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Till sist
Finns en utveckling i partiet? Visst finns en utveckling. Vi kan konstatera en 
tiodubbling av medlemsantalet från de första tappra 21 gröna nytänkarna till omkring 
200 idag. Från noll platser i nämnder och styrelser efter det första valet och bara 
suppleantplatser i valet därefter har vi idag ett stort antal nämndplatser, flera poster 
som ordförande i nämnder och styrelser, flera AU-platser och viktiga uppdrag i andra 
politiska organ.

Vår politiska utvecklingslinje går från vågmästarroll i KF till koalitionspartner. Det är 
en viktig utveckling. Vilka fördelar och nackdelar finns det med det ena och det andra 
sättet att arbeta? Vad fick oss att vilja vara i koalition? Är koalition lösningen även i 
fortsättningen? 

Lars-Martin Jansson har varit i politiken i mänga år och har erfarenheter som 
både vågmästare i KF och koalitionspartner. Han bidrar med en personlig text om 
vågmästarrollen.
Här är Lars-Martins text:

Vågmästarrollen i MP Karlstad 
MP i Karlstad har haft en ovanligt förmånlig politisk situation alltsedan valet 1982, 
då MP var ett alldeles nytt politiskt parti både i Karlstad, i Värmland och på svenska 
riksplanet. Vid samtliga kommunalval i Karlstad har MP blivit vågmästare mellan 
blocken med undantag för valet 1991. Orsaken är att i Karlstads kommun ligger 
vänster- och högerblocken nära varandra i storlek. MP Karlstad har hela tiden haft 
bättre valresultat än genomsnittet i landet, 1 % högre röstetal vid alla val utom 2002 
(just efter krisen då några lämnade partiet och bildade ett nytt parti).

Vänster- och högerblocken i Karlstad har utom 1991 varit beroende av MP för att 
få maktställning. Då MP 1982 kom in på den politiska scenen och dessutom blev 
vågmästare blev (s) och (m) så villrådiga att de beslöt att så långt som möjligt 
samarbeta. Inga överenskommelser gjordes med MP, som därmed arbetade fritt efter 
sin ideologi och påverkade beslut då blocken ej var överens.

Efter nästa val, 1985, förhandlade MP 
med båda blocken och ställde villkoret 8 
suppleantplatser för sitt stöd. Endast borgarna 
erbjöd de 8 suppleantplatserna och fick själva 
därmed stöd att besätta ordförandeplatserna 
i kommunstyrelsen (KS), kommunfullmäktige 
(KF) och i nämnderna. 

Efter valet 1988 gav de preliminära 
förhandlingarna med samtliga partier resultatet 
att MP valde valteknisk samverkan med (s) 
och (v). Det gav MP 3 ordinarie nämndplatser 

och 7 suppleantplatser och Jörgen Lenz blev kommunalråd på halvtid. Inga politiska 
bindningar gjordes upp.

Lars-Martin Jansson
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Strax efter den överenskommelsen stundade budgetförhandlingar för 1989, varvid 
borgarna föreslog samarbete med MP. Vi bedömde dock att i budgetfrågorna 
lättare kunna komma fram med (s) och (v) utifrån partiprogrammen. Men av någon 
outgrundlig anledning ställde ej (s) upp på förhandlingar med MP inför budgeten, trots 
flera påtryckningar från (v). Efter åtskilliga diskussionsomgångar med borgarna fick 
vi igenom 18 punkter i 1989 års budget, vilka också genomfördes tillsammans med 
borgarna under 1989, bl a en miljöbuss för pedagogisk konkret undervisning, vilken 
sedan dess används. Det blev ett politiskt genombrott för MP Karlstad att för första 
gången få majoritet i KF för 18 åtgärder ur vårt partiprogram.

Efter att ha suttit i kommunledningen med en borgerlig budget under 1989 vaknade 
(s) upp och blev mera villig att föra förhandlingar med MP.

1991 års val blev ett bakslag för MP. Vi åkte ur riksdagen, landstinget i Värmland och 
fick endast 2 fullmäktigemandat i Karlstad och förlorade vågmästarrollen.
 
I kommunalvalet 1994 blev vi åter vågmästare i Karlstad. Emellertid överraskade (s) 
med att bilda majoritet i fullmäktige tillsammans med (c) och (fp), varigenom MP:s 
vågmästarroll eliminerades. Genom valteknisk samverkan med (v), (Kd) och (VIP) 
(Vattenvärn i Politiken) fick MP 7 ordinarie och 5 suppleantplatser i KF och delad 
ordinarie och suppleantplats i KS och ersättarplats i dess arbetsutskott. 

Efter valet 1998 hade de två representanterna från MP många och långa 
förhandlingar med samtliga partier i de båda blocken. Mellan förhandlingarna hade 
vi extra medlemsmöten där vi förhandlare rapporterade och förankrade resultaten 
hos våra medlemmar. Ganska snart stod det klart att vi skulle få bäst gehör för 
våra hjärtefrågor hos vänsterblocket, (s) och (v), men fortsatte överläggningarna 
ända fram till dagen för tillkännagivandet att vi valt majoritetskoalition med (s) och 
(v) med ett gemensamt program och styrdokument. Vi tog hand om 10 platser i 
nämnder och styrelser, 3 ordförandeposter och 7 suppleantplatser samt ett halvtids 
kommunalråd. Därigenom hade vi säkrat flera angelägna miljöfrågor av vilka det 
mest uppmärksammade var stopp för Gravaledan, vilket vi ej kunnat få igenom med 
borgarna.

När majoritetskoalitionen bröts hösten 2001 av de tre MP-ledamöternas avhopp och 
koalition med borgarna, avbröts flera angelägna av oss påbörjade projekt såsom 
Ungdomens hus, som i stället blev ”Nöjesfabriken” i kommersiell regi.

Ett år därefter återvann vi vågmästarrollen vid valet 2002. Både vänster- och 
högerblocket var villiga till samarbete men förhandlingarna koncentrerades 
ganska snart på (s) och (v) med alternativet att stå fristående utan koalition. Vi 
lyckades få ihop en koalitionsöverenskommelse med (s) och (v). Än fler politiska 
poster tilldelades MP än föregående mandatperiod. När Lars-Martin med hjälp 
av koalitionsöverenskommelsen i maj 2006 försökte stoppa det ur miljösynpunkt 
dåliga förslaget på ny översiktsplan motsatte sig (s) och (v). Därför bröt MP vidare 
samarbete i byggnadsnämnden.

Vad gäller förhandlingarna efter valet 2006 anmälde båda blocken intresse för 
samarbete med MP. Några förhandlingar togs dock ej upp med det borgerliga blocket 
vilket jag anser vara principiellt fel och en brist på erfarenhet.
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Här följer en text baserad på en intervju med Åke Pettersson Frykberg.

Ett brett engagemang - ett viktigt bidrag till 
partiets utveckling
Åke Petterson Frykberg har under många år varit ledande i MP Karlstad och i 
kommunpolitiken; som språkrör, kommunalråd, ordförande i Karlstads Energi AB, som 
uppskattad förhandlare med andra partier efter valen m m. Vi vill här lyfta fram några 
av de sammanhang där Åke engagerat sig särskilt mycket.

Åkes engagemang i MP Karlstad kom via Vattenvärn i 
politiken (VIP), ett lokalt parti som Åke hade varit en av 
initiativtagarna till. VIP opponerade sig mot förläggningen 
av den nya flygplatsen till Mellerudstorp som är ett 
vattentäktsområde. När flygplatsen stod färdig enligt 
majoritetens vilja, lades partiet ner och det var naturligt 
att Åke engagerade sig i MP Karlstad. Där stod han som 
första namn på kommunfullmäktigelistan första gången i 
valet 2002. Förutom plats i KF blev han kommunalråd. I 
rask takt fick han fler och fler uppdrag inom partiet. Genom 
sin kunnighet på många områden, sin kreativitet och sitt 
smidiga sätt att lotsa frågorna framåt till pragmatiska 
lösningar vann han respekt och tilltro långt utanför kretsen 
av partiets medlemmar och väljare.

Åke beskriver vid ett tillfälle sina intressen så här:

”Under mina mer än 20 år som kommunpolitiker, först i VIP och sedan i MP Karlstad 
och 8 år som kommunalråd, har jag kämpat för de gröna frågorna som rent 
vatten, ren luft och ren energi. Vi skapade t ex en unik modell för klimatkompensation 
av tjänsteresor i kommunens egen regi via fondering av klimatkompensationspengar 
för att användas till åtgärder som minskar negativ klimatpåverkan. Vi drev ett av 
Europas största energieffektiviseringsprojekt. Vi fick 100 klimat- och miljömiljoner 
i kommunens budget, 100 % miljöbilar i  kommunens bilpark och produktion 
och användning av biogas. Det har också varit viktigt för mig att utveckla 
medborgarfrågorna och demokratin som t ex medborgarpanel och medborgarförslag.”

Åke Pettersson Frykberg

Sammanfattningsvis ser jag vågmästarrollen som ett ypperligt instrument till att 
genomdriva våra hjärtefrågor. Den har gett oss makt att genomföra viktiga beslut 
både i majoritetskoalition och som fristående parti. Fördelen med koalition är 
att där är det lättare att i större utsträckning och mera långsiktigt kunna påverka 
samarbetspolitikerna. De kompromisser som görs påverkar däremot partiets tydlighet 
och pålitlighet negativt i väljarnas ögon. Som obundet fristående parti kan aktuella 
frågor avhandlas snabbt tillsammans med lämplig partner. Genom att inte tillhöra 
något block i kampen för långsiktigt god miljö och livskvalitet är Mp:s väg för positiv 
utveckling både när vi väljer samarbete i koalition eller i fristående situation.

Karlstad den 30 juni 2012
Lars-Martin Jansson
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Bland Åkes alla engagemang har energiomställningen med energibesparing och 
nya energislag upptagit hans tid allra mest. Så blev han också tidigt ordförande i 
Karlstads Energi, ordförande i Tåsan Kraft AB och ordförande i Vindpark Vänern 
AB. Energiomställningen berör en rad områden som transportsektorn, byggsektorn, 
avfallshantering och energiförbrukning i bostäder och lokaler. På alla dessa 
områden har Åke fört frågorna framåt. Så t ex har Fjärrvärmeverket gått från 100 % 
oljebaserad värme till nära nog 0 %.

Att utnyttja kommunens vattenläge har kommit upp som en möjlighet. Det kan 
t ex handla om vindkraftsverkens placering, båttransporter både av varor och 
turister eller att bygga vid och på vatten. Ett exempel på en mycket lyckad 
vattensatsning är Båtbussen, ett initiativ signerat Åke Pettersson Frykberg. 
Båtbussen trafikerar älven och Vänern under tre månader sommartid med flera linjer. 
En längre tur går via Lövnäs, Hammarö, Vänerns skärgård och Kristinehamn med 
möjlighet till många strandhugg. Båtbussen används av folk som ska till jobbet men 
inte minst av turister och andra som vill se och uppleva en bit av Vänerområdet från 
vattnet.

Andra viktiga uppdrag som Åke valts till under åren är 2:e vice ordförande i 
Kommunfullmäktige, ledamot i Ordförandegrupp, ledamot i Karlstads stadshus, 
ledamot i Styrgrupp för Resecentrum, ledamot i Omvärldsnämnden, ordinarie plats 
i Region Värmland och ytterligare några. Genom sitt uppdrag som ordförande i 
Karlstads Energi AB har Åke som första miljöpartist i Sverige valts in i styrelsen för 
branschorganisationen Avfall Sverige.

Vem som påverkat vad i olika sammanhang kan man inte riktigt veta. Vi vill dock 
påstå att Åke med sin kreativitet och breda representation betytt och betyder mycket 
för utvecklingen i partiet.

Allra sist ger vi ordet till våra nuvarande kommunalråd Per-Inge Lidén och Maria 
Frisk. De sammanfattar läget och spanar lite inför framtiden.

Tillsammans vill vi bygga för framtiden!
Miljöpartiet i Karlstad har en 30-årig historia. Vi är fascinerade av alla människor som 
varit med och den kamp man fört på en mängd kreativa sätt för att bygga ett grönt 
parti och påverka staden och kommunen i en grön riktning. MP Karlstad har verkligen 
lyckats att göra skillnad, vi har påverkat och förändrat vår stad i grön riktning. 

Nu vill vi bygga vidare för framtiden.

Vi vill fortsätta att gå före i miljöfrågor. När vindkraftverken nu står stadigt ute i Vänern 
och producerar el vill vi vara med och skapa fem nya vindkraftparker runt om i vår 
kommun. Nu när vi fördubblat busstrafiken vill vi bygga ett snabbusspår som liknar 
spårvagn genom stan. Vi vill bygga resecentrum, få tågen att stanna i Vålberg, Skåre 
och Skattkärr och vi vill ta oss med järnväg till Oslo på ett snabbt sätt. Vi vill bygga 
husen energismartare än någonsin. Vi tror att vi behöver staka ut nya och djärva mål 
– och kämpa för att uppnå dem. 
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Vi vill bredda vår politik. Vi vill bygga ett samhälle som är bra för äldre människor. 
Vi vill ha en bred politik för omsorgen om de svagaste i vårt samhälle. Hur sätter 
vi människor i arbete och hur fördjupar vi vår skolpolitik till att också handla om 

innehållet och undervisningen i våra skolor? 
Inför nästa valrörelse vill vi ha ett brett program 
där vi går före inom ett brett spektrum av 
områden.

Vi vill fortsätta att vara med och styra. Det har 
vi gjort i många år nu. Det är svårt. Det krävs 
ett öppet sinne och en vilja att på samma gång 
vara tydlig och beredd att kompromissa. Så 
länge vi inte har egen majoritet måste vi vara 
beredda att styra tillsammans med andra. Men 
vi tror att det är bästa sättet att kunna påverka.
Vi tror att miljöpartiet ska fortsätta att vara ett 
självständigt tredje block. Vi har hela tiden 
gått till val utan att lova samarbete med någon 
annan part. Vi har gått till val på vår egen 
politik och efter valen inlett förhandlingar. Det 
är viktigt att vi inför val inte lierar oss med 
något av blocken. Att vi bytte sida förra gången 
var därför kanske nödvändigt just utifrån 
detta resonemang. Efter att under så många 
år alltid styrt tillsammans med vänstersidan 
hade vi börjat betraktas som en självklar del 
av vänsterblocket. Genom att överraska och 
samarbeta med en ny konstellation av partier 

visade vi att vi väljer självständigt utifrån vårt partiprogram. Den öppenheten vill vi 
fortsätta att förvalta.

Vi tror att vi bör vara det parti som vågar rita de stora penseldragen inför framtiden. 
När andra är inriktade på att ta sig igenom nästa budget vill vi måla en bild av hur 
vi vill ha samhället om femtio eller hundra år. Vi tror att det goda gröna samhället är 
möjligt. Vi tror att det går att helt ställa om såväl transport- som energisektorn till att bli 
100 procent utsläppsfri och förnyelsebar. Vi tror på ett gott samhälle där människors 
möten, kulturen och gemenskapen står i centrum. Ett samhälle där vi kanske bara 
behöver arbeta 30 timmar i veckan och där vi lever i en rättvis fred med såväl jorden 
som människorna i Afrika och andra kontinenter. Ett modernt samhälle.

För att komma dit behöver vi ett bra parti i Karlstad. Ett miljöparti där många åsikter 
och viljor och åldrar får plats, där vi roterar på posterna och delar på uppdragen. Ett 
parti där vi vågar ha roligt ihop och där vi tillsammans kommer på kreativa lösningar 
på svåra samhällsproblem. Ett avantgardeparti där vi vågar ställa om våra livsstilar 
och leva en del av framtidens moderna samhälle redan nu.

Tillsammans! 

Maria Frisk, kommunalråd (MP)
Per-Inge Lidén, kommunalråd (MP)

Per-Inge Lidén och Maria Frisk,  
Foto: Lisa Härdne





Detta häfte togs fram i en studiecirkel i Vuxenskolans regi med början hösten 2011 på 
initiativ av Karin Bergström. Gruppens främsta källor har varit partiets protokoll över 
åren, statistiska källor, tidningsartiklar, Karin Bergströms utförliga dagböcker, foton, 
och våra egna minnen.

I häftet beskrivs partiets framväxt, både dess inre liv och dess utveckling i 
kommunpolitiken i Karlstad.

Det har skett en tiodubbling av medlemsantalet, från de första 21 tappra som bildade 
partiets avdelning i Karlstad i december 1981 till omkring 200 medlemmar vid 
jubileumstillfället. Representationen har ökat från 0 nämndplatser efter det första valet 
till ett stort antal platser i nämnder och styrelser, flera platser som ordförande, flera 
AU-platser och viktiga uppdrag i en rad andra politiska organ.

Det går en politisk utvecklingslinje från vågmästarroll i KF till koalitionspartner. Från 
en ständig oppositionsroll till en partner som kan kompromissa men också hitta nya 
kreativa lösningar i samförstånd.

Om detta finns att läsa mera i detalj i häftet!

Gruppen som färdigställde detta 
häfte är från vänster:
Karin Brunström, Birgitta Westlund, 
Ulla Brodow och Karin Bergström.

Av dessa var Karin Bergström med 
när partiet bildades i december 1981.  
De övriga blev tidigt medlemmar.


