
SUMMERING
SEPTEMBER 2018-
DECEMBER 2019



Ny mandatperiod i opposition för Socialdemokraterna Karlstad. M-MP-C-L-KD styr 
kommunen i minoritet med 28 av 61 mandat i kommunfullmäktige.

INLEDNING
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Mandatfördelning, kommunfullmäktige 2018-2022



1. Mindre fokus på det parlamentariska arbetet och mer fokus på utåtriktade aktiviteter, såsom 
besök på arbetsplatser och hos organisationer.

2. Ökat fokus på aktörer inom välfärdssektorn och ”mjuka” verksamheter.

3. Sträva efter att fördela våra aktiviteter enligt principen: 50 procent välfärd, 25 procent jobb, 
tillväxt, bostäder, infrastruktur och 25 procent miljö och klimat.

4. Anordna fler öppna möten och dialogmöten och oftare träffa medborgare och S-föreningar.

5. Söka ideologisk konflikt i sakfrågor och tydliggöra konfliktytorna i nämnderna.

OPPOSITIONSSTRATEGI



6. Alltid tänka på att Socialdemokraterna ska finnas nära människors vardag och att vår politik 
omfattar hela Karlstad.

7. Vi ska utveckla den strategiska, målgruppsanpassade kommunikationen enligt 
kommunikationsplanen.

8. Vi ska inte ta för stort ansvar och inte hjälpa det blågröna styret. Sträva efter att splittra 
dem. Inte synas på bild tillsammans med dem om det inte bedöms gynna S.

9. Arbeta mer med omvärldsbevakning för att hitta inspiration både för det politiska arbetet i 
opposition och nya idéer för att utveckla kommunen och dess verksamheter med inriktning på 
långsiktig hållbarhet.

10. Vidareutveckla vår arbetsmodell med systematisk uppföljning av handlingsprogram, 
aktiviteter och kommunikation. Tydlig ansvarsfördelning för punkterna i handlingsprogrammet.

OPPOSITIONSSTRATEGI



• Handlingsprogrammet ”Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som 
är långsiktigt hållbart” består av 189 punkter.

 Utifrån handlingsprogrammet har vi tagit fram en så kallad ”Masterplan” där samtliga 
punkter listas under respektive rubrik.

 Under året har någon politisk aktivitet genomförts med koppling till totalt ca 80 punkter i 
handlingsprogrammet, men få motioner / initiativ har direkt koppling.

HANDLINGPLAN/MASTERPLAN



• Motioner (10 st)
 Hälsans stig 

 Ny vision 

 Fullt tillgänglighetsanpassad 
offentlig toalett 

 Minnestavla på Vasagatan 

 Projekt för nyföretagande 

 Fixarservice inom digital teknik

 NPF-säkring i skolan

 Vårdentreprenader 

 Landsbygdsprojekt

 Politisk information i skolan

• Interpellationer (7 st)
 Snöröjning

 Medlemskap i föreningen Trästad

 Gymnasielärarnas arbetsbelastning 

 Försäljningen av stadshuset 

 Öppen fritidsverksamhet/UNO 

 Förebyggande arbete mot 
prostitution 

 Hörslingor i mötesrum

MOTIONER & INTERPELLATIONER



Välfärd
53%

Jobb/tillväxt
24%

Klimat/miljö
6%

Övrigt
17%

MOTIONER & INTERPELLATIONER



 Budget och strategisk plan

 Reviderade ägardirektiv för kommunens bolag

 Naturvårds- och friluftsplan

 Projektspecifikation avseende nya arenor

 Fördjupad översiktsplan för Välsviken

 Vindpark Vänern inkråmsförsäljning

 Skutberget

STORA FRÅGOR I KOMMUNFULLMÄKTIGE



• Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart
 Gruppledarna involverade i processen och S-föreningarna gavs möjlighet att göra inspel 

kring prioriteringar.

 Utgångspunkten för det socialdemokratiska budgetförslaget var traditionell 
socialdemokratisk politik och en prioritering av verksamheterna som rör barn, unga och 
äldre.

VÅRT BUDGETFÖRSLAG



• Budgetberättelsen
 Klimatet kan inte vänta, Karlstad behöver en ny vision, Alla behövs på framtidens 

arbetsmarknad, Alla jobb är viktiga jobb, Att färdas väl genom hela livet, De delade turerna 
ska bort, Jämlik hälsa och livskvalitet, Sammanhållning och gemenskap.

 Förutom drifts- och investeringsbudget med tillhörande ”noter”, så hade vi två ytterligare 
bilagor till vårt förslag - ”100 förslag för ett förbättrat företagsklimat” och 
”Kronoparkslyftet”.

 Hälsa, glädje och gemenskap!

VÅRT BUDGETFÖRSLAG



• Pol sek/kommunikatör anställdes 11/3
 Kommunikationsplan

 Utvecklat och uppdaterat webbplatsen socialdemokraternakarlstad.se

 Utvecklat och uppdaterat nyhetsbrevet Karlstad(S)Nytt

 Visuell kommunikation

 Pressutskick

KOMMUNIKATION



• Totalt 44 artiklar i de lokala medierna (VF, NWT, SVT och SR)
 11 debattartiklar/repliker

 25 nyhetsartiklar

 8 notiser

SYNLIGHET I MEDIA



Välfärd
52%

Jobb/tillväxt
25%

Miljö
2%

Övrigt
21%

SYNLIGHET I MEDIA



VÄLFÄRDSONSDAG



• Verksamhetsbesök – 17 st

• Debattartiklar/repliker – 8 st

• Nyhetsartiklar – 14 st

• Motioner – 3 st

• Interpellationer – 4 st

• Protokollsanteckningar – 6 st

• Möten/övrigt – 6 st

• TOTALT: 58 aktiviteter sedan slutet av augusti! (3,1 aktiviteter/vecka)

VÄLFÄRD – DETTA HAR VI GJORT



• 17/12 2018: Naturum
 Socialdemokratiskt ledarskap och vårt 

arbetssätt

 Erfarenheter, förväntningar och 
förändringar

 Förändringar i partiernas bas och 
politikerrollen

 Vad gör vi på första gruppmötet?

 Bokslut över mandatperioden

• 3-4/10 2019: Dömle
 Oppositionsstrategi

 Masterplan

 Handlingsprogram

 Kommunikationsplan

 Ledarskapsutveckling

 Med migranternas röst

 Ordinarie gruppledarträff

UTBILDNINGSINSATSER –
GRUPPLEDARE



• 26/1 2019, Stadshotellet:
 Rollen som förtroendevald, vad säger stadgarna? (Birgitta Gauffin)

 Bli den bästa versionen av dig själv! (Linda Larsson)

 Januari-avtalet (Gunilla Svantorp)

 Rapport från valanalysgruppen (Anna Dahlén Gauffin)

 Socialdemokraterna är ett feministiskt parti (Gunilla Svantorp, Christina Wahrolin)

 Håll stilen i KF (Birgitta Samuelsson)

 Gruppdiskussion om utåtriktat arbete (SSU)

UTBILDNINGSINSATSER –
SAMTLIGA FÖRTROENDEVALDA



• I anslutning till KF-gruppen har vi genomfört utbildningsinsatser
 Att skriva politiskt

- Motioner
- Interpellationer

 Debattövning

 Föreläsning, fossilfritt Karlstad

UTBILDNINGSINSATSER –
KF-GRUPPEN



MÖTEN / SAMTAL
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KAMPANJER OCH 
ANNAT UTÅTRIKTAT ARBETE



• Partikongress, 22-24/3 2019, Örebro
 Linda Larsson var ombud och tillika samordningsansvarig för ombuden från S Värmland. 

Anders Tallgren var ombud. Karlstads kommun hade skickat in två motioner till kongressen. 

• Partidistriktets kongress, 6/4 2019, Sunne
 Anders Tallgren var delegationsledare för Karlstads-delegationen. Delegationen pläderade 

för motioner från Karlstad och lyckades få Thomas Rehn vald till valberedningens 
ordförande i den valberedning som förbereder nomineringar till riksdag och region. 

• SKR-Kongress, 26-28/11, Linköping
 Linda Larsson plädering kring en motion om kommuners möjligheter att upphandla flyglinjer 

och lyckades få SKR:s styrelse och kongress att ändra uppfattning och bifalla Karlstads 
kommuns motion. 

KONGRESSER



• Regionfullmäktige
• Regionstyrelsen
• Regionala utvecklingsnämnden
• S-träffar
• Oslo-Stockholm
• E18-gruppen

• Tåg i tid
• Kommunala näringslivsrådet
• SKR regional tillväxt
• Inera
• SKR toppledarprogram
• 9-stadsnätverket

S KARLSTAD PÅ KARTAN



 Gruppledarträffar

 Uppföljningssamtal

 Träffar med AK:s ordförande

 Kontorsträff med regionen

 S-föreningar, detaljplaner

UTVECKLING AV ARBETSSÄTT



1. Mindre fokus på det parlamentariska arbetet och mer fokus på utåtriktade aktiviteter, såsom besök på arbetsplatser och hos organisationer.

2. Ökat fokus på aktörer inom välfärdssektorn och ”mjuka” verksamheter.

3. Sträva efter att fördela våra aktiviteter enligt principen: 50 procent välfärd, 25 procent jobb, tillväxt, bostäder, infrastruktur och 25 procent 
miljö och klimat.

4. Anordna fler öppna möten och dialogmöten och oftare träffa medborgare och S-föreningar.

5. Söka ideologisk konflikt i sakfrågor och tydliggöra konfliktytorna i nämnderna.

6. Alltid tänka på att Socialdemokraterna ska finnas nära människors vardag och att vår politik omfattar hela Karlstad.

7. Vi ska utveckla den strategiska, målgruppsanpassade kommunikationen enligt kommunikationsplanen.

8. Vi ska inte ta för stort ansvar och inte hjälpa det blågröna styret. Sträva efter att splittra dem. Inte synas på bild tillsammans med dem om 
det inte bedöms gynna S.

9. Arbeta mer med omvärldsbevakning för att hitta inspiration både för det politiska arbetet i opposition och nya idéer för att utveckla 
kommunen och dess verksamheter med inriktning på långsiktig hållbarhet.

10. Vidareutveckla vår arbetsmodell med systematisk uppföljning av handlingsprogram, aktiviteter och kommunikation. Tydlig 
ansvarsfördelning för punkterna i handlingsprogrammet.

SAMMANFATTNINGSVIS…



• Delade turer i vården fasas ut!

• Ägardirektiv – Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

• Nytt visionsarbete!

• BUN internbudget!

• Stoppat bergtäkten!

• Stoppat cykelbron Råtorp-Färjestad!

• m m…

POLITISKA FRAMGÅNGAR



VI ÄR PÅ GÅNG!
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