 miljoner att lägga på ökad måluppfyllelse. Kultur- och fritidsnämnden får 6,6 miljoner som 
bland annat ska användas till sommarlovsaktiviteter. Två miljoner läggs på att främja lekytor och 
spontanidrott, bland annat på Stockfallet. 

 

Vi lägger också 8 miljoner i riktade pengar för att arbeta med utsatta barn och unga. 

 

Satsningar på friluftsliv, idrott och näringsliv 

Att människor i alla åldrar erbjuds ett rikt idrotts- och friluftsliv är viktigt för oss, och något som vi 
menar stärker hela kommunen, och därför satsar vi på att utveckla friluftsområden, vi förbättrar och 
bygger arenor och sporthallar. Vi vill utreda hur vi kan få ett ännu bättre föreningsliv i kommunen och 
vi vill också se att naturturism och näringsverksamhet utvecklas i Vänerskärgården. Vi vill också se över 
hur Karlstads gästhamn kan få ökad kapacitet samt läggas ut på entreprenad. 

 

Trygghet 

Ett område som får särskild uppmärksamhet i 2021 års budget är trygghetsarbetet och satsningar på 
förebyggande åtgärder. Även om Karlstad i jämförelse med många andra kommuner är förskonat då 
det inte finns några, av polisen definierade, särskilt utsatta områden, ser vi att oron i samhället ökar. 
Därför kommer vi att göra insatser för att öka tryggheten för kommuninvånarna. Det blågröna styret 
har under året lagt ett flertal politiska initiativ på trygghetsområdet, men ett trygghetsarbete har 
många sidor, och inte minst måste man arbeta med de förebyggande åtgärderna. Vi lägger därför 
nästan 5 miljoner på Vuxna för trygghet, Unga för trygghet och toleransprojektet. 

Utöver detta kommer vi att se över hur man med aktiv markförvaltning och upprustande 

fastighetsåtgärder kan förbättra tryggheten. 

 

Vård och omsorg 

Personalen är i centrum för varje möte med äldre som behöver äldreomsorg. Vi vill utveckla och 

utbilda den personal vi har och kommer därför att erbjuda mer fortbildning och utbildningsinsatser 

på betald arbetstid, för att på så sätt uppnå högre kvalitet på det arbete som läggs ner. I linje med 



vård- och omsorgsförvaltningens tidigare arbete med hälsosamma scheman vet vi att personalen är 

nyckeln till god äldreomsorg. God fortbildning och kompetenslyft är därför en oerhört viktig del för 

att utveckla äldreomsorgen.  

2021 stärker vi dessutom tillsynen i äldreomsorgen så att vi snabbare kan upptäcka, stötta och 

komma till rätta med eventuella brister som observeras. I det blågröna styret ser vi till att 

kvalitetssäkra såväl offentlig som privat äldreomsorg, för att snabbt kunna sätta in resurser för att 

täcka de behov som finns. Som ett led i beslut fattade på Vård- och omsorgsnämnden resurssätter vi 

i budget den ambitiösa genomlysning av våra vårdboenden som är beslutad. Man ska alltid kunna lita 

på den omsorg som ges av Karlstads kommun och att den har individens värdighet som mål. 

Vi lägger också nästan 14 miljoner på att stärka upp LSS. 

 

Att bygga en kommun för framtiden 

Karlstad hamnar numera högt upp i listor över kommuner som är duktiga på hållbarhetsarbete, och 

där vill vi stanna kvar. Vi gör med denna budget en ordentlig ambitionshöjning i klimatarbetet för att 

kunna möta nationella mål och Parisavtalets åtaganden. Genom en ny energi- och klimatplan tas ett 

helhetsgrepp om kommunens utsläppsbudget och konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen i 

olika verksamheter fastställs. Dessutom avsätts 50 miljoner för klimatarbete under två år där pengar 

finns att söka av förvaltningarna för åtgärder.  

Mer resurser, cirka 10 miljoner, avsätts för att stärka arbetet med att bygga en hållbar stad och 

hantera förorenad mark. 

Vi kommer utreda hur tågstopp kan öppnas i Vålberg och Edsvalla, eftersom naturligtvis även de 

mindre tätorterna har ett behov av hållbara transporter.  

För att bland annat främja psykisk hälsa men också för att skapa en större mångfald gällande 

boendemiljö, vill vi utreda hur kommunen kan medverka till att skapa exempelvis trygghetsboenden 

med hemtjänst, gemenskapsboenden, kollektivhus, gemensamma student- och äldreboenden och 

ekobyar. 

 

Coronapandemin och det goda resultatet 

Karlstads kommun gör ett bra resultat i år, långt mycket bättre än vad vi trodde. Detta är givetvis 

mycket glädjande, och en del av de pengarna fördelar vi i verksamheten för att skapa bättre 

förutsättningar och ge än bättre service åt Karlstadsborna. Att kunna göra detta trots att det råder en 

pandemi är ett starkt besked. Vi är samtidigt ödmjuka inför att situationen kan komma att bli sämre 

och därför har vi satt undan 20 miljoner kronor för att kunna parera coronavirusets oförsägbarhet. 

Ekonomisk ansvarighet är, och kommer fortsatt vara, ett ledord för det blågröna styret.  

 

 



 
Karlstads kommuns skattefinansierade budget för 2021 uppgår till ungefär 5,3 miljarder kronor. Det 
allra mesta av de pengarna går till skola, vård och omsorg. Lite grovt indelat kan man säga att om 
hela budgeten gjordes om till en hundralapp skulle den se ut så här. 


