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MP Karlstad  
i kommunpolitiken

– som vågmästare och som koalitionspartner

Genom vår representation i de politiska församlingarna kommunfullmäktige, nämnder, 
styrelser, bolag och ytterligare några politiska organ har vi vår största möjlighet att 
påverka politiken i kommunen. Det är både stora och små frågor det ska beslutas om. 
Innan frågan hamnar i fullmäktige har den manglats både i nämnder och styrelser. 
Att inneha tunga poster inom systemet ökar möjligheterna till påverkan. Så t ex är 
ordförandeposter, plats i AU och ordinarie poster viktigare än suppleantplatser.
 
I vår tidiga historia fick vi nöja oss med enbart suppleantplatser/insynsplatser eller 
inga platser alls. Idag har vi flera ordförandeposter, platser i AU och en rad andra 
viktiga uppdrag.

MP i kommunalpolitiken har genomgått två olika faser. Den första var vågmästarfasen 
från 1982 till 1998, med undantag för mandatperioden 1991/92-1994 samt åren 2001-
2002. Den andra fasen kan vi kalla koalitionsfasen. Från 1998 till 2010 ingick vi i 
regeringskoalition med S och V, från 2010 är vi i koalition med allianspartierna, d v s 
M, FP, C och KD. 

Vågmästarfasen 1982–1998
I politiska sammanhang brukar man använda termen vågmästare om ett parti när 
det har den avgörande rösten, är tungan på vågen, i ett omröstningsläge. En sådan 
situation föreligger t ex efter ett val när inget av de andra partierna på grund av 
majoritet kan göra anspråk på makten. Vågmästaren kan välja att lägga sin röst på 
den ena eller andra grupperingen och avgör så de politiska styrkeförhållandena i 
kommunen. Under mandatperioden kan vågmästarrösten användas i KF för att rösta 
i sakfrågor både i oppositionen och i den styrande majoriteten, vilket vi kommer att se 
exempel på i fortsättningen.

1982–1985
Det första året i vår historia var ett synnerligen tufft år som vi redan antytt i början av 
denna skrift. Vi hade ingen lokal, vi hade ingen ekonomi och inga av de strukturer 
som är nödvändiga i en förening. Vi hade ännu inget lokalt handlingsprogram, vi hade 
inga platser i de politiska församlingarna.

Inför vårt första val 1982 hade vi fullt upp med att göra oss kända som parti. Vi 
fick två mandat, som gick till Stig Marklund och Iris Lind med Ella Lundström som 
ersättare. Därtill fick vi en vågmästarroll när poströsterna var räknade. Vi fick dock 
inga platser i nämnder och styrelser. Inga platser, det upplevde Miljöpartiet som 
djupt odemokratiskt. Vi hade begärt 6 platser som är det utfall som en proportionell 
fördelning av det totala antalet platser skulle ge i förhållande till valresultatet. 
Socialdemokrater och borgare gick emellertid samman och röstade igenom 
valberedningens förslag som var ett nej till platser för Miljöpartiet i nämnder och 
styrelser. Detsamma utsattes dåvarande Vpk för som inte heller fick några platser 
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Stig Marklumd och Iris Lind ordinarie i KF, Ella Lundström ersättare.
Utsnitt och redigerat foto, original: Håkan Strandman.

Valsedel 1982

trots sina två mandat. Valberedningen motiverade sitt förslag med att val ska 
ske till varje nämnd eller styrelse för sig. Per Gahrton kom till Karlstad och i en 
presskonferens påtalade han det odemokratiska i beslutet. Han hänvisade till en 
riksdagsrekommendation att man ska lägga alla poster i en pott och sedan fördela 
dem proportionerligt. Beslutet i Karlstad strider både mot riksdagens och demokratins 
anda, menade Gahrton. Men så fick det bli. Det var mycket skriverier om detta i 
tidningarna månaderna efter valet.

Vår vågmästarroll gjorde att vi kunde rösta antingen med de borgerliga eller med 
socialdemokraterna i en sakfråga. Det utnyttjade vi, vilket gav oss stämpeln opålitliga 
och vi beskylldes för dubbelspel. Överhuvudtaget hade både de etablerade partierna 
och allmänheten svårt att förstå att ett parti kan vara något annat än antingen höger 
eller vänster. För att hindra oss från att ge utslagsröst hände det att socialdemokrater 
och borgare sökte komma överens före omröstningen i fullmäktige.

En undersökning visar att Miljöpartiet oftare röstade med vänstern än med de 
borgerliga. När vi hade att ta ställning till vår första budget 1982, var det till exempel 
självklart för oss att stödja huvuddragen i den socialdemokratiska budgeten, som vi 
menade var en fördelningspolitiskt riktig budget. Särskilt bra tyckte vi var:

• satsningen på barnomsorgen som bl a innebar ytterligare 120 daghemsplatser 
• sänkta barnomsorgstaxor och fullvärdig skolmat under det kommande året
• åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
• inga ytterligare nedskärningar av den kommunala musikskolan
• satsning på det fria kulturlivet
• driftsbidrag till ungdoms- och samlingslokaler
• ny låg- och mellanstadieskola på Kronoparken samt servicehus på Rud och på 

Kronoparken
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Det fanns naturligtvis också punkter i den socialdemokratiska budgeten 
som vi inte ställde oss bakom. Framför allt ville vi inte dra en kulvert från 
sopförbränningsanläggningen på Heden till Norrstrand, vilket förebådade ett 
kolkraftverk på Heden. 

Av egna förslag kan nämnas att vi ville ha en mera aktiv centrumutformning med 
mindre bilism. Ja, vi ville t o m ha ett torg helt fritt från privatbilar och helst också en 
bilfri innerstad. Andra egna förslag gällde ungdomsarbetslösheten, där vi förde fram 
förslaget att ungdomar skulle kunna få arbeta med giftfria odlingar hos en bonde och 
produkterna användas i kommunens kök.

Stödet till den socialdemokratiska budgeten 1982 innebar också en skattehöjning 
på 15 % för Karlstadborna. Året därpå, 1983, sa vi nej till skattehöjning under den 
närmaste 5-årsperioden tillsammans med de borgerliga. Vår motivering var att vi 
måste vara sparsamma med kommunens resurser och att det fanns pengar att hämta 
om vi avstod från Hagaleden, fjärrvärmeverket och avfallsförbränningsanläggningen.

Ytterligare ett exempel på när vi gick med de borgerliga var frågan om stöd till nya 
lokaler för 4H-gården. Genom vår röst avsattes 2 miljoner kronor i budgeten för nya 
lokaler. 

1984 gick socialdemokrater och borgerliga samman om en gemensam budget. 
Miljöpartiet gjorde flera egna tilläggsförslag, bl a nej till 1,6 miljoner till Hagaleden, 
ingen höjning av partistödet, minskning av representationsanslaget och höjning av 
anslaget till skolmåltider med 2 miljoner. Vidare att Karlstad bör få ett allaktivitetshus 
och kommunala anslagstavlor. Vi begärde också en miljon till försöksverksamhet med 
avfallssortering i hemmen.

De stora kommunpolitiska frågor som vi var engagerade i under vår första 
mandatperiod var barnomsorgen, centrumplanen med Hagaleden samt 
sopförbränningsanläggningen och kolkraftverket på Heden.

Barnomsorgen 
Barnomsorgen har alltid varit en hjärtefråga för partiet. Vår grundinställning i 
barnomsorgsfrågor har varit att det ska finnas barnomsorg av god kvalitet som ger 
alla föräldrar som vill en plats till sina barn. Vi tryckte också från början på att det 
ska finnas olika former av omsorg: kommunala barndaghem, föräldrakooperativ, 
privata daghem, dagbarnvård i hemmet. Vi drev tidigt frågan att dagbarnvårdaren 
i hemmet skulle få räkna in sina egna barn i gruppen. Vi kunde tänka oss mera 
föräldramedverkan i de kommunala daghemmen mot viss nedsättning av taxan samt 
ersättning till hemarbetande med barn. Taxorna har varit en het potatis genom åren 
och vi förordade sänkta taxor.
 
Centrumplanen – bussomstingningsplatsen och Hagaleden
Centrumplanen diskuterades ivrigt under denna period. Miljöpartiet hade emellertid 
ännu inte en klar bild av vilken lösning vi ville se. Vi diskuterade en hel del med 
föreningen Karlstad Lever. Vad vi visste var att vi ville ha fler cykelbanor och att 
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vi var emot bussomstigningsplatsen på Drottninggatan på grund av utsläppen, 
trängseln och bullret och ville ha den flyttad till Hamngatan. År 1972 hade den som ett 
provisorium flyttats från Stora torget till Drottninggatan och blivit kvar där. Miljöpartiet 
begärde att frågan skulle tas upp igen.

Vi visste också att vi var emot Hagaleden, som planerades i sin första fas 1983. Vi 
menade att leden skulle dra ytterligare trafik in till och genom staden, vilket vi var 
emot. Vid valet 1985 delades protestmaterial ut mot Hagaleden. Vi skulle få anledning 
att återkomma många gånger under perioden som följde.

Avfallshanteringen
Frågan hur vi ska ta hand om vårt avfall började komma upp till diskussion, 
och i valet 1985 var det den helt dominerande frågan. På Heden hade vi en 
sopförbränningsanläggning med ofullständig förbränning av utsläppen. Ut kom 
dioxiner och andra farliga ämnen som t ex kvicksilver och kolväten. Diskussionen 
gällde huvudsakligen vilken grad av rening vi borde kosta på oss men också vad 
vi skulle göra med restprodukterna, den så kallade flygaskan. Miljöpartiet menade 
att osorterat avfall överhuvudtaget inte borde brännas, men om det ska brännas 
krävs högsta möjliga rening. Vi ville i stället ha en komposteringsanläggning för 
hushållsavfall. För energiförsörjningen ville vi ha flera små anläggningar som kunde 
eldas med flis och torv. I budgetbehandlingen röstade vi därför nej till anslag till 
sopförbränningsanläggningen. Vi förespråkade redan då sortering av avfallet, i 
synnerhet bortsortering av organiskt avfall som bildar dioxiner vid förbränning. I valet 
1985 hade vi gatuteater och demonstrationer för att uppmärksamma problemet med 
utsläppen från anläggningen på Heden. 5 000 flygblad trycktes upp och delades ut. 
Även denna fråga blev segsliten. Först för några år sedan fick de sista kommunala 
hyreshusen i Karlstad ett system för sortering av hushållsavfall. 

Under mandatperioden verkade vi för två lokala folkomröstningar, en om 
Centrumplanen med Hagaleden och en om sopförbränningsanläggningen och 
kolkraftverket på Heden. Miljöpartiets Stig Marklund argumenterade för att båda 
dessa frågor var angelägna frågor som gällde vår framtid, hur vi ville ha vår stad 
utformad och hur avfall och energi hör ihop. Vi lyckades emellertid inte driva igenom 
de föreslagna folkomröstningarna.

Under vår första tid i politiken hamnade vi ofta i nej-sägarställning utan att klart 
driva våra egna förslag. Ytterligare exempel: Vi var emot parkeringshuset Duvan 
och vi var emot att NKLJ-banan lades ned och vi sade nej till fjärrvärmeverk. Vi 
var kritiskt inställda till motorsporten och sa nej till kommunalt bidrag till Svenska 
rallyt. Vi kritisierade nedläggningen av en rad små skolor. Vi var kritiska till det höjda 
partistödet och gav bort det till Karlstad Lever.

Några ja-frågor vi drev: Vi motionerade om giftfria produkter i kommunens kök, vi 
föreslog 6-timmarsdag i de kommunala förvaltningarna och vi ville ha en kommunal 
försöksverksamhet med betygsfri skola. Vi ville ha kommundelsnämnder för att öka 
den politiska aktiviteten. Vi motionerade om att rivningsmaterial skulle tas tillvara i en 
materialbank när rivning av äldre hus var nödvändigt. Det kunde lämpligen ske i ett 
projekt för arbetslösa ungdomar.
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KF-gänget 1985. Overst: Johan Ekenberg, Ulla Brodow, Jörgen Lenz, Zandra 
Wiringe, Anders Esselin, Anders Enström, Pia Svärdström.  
Nederst: Anne Shalit, Stig Marklund. Valsedel 1985

1985/86 -1988 
Vi gick in i denna mandatperiod efter valet 1985 med 4 mandat. 
Stig Marklund, Ulla Brodow, Jörgen Lenz och Anne Shalit kom in i fullmäktige med 
Anders Enström och Zandra Wiringe som ersättare enligt valsedeln. Anders Enström 
byttes dock ut på ett tidigt stadium mot Johan Ekenberg. Vi blev vågmästare även 
denna gång, men först sedan poströsterna räknats, då socialdemokraterna förlorade 
ett mandat till dåvarande Vpk.

Snuvade på nämnd- och styrelseplatser efter valet 1982 förde vi denna gång tuffa 
förhandlingar med Stig Marklund och Ola Brunström som våra förhandlare. Än en 
gång togs frågan om proportionerlig fördelning av platser i förhållande till valresultat 
upp, men inget av de etablerade partierna ville köpa det förslaget. Miljöpartiet 
ville försöka bryta blockpolitiken men fick inte gehör för den idén. Efter mycket 
prat fram och tillbaka erbjöd Miljöpartiet sig att ”ge makten” åt det parti som gav 
det 8 suppleantplatser i tunga nämnder. Erbjudandet var ej förhandlingsbart och 
kritiserades mycket i pressen. Det slutade med att de borgerliga fick miljöpartiets stöd 
att regera i Karlstad och vi fick de 8 platserna i utbyte. Det blev alltså ett maktskifte. 
Miljöpartiet fortsatte som vågmästare med rätten att rösta fritt i varje sakfråga i 
fullmäktige. Det gällde nu att genomföra vallöftena, varav de tre första var

• Stopp för sopförbränningsanläggningen på Heden
• Stopp för Hagaleden
• Ingen privatbilism vid Stora torget

Avfallshanteringen på Heden
Vårt motstånd mot sopförbränningsanläggningen på Heden fortsatte och vi 
upprepade argumenten från valtalen. Bygget framskred med delbeslut i fullmäktige. 
I januari 1986 beslöts till exempel om rökgasreningsmetod. Den valda metoden 
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kritiserades genast av Miljöpartiets Jörgen Lenz för att den inte var tillräckligt effektiv. 
Så där fortsatte det med överklaganden och väntan, men i slutändan fick Karlstad 
en anläggning för förbränning av avfall med högst förbränningsgrad i Sverige. 
Under tiden argumenterade vi allt starkare för sortering av hushållsavfallet. Vi spred 
informationsbroschyrer som visade hur man kan dela upp avfallet i fyra fack: glas, 
metall, organiskt material och plast och att avfallet är en resurs som på olika sätt kan 
återanvändas. Vi ville ha en försöksverksamhet med källsortering och vi hade också 
idéer om att man skulle kunna utvinna biogas ur soporna på Heden.

Centrumplanen – bussomstigningsplatsen och Hagaleden
Bussomstigningsplatsen var föremål för ivrig diskussion. Man var nu enig om att 
den måste flyttas från Drottninggatan på grund av trängseln, bullret och utsläppen. 
Förslaget var att flytta den tillbaka till Stora torget. Vi ville att bussarna skulle flyttas 
till Hamngatan i stället. Vi stödde det socialdemokratiska förslaget om återremiss av 
frågan. Så mycket mera hände inte under mandatperioden.

Att stoppa Hagaleden som en del av centrumplanen var ett vallöfte. I december 1985 
godkände fullmäktige stadsplanen för leden under starka protester från FP, C, VPK 
och MP. I augusti 1986 togs beslut i kommunfullmäktige om att leden skulle byggas. 
Majoriteten av socialdemokraterna i arbetarkommunen var emot Hagaleden, men 
ändå fattades beslutet att säga ja sedan tillräckligt mänga lämnat den långa, sena, 
sista debatten i ärendet.

Protesterna fortsatte med kraft under mandatperioden, ja ända in på invigningsdagen 
den 30 augusti 1988 då Miljöpartiet iscensatte en sorgeceremoni med nedläggning 
av en krans mitt på Hagaleden, vilket blev mycket uppmärksammat i press och övriga 
media. Våra reservationer i fullmäktige hade inte haft tillräcklig verkan.

Även om ovanstående tre frågor var viktiga vallöften, drev vi också andra frågor.

Barnomsorgen
Vi använde vår vågmästarroll till att markera vår inställning i sakfrågor. I september 
1987 röstade vi t ex med de borgerliga  som lagt förslaget om ersättning till 
dagmammor för vård av egna barn i hemmet. Förslaget ansågs olagligt men hade 
tagits i flera andra kommuner. Vi har inte kunnat följa upp frågan. Däremot röstade vi 
med det socialistiska blocket mot neddragningar i skolan och i den sociala sektorn. 

I budgeten för 1988 skulle pengar överföras från vägar till skola och barnomsorg. 
Under denna mandatperiod togs en långtidsplan för förskola, familjedaghem och 
fritidshem. MP fick igenom ett eget förslag om minskat barnantal i avdelningarna 0-6 
samt förstärkning av personalen.

I övrigt fortsatte vi att driva frågan om olika former av barnomsorg som svarade mot 
föräldrarnas behov. Vi var positiva till nattdagis och öppna för 6-årsgrupper. Vi ville 
också ha daghem för flyktingbarn så att de kunde få vara med barn av samma kultur 
de första åren. 
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Ifråga om taxor var det enhetstaxan som diskuterades. Det gällande taxesystemet var 
komplicerat men ändå inte rättvist. De borgerliga ville ha en enhetstaxa. Deras första 
förslag ogillades av Miljöpartiet eftersom det skulle gå ut över föräldrar med låga 
inkomster. Miljöpartiet föreslog en kompromiss med 0-taxa för föräldrar med mycket 
låga inkomster och då kunde förslaget tas.

Flygplatsfrågan
Mot slutet av denna mandatperiod seglade flygplatsfrågan upp till diskussion. Den 
gamla flygplatsen vid Sommarro ansågs av flera skäl behöva utökas och flyttas. 
Av olika förslag på lämplig plats för den nya flygplatsen var Mellerudstorp hetast. 
Motståndet mot den föreslagna placeringen, som ligger på tillrinningsområdet 
av Mellerudstorptäkten växte emellertid och det skulle bli en segdragen fråga. 
Miljöpartiet var emot placeringen och ville att Övre Ullerud skulle utredas som 
alternativ. Vi ifrågasatte ett ökat antal flygningar före kl. 07.00 och efter kl. 21.00. 
Vår idé var att tåget skulle utvecklas som kommunikationsmedel på relativt korta 
sträckor. Vi ville t ex ha ett snabbtåg Stockholm – Oslo. Vi överklagade därför 
Koncessionsnämndens beslut och skrev brev till Birgitta Dahl som då var miljö- och 
energiminister. 
 
Miljöpartiet samarbetade med och stödde den nybildade föreningen Vattenvärnet som 
under namnet Vattenvärn i politiken, VIP, i valet 1988 gick upp som parti med en enda 
fråga på valsedeln, Stoppa flygplatsbygget! Detta gav dem 2 mandat, men det blev 
ingen ändring i flygplatsfrågan.

Det kunde ibland vara hårda tag i debatterna. En incident som gav eko inträffade vid 
novembersammanträdet 1987. Man debatterade antalet flygavgångar och flyttningen 
av flygplatsen till Mellerudstorp. Jörgen Lenz argumenterade för miljöintressena 
och anklagade socialdemokraterna för att inte leva upp till sina miljömål i sitt 
handlingsprogram. Sedan tog han helt sonika och rev programmet mitt itu inför den 
förstummade församlingen.

Flygplatsfrågan var ännu inte i hamn vid mandatperiodens slut och vi kommer att följa 
den till det bittra slutet.

Fängelset
År 1978 hotades länscellfängelset i Karlstad av rivning. Tolvårige Anders Jansson 
lyckades förhindra detta. Hans kunskap om svenska fängelser var mycket stor 
och han uppmärksammade fängelsets stora kulturhistoriska värde i en skrivelse 
till Riksantikvarieämbetet som därefter snabbt stoppade Kriminalvårdsstyrelsens 
rivningsplaner. 

Efter flera turer blev Karlstads kommun formell köpare av fastigheten för en krona. 
Hur den skulle kunna användas kom upp som ärende i kommunfullmäktige, där MP 
genom Jörgen Lenz presenterade byggnadens unika värden. Fängelset i Karlstad var 
det enda kvarvarande cellfängelset i landet som ej byggts om under senare tid. Själva 
byggnaden visade upp kriminalvårdens historia sedan 1847 och samhällets syn på 
fängelsestraff under olika skeden.
 
Inget annat fängelse har haft så många olika kategorier av fångar. Karlstadfängelset 
har varit kvinnofängelse, ungdoms- och straffarbetsfängelse samt psykiatrisk anstalt. 
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MP ville bevara fängelset som museum och yrkade återremiss, alternativt 
bordläggning av ärendet, men fullmäktige beslutade att sälja fängelset till ett 
hotellkonsortium som rev ut det värdefulla innehållet för att ge plats åt moderna 
hotellrum. Endast ett mindre utrymme har iordningställts som fängelsemuseum i 
nyrenoverade lokaler.

Karlstad och Värmland har gått miste om en synnerligen intressant turistattraktion. 
Karlstadfängelset skulle ha blivit Nordeuropas intressantaste fängelse att visa upp 
och berätta om, inte minst om olika beryktade fångars historia.

Kärnkraftsfrågan
Det fanns ett fortsatt starkt motstånd mot kärnkraften. I de politiska församlingarna 
kunde Miljöpartiet inte göra mycket åt kärnkraftens vara eller inte vara, men vi drev 
kampanjer, delade ut flygblad och försökte få uppmärksamhet i media. I fullmäktige 
hade vi markerat vårt kärnkraftsmotstånd genom att säga ja till aktier i Vänerenergi 
om man uteslöt kärnkrafts- och Kymmenandelarna. Under denna mandatperiod 
kunde vi presentera ett avvecklingsprogram som gjorde vårt motstånd mera 
trovärdigt.

Byggnads- och fastighetsfrågor
I våra synpunkter på Bostadsförsörjningsprogrammets långtidsplan skriver vi att 
centralorten ej skall växa. I stället bör vi bygga i kransorterna. Det fanns en oro för 
segregering i byggandet. Seniorbostäder diskuterades.

Vår linje var ofta att försöka bevara gamla hus från rivning eller försäljning. Vi var 
t ex emot försäljning av Orangeriet I Stadsträdgården. Vi ville bevara Lundins 
Minne på Herrhagen och Södra skolan på Drottninggatan. Västerstrandskolan var 
nedläggningshotad men fick genom vår vågmästarröst på den borgerliga gruppen 
leva vidare.

Budget
Miljöpartiet hade en budgetgrupp som bl a ville investera 50 miljoner i en flispanna, 
25 miljoner till alternativa energiprojekt och 750 000 till miljökontoret.

Fler politiska viljeyttringar ur protokollen
• Vi tillstyrkte ett föreningshus med daghem i Skattkärr.
• Vi tillstyrkte inrättandet av en kommunal bostadsförmedling.
• Vi tog upp radonfrågan.
• Vi krävde fler bostäder åt unga.
• Konsert- och kongresshus började diskuteras. MP ville utreda och ha större satsning  

på kultur och säkra pengar till musikteatern.
• I motionsfloden hittar vi en motion om förbud mot rökning i kommunens lokaler som  

besöks av allmänheten, en annan handlar om plantering av tåliga träd på Hamngatan  
på grund av Hagaleden, en tredje om förbud mot tomgångskörning och ytterligare en  
om att använda kalk som metod för rening i Reningsverket. Det fanns även motioner  
om föräldrakooperativ, flygplatsen och utsläppen av bilavgaser.

• Vi hade synpunkter på miljökonsekvenserna vid planeringen av köpcentret Bergvik.
• När datorer inköptes i kommunen ville vi att man skulle se till att man fick skärmar 

med minsta möjliga strålning.
• Vi ville att Mariebergsskolan skulle få ett eget kök vid ombyggnaden.
• Vi tillstyrkte förslaget om en kommunekolog.
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KF-gänget 1988. Ulla Forsberg, Lars-Martin Jansson,  
Anne Shalit, Zandra Wiringe, Bengt Åkerblom.

Valsedel 1988

1988/89 – 1991
Vi behöll våra fyra mandat från föregående mandatperiod och vi fick på nytt en 
vågmästarroll. I fullmäktige satt nu Anne Shalit, Zandra Wiringe, Lars-Martin Jansson 
och Bengt Åkerblom med Pia Svärdström och Rolf Ahlsén som ersättare enligt 
valsedeln. Under året skedde avsägningar. Ersättare för Pia blev Ulla Forsberg 
Michel och för Rolf blev det Jörgen Lenz. Ulla Forsberg Michel ersattes 1990 med 
Ulla Brodow. 

Vi hade valteknisk samverkan med S och V och fick 10 platser varav 3 ordinarie och 
7 suppleantplatser. Denna mandatperiod fick vi alltså för första gången ordinarie 
nämndplatser. De gick till Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Zandra Wiringe), Tekniska 
nämnden (Gino Jovanelli) och Byggnadsnämnden (Lars-Martin Jansson).

Vi fick en halvtidstjänst som politisk resurs och den 15 november valdes Jörgen Lenz 
till kommunalråd på 3 år. Vi fick också suppleantplatser i kommunstyrelsen och i 
budgetberedningen, vilket underlättade vårt arbete. I verksamhetsberättelsen för år 
1989 framhålls det värdefulla i att vi fick insyn i budgetberedningen.

I den Kerp som togs för 89-91 lade Miljöpartiet fram mycket genomarbetade 
synpunkter på barnomsorgen, äldreomsorgen, skolverksamheten, 
bostadsförsörjningen, energiförbrukningen, kolkraftverket på Heden, 
avfallshanteringen och bilismen i innerstaden. Vår huvudinriktning var att klara 
barnomsorg, skola och den sociala sektorn utan skattehöjningar.

1989 hade Karlstad en socialdemokratisk kommunledning med en borgerlig 
budget, framröstad av Miljöpartiet. Vi fick igenom inte mindre än 18 punkter i 
budgetöverenskommelsen med de borgerliga.

Redan i mars 1989 började tidningarna skriva om höjd skatt eller inte för 1990. 
Socialdemokraterna hade aviserat en skattehöjning på en krona för 1990, vilket 
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de borgerliga inte kunde tänka sig. Miljöpartiet förhöll sig avvaktande. Det blev en 
riktig rysare. Centerns Sven Bjureld fronderade mot sitt eget parti och gick med 
socialdemokraterna. Han lyckades få höjningen sänkt till 45 öre. Miljöpartiet röstade i 
slutändan med de borgerligas med motiveringen att det fanns pengar att hämta om vi 
avstod från Hagaleden, ny sopförbränningsanläggning och kolkraftverk på Heden. 

I budget 1990 konstaterades att vår budget låg närmare socialdemokraternas än 
borgarnas. Vi ville plussa på med Konsument Karlstad, bokbussar och filialer samt 
den öppna förskolan. I budget 1991 ville vi halvera busstaxan för pensionärer. 
Investeringsbidraget på 500 000 som FBK begärt borde gå till 4H, ridklubbar och 
andra föreningar i stället. Vi delade den kritik som framförts mot kommunalrådens 
höga löner och antalet kommunalråd som borde minska. Vi samtyckte också 
till att minska antalet suppleanter i 11-nämnder till förmån för fler i Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.

Vi hade synpunkter på Översiktsplanen 1990: Vi ansåg att spårbunden trafik 
bör förstärkas och sjöfarten utvecklas. I flygplatsfrågan ville vi ha ambulans- och 
tidningsflyg, inga persontransporter. Nej till Södra Ringleden som skulle skada 
Klarälvsdeltat. Vi kritiserade att vattenplan saknas i ÖP. Vi ville ha bullerdämpande 
åtgärder vid E18 öster om älven. Vi ansåg att Välsvikenleden var dåligt planerad. 
Under mandatperioden arbetade vi med flera viktiga frågor:

Flygplatsfrågan
Vi samarbetade med föreningen Vattenvärnet och vi reserverade oss när beslut togs 
om flygplatsfrågan i fullmäktige. Vi fortsatte med aktioner av olika slag. Bland annat 
ordnade vi en demonstration som gav eko när ledamöter i riksdagen besökte Karlstad 
1989. Behövs en flygplats i Karlstad? Vi har ju Hagfors och Oslo. Det var frågor vi 
ställde. Vi deltog också i en demonstration mot Mellerudstorp i Grums.

Centrumplanen
Vi ville fortfarande ha bort bilarna från torget och få en bättre lokaltrafik. Det gick 
trögt att få igång en diskussion om bussomstigningsplatsen. Vi beslöt att kalla till 
presskonferens angående ny centrumplan om inget hände (1/7 1991).
 
Barnomsorgen och andra sociala frågor
Målet var fullt utbyggd barnomsorg till 1991 (Kerpen). Kön var lång och mycket 
återstod att göra. Kvaliteten måste beaktas. Viktigt att vi bygger fler daghem nu. 
Dröjer vi blir det ännu dyrare. Så gick resonemanget. Miljöpartiet ville ha bättre villkor 
för dagbarnvårdare och föräldrakooperativ. Vi drev fortfarande frågan om rätten för 
dagbarnvårdare att få ha med egna barn i gruppen. I fullmäktige stödde vi sådana 
förslag när de kom upp. 

Daghemsplatser är dyra och man sökte efter billigare lösningar. De borgerliga ville 
låta mammor få ersättning för skötsel av egna barn i hemmet. Det ställde vi upp på i 
fullmäktige, men sedan tappade vi kontakt med frågan.

Avfallshantering och energi
Avfallshanteringen var ett hett ämne även denna mandatperiod. Anläggningen på 
Heden måste byggas om. Vi företog flera aktioner mot deponeringen av flygaskan 
på Heden. Askan innehöll gifter och läckte lakvatten. Vi ville ha källsortering och 
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återvinning av sopor. Vi ifrågasatte kraftvärmeverket på Heden. Vi ville ha eldning 
av flis i stället för sopor. Inriktningen måste vara en minskning av energiåtgången i 
kommunen. En motion skrevs om storkomposter 1990.

Byggnadsärenden och stadsplanering
Vår inställning var att bostäder måste prioriteras före utbyggnad av kontor. Ingen 
utbyggnad av Karlstads tätort. Vi ville styra ny byggnation till ytterområdena. I våra 
synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet (1988) menade vi att vi bör bygga vid 
spårbunden trafik. Vi ville bygga energisnålt och få mer anpassning till alternativa 
energikällor och ekologiskt boende. Miljövänliga toaletter. Inte värmepumpar på 
grund av freonet. Vi reserverade oss mot höjd el-taxa och marknadsmässiga hyror 
i kommunens fastigheter. Biobränsle i stället för el. I kärnkraftsfrågan föreslog vi att 
kärnkraftsaktierna skulle säljas.

Mer politik
• Vi motsatte oss försäljningen av Expositonshuset.
• Vi motionerade om ett musik- och allaktivitetshus på NWT:s plats fram till torget.
• Vi sa nej till utredning av bygge i älven av konferens- och konserthus. Behövs ett 

sådant hus? Utred i stället vad olika grupper vill ha.
• Vi motionerade om att kommunens tjänstemän ska ta tåg i stället för flyg.
• Vi var emot rivning av båtskjulen vid Lambergstjärnen som skulle gå ut över 

människor med små inkomster.

1991/92 – 1994
Vi gick in i mandatperioden med bara två mandat, vilket var en stor besvikelse men 
samtidigt en utmaning. I fullmäktige fick Jörgen Lenz och Eva Rosenhuldt de två 
ordinarie platserna med Ola Brunström som ersättare. Emellertid flyttade Eva från 
Karlstad under perioden och Ola Brunström fick då den ordinarie platsen med Lars-
Martin Jansson som ersättare. Jörgen var först suppleant och senare ordinarie i 
kommunstyrelsen. Detta var den enda mandatperiod fram till koalitionen 1998 som vi 
inte var vågmästare i KF.

Under denna mandatperiod började vi få politiska uppdrag utöver uppdrag 
i kommunledning och nämnder. Vi fick t ex för första gången uppdrag som 
nämndeman. Detta gick först till Jörgen Lenz och senare under mandatperioden 
till Ulla Lignell. Vi fick också en representant i Kommunförbundet Värmland, först 
Eva Rosenhuldt och senare, när Eva flyttade, Lars-Martin Jansson. Anne Shalit 
representerade partiet i Naturvårdsrådet.

Med bara två mandat i fullmäktige såg det ut att bli kämpigt. Lars-Martin tog därför 
initiativ till att två ”intressestödgrupper” bildades, en omkring sociala frågor och en 
omkring byggnadsärenden. Vidare skulle fullmäktigeärendena tas upp och diskuteras 
vid antingen medlemsmöten eller ledningsgruppsmöten och annonseras i förväg.

Några viktiga frågor vi arbetat med under mandatperioden:

Flygplatsen
Vi sade fortsatt nej till länsflygplatsen. Vi ville avveckla det reguljära flyget till och 
från Karlstad och satsa på tåget. Alltså reserverade vi oss i fullmäktige så snart ett 
beslut i ärendet dök upp. Med VIP (Vattenvärn i politiken) hade vi mycket samarbete. 
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Våra representanter i KF denna period:
Jörgen Lenz, Ola Brunström, Lars-Martin Jansson.

Valsedel 1991

Vi stödde dem bl a ekonomiskt med 15 000 kronor inför en enkätundersökning (IMU) 
om Karlstadbornas inställning till ny flygplats på Mellerudstorp. Resultat: En majoritet 
var emot. Då begärde vi en folkomröstning om flygplatsen men utan resultat. Vi 
motionerade om en gradvis avveckling av nuvarande flygplats.

Avfallshanteringen
Heden fortsatte att vara ett problem. Det blev alltmera klart att sortering av soporna 
var en nödvändighet, inte minst med tanke på flygaskans d v s restprodukternas 
farlighet. Vi interpellerade om sopsortering och hade presskonferens. Vi ville att en 
plan för källsortering skulle tas fram.

Barnomsorgen och skolan
Vi motsatte oss nedskärningar i barnomsorgen och skolan. Vi sade nej till att 
privatdaghemmet Glädjen togs upp i barnomsorgsplanen på grund av uppsägningar i 
den reguljära verksamheten. Samma bidrag som gällde för föräldrakooperativ ansåg 
vi skulle gälla för personalkooperativ. Vi yrkade återremiss på barnomsorgstaxan när 
den behandlades i KF på novembermötet 1993. Vi ansåg att familjedaghem bör ha 
lägre taxa än de kommunala daghemmen, eftersom familjedaghemmen är billigare 
för kommunen. Vid en diskussion i partiet förhöll vi oss positiva till företagsdagis. Vi 
krävde bättre arbetsmiljö i skolan med bl a daglig städning av skolor och daghem och 
påskyndad allergisanering.

Sociala frågor
När KBT (kommunalt bostadstillägg) blev blockskiljande i kommunfullmäktige stödde 
vi det mer generösa socialdemokratiska förslaget.

Vi ville förbättra förhållandena för de sämst ställda pensionärerna.
Vi ansåg att vi behöver en ombudsman för äldre och psykiskt störda (motion). De 
gamlas tandvård behöver uppmärksammas.
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Invandrarfrågor 
Invandrarfrågor kom upp allt oftare. Karlstads kommun erbjöds ta emot 400 flyktingar 
för 25 000 kronor per person, vilket var den första flyktingmottagningen i Karlstad.

Under perioden påbörjade vi en satsning på invandrarkvinnor. Karin Brunström 
hade gymnastik med en grupp på Café Ella inne på gården på Järnvägsgatan. Karin 
Svensson med hjälp av Birgitta Westlund och ibland även ett par andra kvinnor 
ordnade samvaro med inriktning på språkträning, promenader m m, först på Café 
Ella, senare på Kronoparken. Där pågår verksamheten fortfarande.

Budgetfrågor
En rapport från budgetarbetet 1997 i nämnderna visade att Vård- och 
omsorgsnämnden behövde dra ner med 10 %. Orimligt, tyckte vi. Gymnasienämnden 
hade inga problem just då, men i framtiden aviserades vissa problem bl a därför att 
kranskommunerna börjat öppna egna gymnasier vilket minskar den interkommunala 
ersättningen. 

Stadsplaneringsfrågor, trafik och byggande
I ett KF-ärende om de kommunala bolagen framförde vi krav till Karlstads Bussbolag 
AB att miljöaspekterna skulle väga tungt i verksamheten och till Karlstads Parkering 
AB att inga fler parkeringsplatser bör anläggas i centrum. Avloppsnätet är ett 
problem på grund av ålder och kapacitet och måste åtgärdas. Ingen direktverkande 
el vid uppvärmning av bostäder. Ingen koncentration av byggande i det centrala 
Karlstad. Ingen vattennära industribyggnation i Karlstad, hellre vattennära bostäder. 
Hamnkaraktären ska bevakas vid projektering av Kannikenäsholmen och Yttre hamn. 

Lars-Martin Jansson agerade i frågan om bebyggelse i vattennära områden (projekt 
Vattenfront) med en skrivelse ställd till Stadsbyggnadskontoret. Lars-Martin var den 
av oss som var mest kunnig i stadsbyggnadsärenden och ÖP- och detaljplaner. 
Följaktligen var det Lars-Martin som också reagerade kritiskt på förslaget att riva i 
kvarteret Gäddan och agerade även i bevarandefrågor i kvarteret Lantmätaren.

Budget 
1993 lade S och de borgerliga fram en gemensam budget, vilket vi tyckte var mycket 
sympatiskt. Vi såg också positivt på det förhöjda anslaget till Socialnämnd och skola 
och stödde förslaget med några ändringar: Vi ville till exempel ha 300 000 kronor 
ytterligare till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och 250 000 kronor till Socialnämnden 
för konsumentrådgivning. Pengarna kunde tas från anslaget till Svenska rallyt samt 
från anslaget för oförutsedda utgifter.

Vi deltog också i både Kyrkovalet och EU-valet 1994, se närmare avsnittet om val.

Mer ur protokollen
• Vi ville ha rökfritt i offentliga lokaler (motion).
• Motion om järnvägstrafik mellan Skoghall och Karlstad.
• Motion om att tidningen Vi i Karlstad borde återuppstå.
• Samma ersättning till den som använder cykeln i jobbet som den som tar bilen, detta  

för att stimulera cykelåkande. 
• Reservation i KF om utformningen av förslaget till alkoholavgifter på krogen, vilket  

gynnade de större företagen.
• Vi ville ha försök med 6-timmarsdag inom kommunala vårdsektorn.
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KF-gänget 1994. Ordinarie ledamöter: Lars-Martin Jansson, 
Karin Bergström, Rune Höglund, Birgitta Westlund. 
Ersättare: Ulla Brodow och Bengt Äkerblom.

Valsedel 1994

• Vi ville ha en utredning om den utökade museiverksamheten.
• Likvärdiga anslag till pojk- och flickidrott.
• Lika lön för likvärdigt arbete.
• Sälj kommunens kärnkraftsaktier, 24 miljoner, och investera i sol och vind!
• Vi ville ha bättre kulturminnesvård. Dokumentation av kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer  och byggnader (motion).
• Vi ville ha konsumentrådgivning.
• Vi ville ha en förstärkning av Miljö- och hälsoskyddskontoret.
• Vi ville att kommunens bensindrivna fordon skulle konverteras till etanolbränsle  

(motion).
• Vi ville att de som fått arbete inom Solstadprojektet skulle ha högre lön än  

socialbidragsnormen.
• Träden vid byggnation i kvarteret Lantmätaren måste skyddas.
• Det ska inte vara mer än 500 meter till närmsta dagligvaruhandel (motion).
• En motion om utbildning av kommunens personal i allergifrågor samt en om  

bortsanering av allergiframkallande material i hus såsom skolor, daghem m fl.
• Motion om kvinnors sexuella situation i arbetslivet.
• Det kommunala övertidsuttaget skall ersättas med nya arbetstillfällen (motion).

1994/95–1998
Vi gick in i perioden med 4 mandat. Lars-Martin Jansson, Karin Bergström, Rune 
Höglund och Birgitta Westlund fick de ordinarie platserna i fullmäktige med Ulla 
Brodow och Bengt Åkerblom som ersättare. Vi blev åter vågmästare - men kortvarigt.

Efter valet 1994 presenterade vi en kravlista för båda blocken för eventuell 
samverkan i styret av Karlstad. Det var vår första trevare att försöka komma med i 
en majoritetskoalition. Den godtogs dock inte. I stället bildade socialdemokraterna 
majoritet med C och FP. Därmed förlorade vi också vår vågmästarroll. Då gjorde 
vi teknisk samverkan med KD, V och VIP vilket gav 20 platser, tio ordinarie och tio 
suppleantplatser, varav vi fick 7 ordinarie och 5 suppleantplatser.
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Vår insyn i andra viktiga organ ökade genom att Lars-Martin blev ledamot i 
Kommunstyrelsen och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare 
i Kommunstyrelsens personalutskott. Ola Brunström tog plats som ersättare i 
Budgetberedningen.

Clary Steen och Bengt Åkerblom fick ordinarie platser i Naturvårdsrådet. Nämndemän 
blev Ulla Lignell och Karin Svensson.

Vi var även representerade i flera andra organ som t ex ledamöter i 
Kommunrevisionen, Valberedningen, Karlstadsregionens planeringsnämnd och 
ersättare i ytterligare några.

Vi presenterar här kravlistan som samtidigt får stå som MP Karlstads viljeyttring inför 
den nya mandatperioden.

• KBT skall ligga på 90 % mellan golv och tak. (KBT = kommunalt bostadstillägg).
• Folkomröstning om flygplatsen vid Mellerudstorp. Folkomröstningen skall vara 

beslutande.
• Kommunala tjänsteresor understigande 50 mil skall ske med tåg eller buss.
• Daglig städning av skolor och daghem.
• Påskyndande av allergisanering i kommunens lokaler.
• Försök med 6 timmars arbetsdag i projektform inom kommunala vårdsektorn med 

start senast januari 1995.
• Det kommunala övertidsuttaget ska ersättas med nya arbetstillfällen.
• Den miljöanpassade trafikplanen förverkligas inom den uppgjorda tidsplanen.
• Varken Södra ringleden eller Gravaleden skall förverkligas.
• Ingen ändring eller utbyggnad av E18 inom kommunen.
• P-platser utanför stadskärnan och dithörande matarbussar t o r centrum skall snarast 

utredas.
• Kollektivtransporter skall ske med miljövänliga drivmedel, t ex el eller vätgas.
• Källsortering skall omedelbart utvecklas.
• Inga ytterligare parker och grönområden får exploateras i Karlstads tätort.
• En förutsättningslös utredning skall genomföras om hur museets verksamhet skall 

bedrivas och var den skall förläggas.
• Kommunen säljer sina kärnkraftsaktier värderade till 24 miljoner för att investera 

dessa i sol- och vindkraft.
• Lika stora resurser skall satsas på flickors och pojkars fritidsverksamhet.
• Lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
• Valfrihet inom barnomsorgen, t ex kooperativ.
• Inflationsskydda biblioteksverksamheten.
• Inrätta konsumentrådgivare.
• Tillsätt barnombudsman.
• Behov av läkarkompetens inom kommunens vårdsektor skall tillgodoses.
• Vindkraftverk skall byggas inom Karlstads kommun.

Några kommentarer
I olika sammanhang agerade vi för ovanstående krav, t ex i vårt remissvar på 
stadsplaneförslaget 1995, där vi yrkade att den miljöanpassade trafikplanen skulle 
verkställas. Man kunde ha p-platser utanför stadskärnan och dithörande matarbussar 
in till centrum.

Vi fördömde att bidrag till Svenska rallyt gick igenom (7/2 97 i ett pressmeddelande). 
Vi motionerade om trafikmiljön i innerstaden. Vi fastslog att vår strategi vad gäller 
stadsplanering innebär följande prioritering: 
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1. Människor
2. Träd
3. Kollektivtrafik
4. Bilar

Ett 2-dagars seminarium om Karlstads framtid anordnades 5-6/9 1996 där 
Översiktsplanen fram till 2020 behandlades. Partierna uppmanades att skicka in 
synpunkter på Vision Karlstad 2006.

Under mandatperioden kom flygplatsfrågan i hamn. Den 21 september 1997 invigdes 
den nya flygplatsen vid Mellerudstorp. 5 miljöpartister demonstrerade in i det sista, 
denna gång med plakat som bildade uppmaningen ÅK TÅG!

Barn- och ungdomsnämnden hade underskott i 1997 års budget. Vi ansåg att de 
borde få nolla det. Skolorna fick beröm av oss för sitt arbete med Agenda 21. Vi 
begärde återremiss av skolplanen och vi ville se ett klarare uttryck för kommunens 
politiska vilja med skolan, manifesterad i åtgärdsprogram och budget. Särskild tonvikt 
ville vi lägga på följande områden:
Elever med särskilda behov.
Konfliktlösning och frågor som har med mobbning att göra.
Miljö och hälsa. Agenda 21 i skolan. Naturetik. Allergisanering. Kost och livsstil.
Gestaltning, d v s ett rikt utbud av uttrycksmedel för känsla, vilja och tänkande. Hit hör 
bl a dans, drama, sång samt text- och bildskapande.

Under 1997 diskuterades dagistaxornas relation till inkomsten.

Beslut om att starta Karlstads energibolag skedde i KF 23/5 1996. 
Miljöredovisning infördes under mandatperioden i kommunens årsredovisning, vilket 
var på ett initiativ från Miljöpartiet.

Gravaleden
Vi var emot Gravaleden sedan tidigare. I augusti 1997 formulerade Jörgen Lenz en 
skrivelse till Vägverket Region Väst Karlstad där han preciserar alla de skäl som finns 
för att inte bygga Gravaleden, varav bara några kan nämnas här. Leden strider mot 
modernt miljötänkande, mot EU:s krav och mot policy i Car Free Cities där Karlstads 
kommun är medlem. Leden skulle innebära ett stort intrång i landskapsbilden 
och gå genom ett område med stora ekologiska värden där bland annat den 
utrotningshotade vitryggiga hackspetten finns. Leden producerar också avgaser och 
buller i ett omtyckt friluftsområde.

Stadsplanen m m
Vid möte den 12/1 1995 beslöt vi att begära återremiss i fullmäktige på 
stadsplaneförslaget. Vi överklagade försäljning av Gamla badhuset.
Vi motsatte oss höjden på husen i kvarteret Vågmästaren. Vi motsatte oss en höjning 
av busstaxan.

Heden
Vi beslöt att åter ta upp frågan om sopor i fullmäktige, deras hantering och sortering. 
Sortering av sopor har nu blivit en möjlig tanke i KF. Vi var fortsatt oroade över 
deponin av flygaskan på Heden.
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Naturvårdsprogrammet
Bra kan bli bättre och våra synpunkter på programmet framhöll att det måste till 
en samsyn om naturvårdsprogrammets frågor i hela det politiska och kommunala 
arbetet. Litet tecken på framsteg: Engångsmuggar förekommer knappast längre 
vid kommunala fikastunder. Bland många synpunkter tas odlandet och kunskapen 
om kretsloppet fram, grönområden och parker och plantering av fruktträd m m på 
kommunens mark. 

Sociala frågor
Vi gick med på viss höjning av äldre- och omsorgstaxan, LSS- och färdtjänsttaxan. I 
budget för 1998 ville vi tillskjuta 2 extra miljoner till Socialnämnden.

Vår motion om friår gick igenom och fick också en tillämpning under mandatperioden.

Lars-Martin Jansson lämnade synpunkter på detaljplan för äldreboendet i kvarteret 
Pelaren. Han framhöll det olyckliga i kombinationen gamla och hög bullernivå, 60 dB, 
samt närheten till en bensinstation. Den senare är numera riven. Under perioden togs 
beslut om att tre hus på Rud ska göras om till äldreboenden. 
Liksom i barnomsorgen ville vi också i äldrevården ha olika slags service. Vi hade 
idéer om kooperativa äldreboenden och motionerade också om detta. När det gällde 
utformningen av boenden för äldre och sjuka ansåg vi att gemensamt kök och 
dagrum skulle finnas men inte nödvändigtvis eget kök i varje lägenhet.

Motioner och andra politiska viljeyttringar
• Motioner om naturvänlig skötsel av träd.
• Motion om kvicksilverutsläpp från krematoriet.
• Föreningar med rasistiska budskap ska ej få använda kommunens lokaler (motion).
• Fyrverkeri i samband med millenniumskiftet. 50 % vill vi ska gå till barnverksamhet i  

främmande länder (motion).
• Förslag i KF om användning av Stenbron för turister och gående.
• Interpellationer den 15/2 -95 om komposterbara sopor, den kommunala  

vattenresursplanen samt flygplatsen och den långsiktiga ekonomin.
• Vi ville behålla Jakobsbergsbron.
• Vi ville inte att flottning på Klarälven skulle upphöra.
• Vi motsatte oss byggnation av McDonalds etablering vid Nobelkorset (fara för  

stadsmiljön).
• Motion om ändrad startplats för Svenska rallyt.
• Interpellation om övertid kontra arbetstid.
• Interpellation om strandskydd.
• Interpellation om glasåtervinning.
• Motion om Agenda 21.
• Vi bör ej sälja ut el-nätet.
• Motion om butik för återbruk.
• Återremiss för förslaget om rivning av Westinska villan.
• Uppdra åt Högskolan att undersöka konsekvenserna för barn och ungdomar av  

neddragningarna inom barnomsorgen och skolan.
• Motion om sänkt arbetstid på frivillig väg inom vårdsektorn.
• Motion om 30 km inom tättbebyggt område.
• Motion om cykelvägarna: bättre markeringar för cykel-gående-mopeder.
• Motion om barnbokslut.
• Motion om en kulturmötesdag på Stora torget.
• Motion om att bygga en finsk bastu på Skutberget.
• Motion angående klotter.
• Motion angående plantering av träd utmed Pråmkanalen.
• Motion om förbud för nazistiska grupper att hålla möten på offentlig plats.
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EU-frågan dominerade även denna mandatperiod (se särskilt avsnitt i kapitlet Vår 
utåtriktade verksamhet).

Vågmästarfasen i KF lider mot sitt slut
Vad har Miljöpartiet egentligen åstadkommit med sin hoppande vågmästarpolitik 
i KF, sina reservationer, sina många motioner, sina utspel och demonstrationer? 
Det är en fråga som då och då dök upp i pressen under partiets första period i 
kommunpolitiken. 
 
I en tidningsintervju fick Jörgen Lenz vid ett tillfälle frågan vad MP faktiskt uträttat. 
Jörgen menade att även om vi inte kan peka på särskilt många frågor där våra förslag 
gått igenom, har vi påverkat tänkandet på lång sikt i miljöpartistisk riktning. MP har 
varit droppen som urholkat stenen.

Det är sant att vi förlorat flera frågor som vi kämpat hårt för, t ex vårt nej till Hagaleden 
och flygplatsen Mellerudstorp, vårt nej till försäljningen av Gamla badhuset och 
Fängelset samt nedläggningen av en rad små skolor. I flera frågor har vi emellertid 
utan tvivel påverkat utvecklingen. Vi hade till exempel tidigt en differentierad syn 
på barnomsorgen med många olika barnomsorgsformer för att möta föräldrars och 
barns olika behov. Detta är idag fullt accepterat. Vi har månat om skolan på olika sätt, 
särskilt med resurser till barn som haft svårt att klara skolan. Västerstrandsskolan 
är en skola som räddades med hjälp av Miljöpartiet och vågmästarrollen. Även 
allaktivitetshuset i Skattkärr kunde förverkligas genom Miljöpartiets vågmästar-ja.

Vi krävde mycket tidigt fler cykelbanor och en bättre luftmiljö i centrum. Båda dessa 
krav är i dag uppfyllda. Samtidigt som vi krävde och fick igenom hårdast möjliga 
reningsgrad i den nya sopförbränningsanläggningen på Heden (hårdast i Sverige), 
förde vi fram krav på sortering av allt avfall, inklusive organiskt hushållsavfall. Det var 
en relativt ny tanke i KF 1985. Vi vet hur utvecklingen gått.

Om man långsiktigt följer frågorna, vågar vi påstå att Miljöpartiet bidragit till 
miljömässigt och socialt bättre lösningar av många frågor med den vågmästarpolitik 
som stod till buds. 
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Stor bild: Marie Ullenius, Jörgen Lenz,  
Lars-Martin Jansson.
Små bilder: Karin Bergström, Rune 
Höglund och Birgitta Westlund.

Valsedel 1998

Koalitionsfasen
Vår första koalition blev med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och etablerades 
efter valet 1998. Detta partnerskap varade fram till 2010 då vi gick i koalition med 
allianspartierna M, FP, C, och KD.

1998/99 – 2002
Vi gick in i mandatperioden med resultatet 6,6 % och låg kvar på 4 mandat. 
Lars-Martin Jansson, Karin Bergström, Jörgen Lenz och Marie Ullenius fick 
fullmäktigeplatserna med Rune Höglund och Birgitta Westlund som ersättare. 

Efter valet 1998 gick vi efter långdragna förhandlingar med båda blocken i koalition 
med S och V. Resultat:

Lars Martin Jansson blev kommunalråd. 

Vi fick nu för första gången ordförandeposter. Det var tre stycken och de gick 
till Marie Ullenius i Barn- och ungdomsnämnden, Jörgen Lenz i Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och Lars-Martin Jansson i Miljöarbetsgruppen.

10 ordinarie platser i nämnder och styrelser och ett antal suppleantplatser stod 
till vårt förfogande. Vi hade tidigare fått uppdrag som nämndemän och plats i 
Naturvårdsrådet. Så även denna mandatperiod. Nämndemän blev Clary Steen och 
Ulla Lignell. I Naturvårdsrådet fanns Birgitta Westlund som ordinarie ledamot.

Vi hade flera uppdrag som var relaterade till kommunledningen. Så t ex var Lars-
Martin Jansson ledamot i Kommunstyrelsen med Marie Ullenius som ersättare. Vi 
hade också både ordinarie ledamot och ersättare i Budgetberedningen. 
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Vi var representerade med ordinarie platser i Kommunrevisionen och i 
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott. Vi fanns även i Valberedningen på ordinarie 
plats.

Bland övriga ordinarie uppdrag kan nämnas plats i Samverkan barn och ungdom, 
Arbetsgruppen för demokratifrågor, Karlstads El-nät AB, Karlstads Energi AB, 
Karlstads Teater AB, Kommunförbundet Värmland samt Tåsan Kraft AB. Därutöver 
hade vi ersättningsplatser i flera kommunala politiska organ.

Som underlag i förhandlingarna hade vi dokumentet Vad MP planerar att genomföra 
under kommande valperiod som också hade fungerat som informationsblad 
inför valet. Majoritetsöverenskommelsen ledde fram till en 15 sidor lång politisk 
överenskommelse med ett klart samarbetsavtal som grund. Den hette En stad för alla 
– en stad med både lyskraft och livskraft. Rubrikerna anger inriktningen:

•  Den företagsamma staden
•  Den ”gröna ” staden med bra boendemiljöer
•  Den trygga och hälsosamma staden
•  Den goda uppväxtstaden
•  Demokratistaden
•  Ungdomsstaden
•  Äldrestaden
•  Kultur- och fritidsstaden
•  Kommunen som arbetsgivare 

Tidningarna letade genast efter frön till splittring av den nya koalitionen. Sådana 
fanns. Ett exempel är privatiseringen inom t ex äldreomsorgen där V hade en striktare 
inställning än de övriga. Ett annat exempel är Gravaleden som Miljöpartiet absolut 
inte ville bygga. Vi förordade i stället en snabb ombyggnad av Ilandakorset, en av 
Karlstads farligaste vägkorsningar.

VF listar den 14 oktober 1998 exempel på vad man faktiskt var överens om att arbeta 
för:

• Försök med kortare arbetstid görs bland kommunalanställda
• Barn till arbetslösa ska garanteras plats i barnomsorgen
• Försök med ökad sysselsättningsgrad för deltidsarbetslösa i kommunen
• Ett härbärge för bostadslösa öppnas och drivs tillsammans med kyrkorna
• Försök görs med fria bussresor på vissa linjer
• Föreningsdrivna fritidsgårdar öppnas i Väse och på Norrstrand
• Ett resecentrum byggs i Karlstad
• Cykelvägarna förbättras och byggs ut
• Ett småföretagarråd inrättas i Karlstad
• En demokratiberedning som får uppgiften att ge förslag på hur demokratin ska stärkas 

tillsätts
• Skatten ska inte höjas under mandatperioden
• Karlstad ska bli en fossilbränslefri kommun
• Kommunens kärnkraftsaktier ska säljas
• En del av Klarälvens delta görs till stadsnationalpark
• Ekonomin ska vara i balans år 2000
• Ett ungdomsråd ska inrättas
• Vissa nämndsammanträden hålls öppna för allmänheten

Två frågor kunde man inte komma överens om: stödet till Svenska rallyt och 
försäljningen av Gamla badhuset. De fick alltså lyftas ur överenskommelsen.
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Det steg som Miljöpartiet tog i och med koalitionen med S och V efter valet 1998 
innebar ett viktigt skifte i vårt parti. Från vågmästarroll I KF till samarbetspartner. Från 
en ständig oppositionsroll till en partner som kan kompromissa men också hitta nya 
kreativa lösningar i samförstånd.

Budget 1998
Miljöpartiet och Vänsterpartiet utarbetade gemensamma ramar för åren 1998 – 2002. 
Det innebar en stor satsning på mjuka frågor. Bland de mjuka frågorna ville vi bland 
annat alltid sätta barnens bästa i centrum, få bättre medicinsk kompetens och mer 
personal och utbildning i vården. 

Andra frågor som kom upp i budgeten var centrumplanen, djurskyddet, 
sopsorteringen, minskad eluppvärmning av fastigheter, badhuset åt karlstadsborna, 
bioenergi för produktion av fjärrvärme, avveckling av kärnkraftsaktierna, 
kronoparksprojektet för arbete åt invandrare, Solareturen, slagg och aska från 
fjärrvärmeverket m m.

1999
Kontakt med Sydafrika
Kommunen fick en kontakt med Sydafrika – ett initiativ från Miljöpartiet.

1. En delegation från nio kommuner i Sydafrika besökte kommunen för att se 
på miljöinsatser och etablera samarbete. Lars-Martin Jansson ansvarade för 
mottagandet.

2. Ett Agenda 21-projekt, finansierat av SIDA och godkänt av samtliga politiska 
partier i kommunen, inleddes med den sydafrikanska kommunen de Aar under 
ledning av Lars-Martin Jansson. Ett treårigt samarbetsavtal med kommunledningen 
undertecknades på plats den 29/4 vid ett tio-dagars besök i Sydafrika. Ett 40-tal 
kommunanställda från Karlstad har i omgångar deltagit i miljöarbete i de Aar och 
flera studiebesökare därifrån har gästat Karlstad. Ett av åren tilldelades projektet 
utmärkelsen som det mest lyckade inom SIDA:s ram.

Mera ur protokollen:
• Vi var emot höjda löner för förtroendevalda.
• Det kärvade med koalitionen i frågan om försäljning av Energirörelsen. Vi var bestämt  

emot en försäljning. 
• I fullmäktige sa vi ja till kisare (elevstödjare) i skolan. 
• MP Karlstad bidrog med 5 000 kronor till vindkraftföreningen VEV, ett symboliskt 

bidrag  för att markera vårt intresse.
• Vi sade nej till förslaget att låta sätta upp kopparplattor på Stora torget med namnen  

på segrarna i Svenska rallyt.
• Beträffande trafiken diskuterades gratis bussar på lördagar samt bussar till  

universitetet var tionde minut.
• Försäljningen av badhuset överklagades till Regeringsrätten (Lars-Martin Jansson).
• Vid möte den 11/5 beslöts bl a om museiverksamheten att MP inte vill bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet. 
• Om bostadsförsörjningsprogrammet: Vi bör efterlysa energiaspekter när vi bygger 

hus.
• Vi var kritiska till försäljningen av Ishallen och delar av avtalet. I KF begärde vi  

återremiss i första hand och avslag i andra hand.
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2000
Medlemsmöte den 8/5 
Avfallsplanen står och stampar. Vid detta medlemsmöte konstaterade vi att vi vill 
gå längre än kommunen när det gäller Heden. I fråga om biogasen har kommunen 
avverkat etapp I, utvinning av biogas ur slam till bussar. Återstår etapp II, d v s 
hushållsavfallet. Problemet är att man både vill röta det till biogas men också 
förbränna det.

Solareturen ventilerades ingående, bl a vem som ska ha huvudansvaret, 
Arbetsmarknadsnämnden, kommunen eller privata entreprenörer. Kritik riktades mot 
Arbetsförmedlingens funktion. Inga beslut fattades. Miljögruppen tog fram en policy.

Ytterligare en stor fråga diskuterades ingående vid detta möte, nämligen 
Resecentrum. Redan år 2000 hade alltså denna fråga blivit en långkörare 
med två konsulter tillsatta efter varandra, varav den siste Lars Bull fick ett stort 
utredningsuppdrag. MP hade ännu inte bundit sig för placeringen av Resecentrum. 
Vi var kritiska till Lars Bulls höga lön och vi ville se en miljökonsekvensanalys med 
två likvärdiga alternativ. Vi beslöt att i första hand begära återremiss och i andra hand 
avslag på KS-förslaget. 

Medlemsmöte den 31/5
Vi hade synpunkter på budgeten. Vi ville bl a ha mer investeringar till biogas som 
alternativt bränsle i kollektivtrafiken. Vi ville att barn, skola och omsorg och de 
miljöfrågor som finns i majoritetsöverenskommelsen skall prioriteras i budgeten 2002-
2003. Vi begärde ytterligare 12 miljoner till Rudsskolan.

Medlemsmöte den15/6
Vi bör vara återhållsamma med externa köpcentra.
Diskussion om samarbetet i majoriteten. Vi får se till att bli respekterade som en 
likvärdig partner, inte bli överkörda, vilket händer.

Medlemsmöte den 28/9 
Stor diskussion om försäljningen av fastigheten Gjutaren 1, som gällde ett 
Ungdomens hus och idrottslokaler åt Tingvallagymnasiet.

Medlemsmöte den 27/11.
Vi beslutade att föra fram frågan om nationalstadspark i KS.

Medlemsmöte den 11/12
Ärendet i KS om utredningen av kommunens avfallsplan diskuterades utförligt. 
Vi ville ta bort tonvikten på förbränning och i stället betona källsortering enligt 
koalitionsöverenskommelsen. Andra kommuners sopor, som vi åtar oss att bränna, 
ska vara sorterade och lämpliga för förbränning. Ingen ytterligare panna för 
sopförbränning.

2001
Ur verksamhetsberättelsen för 2001
Vid medlemsmöte den 17 januari diskuterades hur Klarälvens deltaområde 
och dess kulturvärden skall kunna skyddas som nationalstadspark. Vid ett 
annat möte diskuterades resecentrumsalternativen. Två offentliga möten hölls i 
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resecentrumfrågan, den ena den 14 februari i sessionssalen, den andra den 21 mars 
i Tingvallagymnasiets aula. Vid ett möte den 20 mars enades vi om att medverka till 
ett Ungdomens hus med idrottshall och kulturaktiviteter i kvarteret Gjutaren. Även 
ordenshuset i kvarteret Älgen skulle tas i bruk för efterfrågade aktiviteter. Försäljning 
av Energirörelsen var flera gånger uppe till debatt. Bland annat hade Åke Pettersson 
skrivit två artiklar i lokalpressen där han argumenterat mot en försäljning. Den 13 
september beslöt vi enhälligt att energirörelsen skulle vara kvar i kommunens ägo. 
(Slut på referens till verksamhetsberättelsen).

Denna mandatperiod kom att bli mycket turbulent och tung i partiet. Det var nu den 
stora krisen i partiet inträffade som ledde till att de tre ledamöterna i fullmäktige 
Jörgen Lenz, Marie Ullenius och Rune Höglund lämnade partiet och bildade ett eget 
parti som ingick koalition med den borgerliga gruppen. Därmed sprack vår koalition 
med S och V, vi hamnade i opposition och Lars-Martin Jansson blev ensam kvar som 
ordinarie ledamot i fullmäktige. Se det tidigare avsnittet om Krisen i partiet. 

2002
Året dominerades av valet. Med S och V löpte arbetet utan större motsättningar. Fem 
större valfrågor finns noterade:
1. Klimat
2. Mat och hälsa
3. Mänskliga rättigheter
4. Sänkt arbetstid
5. Nej till EU/EMU

Det kan noteras att MP var det enda parti som satte klimatfrågan på första plats i 
valet.

2002/03 – 2006
Vi gick in i den nya mandatperioden med resultatet 4,1 % och bara 2 mandat, vilket 
var begripligt med tanke på den kris vi haft i partiet. Åke Pettersson och Karin 
Granström blev våra representanter i fullmäktige med Lars-Martin Jansson som 
ersättare. Vi hade nu förlorat halva partistödet, och från Mp Värmland som föll ur 
Landstinget förlorade vi bl a det ekonomiska stödet för den gemensamma lokalen. 
Vi gick nu bistra tider till mötes. Bränd av vad som skett beslöt vi att införa ett 
hederskontrakt för alla förtroendevalda.

Vi var inriktade på fortsatt arbete i koalition. Karin Granström gjorde upp en utförlig 
kravlista. Förhandlare var Åke Pettersson, Karin Granström och Lars-Martin Jansson. 
Både det borgerliga blocket och S och V visade sig positiva till ett samarbete, men 
efter ingående diskussioner beslöt vi att gå i koalition med S och V vilket gav följande 
resultat: 

Åke Pettersson Frykberg blev kommunalråd. 
Relaterat till kategorin Kommunledning fick vi också ledamot och ersättare i 
Kommunstyrelsen, ledamot i Tillväxtutskottet samt ledamot i Fullmäktigeberedning för 
demokrati.
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Vi fick ordförandeposten i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Anna-Karin Cederlöv) 
och flera ordinarie AU-platser i nämnder och styrelser, vilket ökade våra 
påverkansmöjligheter.

AU-platser i följande nämnder:
 Byggnadsnämnden (Lars-Martin Jansson)
 Kollektivtrafiknämnden (Karin Granström)
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Anna-Karin Cederlöv)
 Tekniska nämnden (Kurt Nyström, som senare efterträddes av Dane    
 Bergmark)
Vi fick också ersättarplatser i flera AU.

Utöver detta var vi representerade med ledamöter och ersättare i ytterligare ett antal 
nämnder.

Bland övriga uppdrag (samtliga Åke Pettersson Frykberg) kan nämnas:
 Ordförande i Karlstads Energi AB 
 Ordförande i Tåsan Kraft AB 
 Ordförande i Vindpark Vänern AB 
 Ledamot i Ordförandegrupp
 Ledamot i Styrgrupp för Resecentrum 

I Region Värmland fick vi en ledamot och en ersättare, vilket gjorde oss till 
vågmästare där.

Som tidigare hade vi representanter i Naturvårdsrådet (Clary Steen ordinarie). 
Nämndeman blev Clary Steen.

Budget
Många av frågorna i koalitionsöverenskommelsen fanns med i budget 2003 bl a två 
extra djurskyddsinspektörer och två energisparjägare. Musikskolan får en miljon för 
att utvecklas till kulturskola. Fler solfångare kommer att kunna installeras och det 
blev mer pengar till tågtrafik med Värmlandstrafik. Pengar anslogs till ombyggnad 

Representanter i KF 2002 - 2006.  
Ordinarie: Åke Pettersson, Karin Granström.
Ersättare: Lars-Martin Jansson.

Valsedel 2002
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av bibliotekets entré. Pengar också till en lokal för dans och lämplig lokal för 
ett ungdomens hus. Miljöpartiet fick igenom att uppvärmningen i den tillstyrkta 
fotbollshallen (3 miljoner) ska ske på ett energieffektivt sätt.
MP fick igenom mycket av sitt program i budgetförhandlingarna efter valet. De 
pengarna ligger kvar.
 
Mer ur protokollen

2002
20/5. Vi måste bevaka på nämndnivå att våra hjärtefrågor inte sparas bort.

25/11. Ett brev skickades till regeringen med begäran om försöksverksamhet med 
alternativ barnomsorg.

2003
Huvudsatsningarna under året har varit på EMU och att vidga demokratibegreppet i 
den kommunala politiken.

3/4. Vi beslöt att arbeta för att medel till Räddningstjänsten tillskjuts under 2004, 
summa 2 059 000 kronor. 

3/4. Vi beslöt också att arbeta för att våra aktier i krigsindustrin säljs, bl a United 
Technologies och General Electric.

29/4. Stor debatt i partiet om Resecentrum och eventuell lokal folkomröstning. Vi ville 
ha rådslag, inte folkomröstning.

3/6. Mitt i City-projektet. MP säger nej till ökat antal parkeringsplatser i huset och 
vill bara ha ett plan i parkeringsgaraget på grund av den ökade trafik som ett större 
parkeringsgarage skulle generera.

16/9. Vi föreslår ytterligare parkeringsplatser på andra sidan järnvägen där 
godsmagasinen finns idag. Flera olika förslag om parkeringsplatser i centrum på 
grund av Mitt i City-huset presenterades från olika håll.
 
2004
4/3. Diskussion om fortsatt demokratisering i den kommunala politiken enligt 
koalitionsöverenskommelsen. Medborgarförslag är genomfört. Återstår att genomföra 
folkomröstning och rådslag.

I ärendet om 3G-mast på Svinbäcksberget vidhöll MP sitt motstånd mot masten och 
motsatte sig därmed klart och tydligt en detaljplaneändring. Frågan om 3G-masten 
skickades till MHN för att prövas (beslut i medlemsmöte 8/4).

I ärendet om Färjestads herrgård beslöts att MP skulle motsätta sig exploatering av 
området kring herrgården och i sista hand gå med på att flygelbyggnaden flyttas för 
att undgå rivning.
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29/4. I Byggnadsnämnden är man inte överens om översiktsplanen. Lars-Martin 
hade författat en skrivelse som negligerades. Beslöts att Åke skulle ta upp frågan på 
kommunalrådsnivå.

30/8. Vårt förslag om försöksverksamhet med familjedaghem i form av 
föräldrakooperativ och med rätt till ersättning för egna barn har avancerat och Barn- 
och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna. 

Viktigaste kommunpolitiska frågorna under året var bussupphandlingen i 
Kollektivtrafiknämnden samt 3G-diskussionerna.

2005
13/1. Medlemsmöte. I koalitionen är vi eniga om att hastigheten 30 km/h skall 
genomföras vid skolor och daghem och på sikt även i bostadsområdena.

24/2. Vid detta medlemsmöte bidrog Lars-Martin Jansson med en utredning om vad 
Karlstad 100 000 står för.

2/11. Vår inställning till företaget Lidls byggnadsplaner diskuterades. Deras ansökan 
är tänkt för biltrafikanter. MP vill se en butik, dimensionerad för de kringboende. I 
ytterligare en ansökan föreslås en butik vid Stadsträdgården. Det kan vi gå med på 
om exteriören smälter in i omgivningen.

2/11. Angående badhuset: Vi står fast vid att det inte ska vara en 50-metersbassäng.

2/11. Om friskolor: Vi fortsätter att vara positiva denna mandatperiod ut, vilket vi gått 
till val på. Nästa mandatperiod vill vi göra tillägget att vi endast är positiva till icke 
vinstdrivande friskolor.

7/11. Ledningsgrupp. På förfrågan meddelades att policy för Solareturen skall ingå i 
miljövårdsprogrammet.

7/11. Om avfallsplanen: Det finns två alternativ föreslagna av en konsult. Antingen 
bränna eller röta avfallet. Karlstads Energi AB begär att rötningsalternativet ska 
utredas vidare. Gasen kan användas till fordon.

19/12 Diskussion om bostäder på parkeringen i badhusparken. Vi föreslog 
återremittering av ärendet för bättre underlag.

Verksamhetsberättelsen: I politiken har Åke Pettersson Frykberg speciellt drivit frågor 
som miljövårdprogrammet, Solareturen, fossilbränslefria bilar inom kommunens 
alla förvaltningar, bilpool, lokal- och energibesparingar samt rättvisemärkt kaffe i 
förvaltningarna.

2006
Året dominerades av valet. I kommunpolitiken har vi nått framgång på många 
områden, bl a inhandling av miljöbilar och Vindpark Väner-projektet. Vi satsade på att 
bli Fair Trade City. Vi fick igenom 10-minuters trafik på dagtid och vägtrafiknät även 
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kvällstid. 
Verksamhetsberättelsen på årsmötet 2007 ser tillbaka på år 2006. Vi är alltså i slutet 
av mandatperioden 2002–2006.

”Vi får inte glömma att slutföra den nuvarande mandatperioden med flaggan i topp, 
det finns fortfarande många frågor vi måste bevaka och driva på”. Som exempel 
ges ÖP 2006, hållbar transportstrategi, utökad miljöbilsparkering, miljöprogrammet, 
Solareturen, tallbecksolja, byggfrågor generellt, rådslag om transporter och 
utformning av Resecentrum, rådslag om äldreboenden och äldreomsorg m m. 

Vid utvärderingar av samarbetet med S och V sägs att MP har haft framgång i 
många frågor men att det gått mindre bra med Översiktsplanen. Vidare att samarbete 
med S och V blivit tydligare, med initiativ i kommunfullmäktige, nedskrivna och 
överenskomna arbetsformer samt utvärderingar med regelbundna intervaller.

Efter valet satsades 100 miljoner på energi och energiinvesteringar.

Våra representanter i KF 2006: 
Ordinarie: Åke Pettersson Frykberg, Maria Frisk, Karin Granström 
och Martin Oscarsson. 
Ersättare: Birgitta Westlund och Asso Zand. 

Valsedel 2006

2006/07 – 2010
Vi kämpade på i valet och lyckades höja valresultatet till 5,3 % vilket gav oss 4 
mandat. I fullmäktige fick Åke Pettersson Frykberg sällskap av Maria Frisk, Karin 
Granström och Martin Oscarsson på de ordinarie platserna med Birgitta Westlund 
och Asso Zand som ersättare.
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Vid ett medlemsmöte beslöt vi att fortsätta koalitionen med S och V utan att förhandla 
med de borgerliga, trots deras påstötningar. Det gav oss 8 platser i nämnder och 
styrelser. 

Vi var väl representerade i Kommunledningen. Kommunalråd blev Åke 
Pettersson Frykberg. Utöver Kommunfullmäktige hade vi också platser i 
Kommunfullmäktigeberedningen, i Valberedningen, i Kommunstyrelsen och i 
Kommunledningsutskottet.

Vi fick flera ordförandeposter, dels i två av nämnderna, dels i andra organ. Vi fick 
också flera ordinarie AU-poster i nämnderna.

Ordförandeposter
•  Teknik- och fastighetsnämnden (först Anna-Karin Cederlöv och efter en kort tid  

Jesper Johansson och i slutet av perioden också en kort tid Per-Inge Lidén)
•  Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Martin Oscarsson)
•  Karlstads Energi AB (Åke Pettersson Frykberg)
•  Tåsan Kraft AB (Åke Pettersson Frykberg)
•  Vindpark Vänern (Åke Pettersson Frykberg)
•  Ordförandegrupp (Jesper Johansson)

Ordinarie AU-platser
•  Stadsbyggnadsnämnden (Maria Frisk)
•  Vård- och omsorgsnämnden (Kristina Frykberg)
•  Karlstads-Hammarö gymnasienämnd (Ulla Brodow, senare ersatt av Jenny Gladh)
•  Barn och ungdomsnämnden (Anna Wilén)
•  Arbetsmarknads- och socialnämnden (Asso Zand)
•  Kultur- och fritidsnämnden (Livija Ginters, senare efterträdd av Lars Ek)

Nämndemän blev Clary Steen och Märet Engström som snart efterträddes av Ali 
Soltani. I Naturvårdsrådet tog Birgitta Westlund plats.

Åke hade ytterligare platser i de politiska organen, bl a den ordinarie platsen i Region 
Värmland, han var ledamot i Styrgrupp för Resecentrum och ledamot i Karlstads 
Stadshus.

Andra organ där vi var representerade med ordinarie ledamöter var Valnämnden, 
Rådet för funktionshindrade, Pensionärsrådet och Samverkan barn och ungdom.

Uppgörelsen med S och V ledde till en politisk plattform för mandatperioden 2006/07 
– 2010 kallad Ett attraktivt och växande Karlstad – med en socialt och miljömässigt 
hållbar tillväxt. Det är ett omfattande dokument på 8,5 A4.sidor, som inte i detalj kan 
redovisas här (Finns i protokollsmappen för 2006). Det innehåller den gemensamma 
politiska ambitionen för S, V och MP. Mp:s förhandlingsgrupp ansåg att vi fick gott 
gehör för våra krav. I ett annat kompletterande dokument fördelas punkterna i 
plattformen på nämnder och styrelser.

Vid årsmötet 2007 beslutade man i MP Karlstad att rapporter ska lämnas från varje 
nämnd där vi är representerade med början 2008. Dessa rapporter redovisas i varje 
års verksamhetsberättelse. Det är ju i nämnderna det grundläggande arbetet bedrivs 
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med de frågor vi enats om i koalitionsöverenskommelsen. Men i vilka frågor har 
MP varit särskilt drivande? Det framgår inte av rapporterna, bara vilka frågor man 
arbetat med. Rapporterna som sammanlagt är ganska omfattande finns förvarade i 
protokollsmapparna. I stället för en uppräkning av smått och stort i dessa rapporter 
har vi bett vårt nuvarande kommunalråd Maria Frisk att lista större frågor som 
Miljöpartiet drivit och påverkat utgången av. Marias lista sträcker sig från 2002 t o m 
2011 och har bearbetats av Ulla Brodow och Daniel Kristiansson. 

Ett antal frågor i vilka MP varit pådrivande 2002 – 
2011
Tre områden kan lyftas fram där MP Karlstad varit särskilt drivande med hållbarhet 
som övergripande mål: Klimatfrågan, demokratifrågan och sociala frågor, områden 
som ibland går in i varandra.

1. Klimatfrågan
Miljöpartiet har länge varit starkt pådrivande i projekt som direkt eller indirekt stöder 
en hållbar klimatutveckling.

Gång- och cykelvägar
När detta skrivs har Karlstads gång- och cykelvägar expanderat till att finnas i en allt 
större del av kommunen. Sammanhållna och säkra cykelvägar i kommunen har varit 
ett återkommande krav i förhandlingar med andra partier.

Klimatsmart trafik
Trafiken ur miljösynpunkt är en fråga som drivits från Miljöpartiets start. Vi har nu en 
kollektivtrafik med ökad turtäthet och nya linjesträckningar. Vidare finns det 100 % 
miljöbilar i kommunens bilpark samt miljöbilsparkering. Vår ambition är att bussarna 
i Karlstad ska gå på biogas och att biogasen ska komma från Karlstadsbornas 
organiska hushållsavfall. Vi har även haft utbildning för kommunens personal i eco-
driving.

I syfte att minska koldioxidutsläppen har vi infört klimatkompensation, där 
kommunens resor klimatkompenseras till ett lokalt klimatkonto. Detta lyckades MP 
driva igenom även för Karlstad Airport när S och V fick stöd av Alliansen för fortsatt 
kommunalt stöd till flygplatsen.

Minskad energiförbrukning
Kommunens personal och förtroendevalda har utbildats i klimatkunskap. Vi har 
också infört så kallade energijägare med uppgiften att se över kommunens lokaler 
för att minska energiförbrukningen. Senare blev detta ett EPC-projekt för 100 
miljoner med syftet att spara energi. Under innevarande mandatperiod har vi avsatt 
ytterligare 100 miljömiljoner, varav mer pengar än tidigare går till andra åtgärder än 
energieffektivisering som nu nått en maxgräns.

Solenergi
Solfångare motsvarande 3 000 kvm har satts upp, bland annat på Tingvallahallarna, 
Sjöstads reningsverk och Sörmons vattenverk.
Det finns nu även solfångare på Stadshusets tak.
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Vindkraft
Ett mycket stort och omfattande projekt som äntligen blev verklighet var Vindpark 
Vänern, som MP Karlstad var med och drev från idé till start. Sommaren 2009 var det 
invigning av de elva stora vindsnurrorna i Vänern. En vindplan har antagits i syfte att 
klargöra var det är lämpligt med vindkraft och inte.

Rättvis handel
Miljöpartiet har längre drivit frågan om rättvis handel i Karlstad. Ett stort steg mot 
målet togs när kommunen började köpa in Fairtrade-märkta varor såsom kaffe, te och 
frukt.

Skolmaten
Målsättningen är att 30 % av produkterna ska vara ekologiska. 
Likaså har vi drivit frågan om en ökning av vegetariska alternativ på skolmatsedeln 
och en minskning av antalet kötträtter.

Organiskt hushållsavfall
Källsortering är en annan långkörare i partiet, vars sista led är utsortering av organiskt 
hushållsavfall som nu går till att producera fordonsgas. Utsortering av hushållsavfall 
är nu genomförd i en stor del av kommunen. I nämnda miljömiljoner finns mer pengar 
avsatta för att förbättra kommunens egen avfallshantering.

Solareturen
Solareturen är ett miljöpartistiskt initiativ med syfte att återanvända kommunens 
möbler och andra inventarier och vara ett arbetsmarknadsprojekt med miljöfokus.

Översiktsplanen
Översiktsplanering är ett mycket viktigt instrument ur miljöpartistiskt perspektiv. Vi var 
starkt drivande att ta fram en ny översiktsplan under 2007, eftersom vi ansåg att den 
föregående var för dåligt genomarbetad. Den nya översiktsplanen har således ett 
starkare fokus på centrum och förtätning av staden i samplanering med kollektivtrafik. 
Den har även hållit flera alternativ öppna i prioriteringar mellan kollektivtrafik, vägar 
och naturområden.

Hållbarhet i kommunens bolag
År 2011 fattades beslut om reviderade ägardirektiv till kommunens bolag. Syftet var 
att genom ökad politisk styrning över bolagen få dessa att ligga i framkant när det 
gäller hållbarhet.

Upphandling i kommunen
Vid upphandling ska ökade miljökrav ställas. Beslut om detta togs 2011.

Naturreservat
MP har arbetat för att ett naturreservat inrättas i Klarälvsdalen. Syftet är att bevara 
värdefulla lövskogsmiljöer och strandängar i ett område med unika geologiska 
strukturer och processer. Området är en fin livsmiljö för vissa växt- och djurarter, 
bland annat den vitryggiga hackspetten. Syftet är också att öka kommuninvånarnas 
kunskap om natur och naturvård.
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2. Demokratifrågan
För att öka demokratin i kommunen har flera initiativ tagits och drivits.

Medborgarförslag 
Medborgarförslag infördes för att öka medborgarnas möjligheter att komma med 
förslag på verksamheter som kommunen skulle kunna driva eller driva på ett 
annat sätt. Det blev en stor framgång då det i dagsläget kommer in flera hundra 
medborgarförslag på ett år.

Medborgarkontor
För att få ökad dialog med medborgarna i kommunens mindre tätorter startades 
medborgarkontor i Vålberg, Molkom, Kronoparken och Skattkärr. Dessvärre har inte 
kontoren rönt framgång, handlagt få ärenden årligen och läggs därför ner 2013. Nya 
lösningar för dialog med medborgarna söks.

Rådslag
Rådslag genomfördes med fokus på att leva och bo på äldre dagar.

Medborgarpanel
Ett projekt med en medborgarpanel inrättades 2004, ett Karlstad i miniatyr. För att 
bredda debatten inbjöds ett representativt antal kommuninvånare att ge synpunkter 
på och delta i diskussioner om flera olika frågor. Projektet permanentades inte, men 
enligt majoritetsöverenskommelsen 2010 ska medborgarpaneler finnas. 

3. Sociala frågor och arbetsliv
Barnomsorg och skola
Inom barnomsorgen, som är en av Miljöpartiets hjärtefrågor, drev vi tidigt på för 
att få flera olika barntillsynsformer. Det senaste tillskottet är ett flerfamiljssystem i 
barnomsorgen.

Inom skolan har MP bidragit till satsningar på elevhälsa och elevdemokrati.

Äldreomsorg och rehabilitering
Inom åldringsvården har vi fått igenom Sinnenas trädgård i Väse.
Även försök med djur i vården är ett miljöpartistiskt krav som vi drivit.
Grön rehabilitering är nu en verklighet på Café Översten.

Genuskunskap och hbtq-frågor
I genus- och hbtq-frågor har MP drivit på ordentligt. Vi har t ex haft utbildning för 
förtroendevalda i genuskunskap samt utbildning för kommunens personal och 
förtroendevalda i hbtq-frågor. Ambitionen är att Karlstad ska vara bland de bästa 
hbtq-kommunerna i Sverige enligt RFSL:s rankning.

Arbetslivet
Inom arbetslivet har MP hävdat att heltid skall vara en rättighet – deltid en möjlighet. 
Detta kallas HelRätt och är för närvarande genomfört i Vård- och omsorgsnämnden.
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Valsedel 2010

Våra företrädare i KF 2010 - 2014. 
Ordinarie: Maria Frisk, Per-Inge Lidén, 
Martin Oscarsson, Asso Zand och Åke 
Pettersson Frykberg.
Ersättare: Karin Granström, Anna Wilén 
och Birgitta Westlund.

2010/11 – 2014
Vår redovisning slutar i och med 2011 då vi fyllde trettio år den 2 december.

I valet 2010 ökade vi från 4 till 5 mandat, det mesta vi någonsin haft.  De fem 
platserna i fullmäktige skulle enligt valsedeln gå till Maria Frisk, Per-Inge Lidén, Martin 
Oscarsson, Kristin Andersson och Åke Pettersson Frykberg men vid den slutliga 
sammanräkningen gick den femte platsen till Asso Zand som kom in på personval. 
Ersättare i fullmäktige denna mandatperiod blev först Åke Pettersson Frykberg, Karin 
Granström, Anna Wilén och Birgitta Westlund. När Kristin Andersson flyttade från 
Karlstad blev Åke Pettersson Frykberg ordinarie ledamot.

En kravlista på ett stort antal punkter arbetades fram. Utifrån denna förde 
förhandlingsgruppen långdragna förhandlingar med båda blocken och redovisning 
för medlemsmötet flera gånger. Det slutade med att medlemsmötet den 14:e oktober 
bestämde att MP Karlstad ingår i koalition med Alliansen, d v s M, C, FP och KD, 
baserad på dokumentet Ett handlingsprogram för fyra kreativa år - Med rum för 
entreprenörskap och mångfald i en hållbar och klimatsmart kommun. Därmed bröts 
ett långt samarbete med S och V.
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Resultatet blev att vi fick:

Två halvtids kommunalråd (Maria Frisk och Per-Inge Lidén)

Ordförandeposterna i:
•  Stadsbyggnadsnämnden (Maria Frisk)
•  Kultur- och fritidsnämnden (Per-Inge Lidén)
•  Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Martin Oscarsson)

Utöver detta fick vi ordinarie ledamöter samt ersättare i varje stor nämnd.

Andra ordinarie poster relaterade till kategorin Kommunledningen blev:
•  2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige (Åke Pettersson Frykberg)
•  Ordförandeposten i Kommunfullmäktigeberedningen (Asso Zand)
•  Ledamot i Omvärldsnämnden (Åke Pettersson Frykberg) 
•  Ledamot i Kommunstyrelsen (Maria Frisk)
•  Ordförande i Tillväxtutskottet (Per-Inge Lidén)

Bland posterna i kommunala bolag märks bl a
•  Ordförande i Karlstads Energi AB (Åke Pettersson Frykberg).
•  Ledamot i Karlstads Stadshus AB (Åke Pettersson Frykberg)
•  Ledamot i Tåsan Kraft AB (Åke Pettersson Frykberg)
•  Utöver detta har vi suppleantplatser i flera bolag.

Bland stiftelserna finns vi som ledamöter i Stiftelsen Radiofonden och Stiftelsen 
Karlstads scoutkårs scouthem.

Under rubriken Övriga redovisas på Karlstads politikersida att vi vid mandatperiodens 
ingång var representerade med ledamöter i:

• Rådet för funktionshindrade (numera Rådet för personer med     
funktionsnedsättning)

• Grensekommiteen Värmland - Östfold
• Värmlands Tingsrätt

Här slutar vår genomgång av Miljöpartiet i Karlstad under de första trettio åren. För 
fullständiga uppgifter om poster och förtroendevalda (ordinarie och ersättare), se 
Karlstads kommuns hemsida, avsnittet om politik.


