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Förslag till DAGORDNING 
för årsmöte med Socialdemokraterna i Karlstad,  
den 10 mars 2022, kl. 18.00,  
 
 

1. Årsmötets öppnande 
 

2. Parentation 
 

3. Årsmötets offentlighet 
 

4. Val av årsmötesfunktionärer 
a. två ordförande 
b. sekreterare 
c. två protokolljusterare 
d. fyra rösträknare 

 

5. Fastställande av dagordning 
 

6. Utdelning av Branting medaljer 
 

7. Kulturstipendium till J A Larssons minne 
 

8. Insamling till Alla kvinnors hus 
 

9. Fastställande av ombudsförteckning tillika röstlängd 
 

10. Gäst:   
 

11. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 
a. styrelsens berättelse 
b. ekonomisk berättelse 

 

12. Revisorernas berättelse 
 

13. Beslut om ansvarsfrihet 
 

14. Berättelse från S-gruppen i kommunfullmäktige 
 

15. Berättelser från S-grupperna i nämnderna 
 

16. Berättelser från S-grupperna i kyrkofullmäktige 
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17. Val av styrelse 
a) Kassör, 2 år 
b) Medlemsansvarig, 2 år 
c) en ledamot, 2 år 
d) fem ersättare, 1 år 

 
18. Val av revisorer 

a) en ordinarie och tillika sammankallande, 1 år   
b) två ordinarie, 1 år 

          c)  tre ersättare, 1 år 
 

19. Partidistriktets i Värmlands valkonferens 
a) 15 ombud, 1 år 
b) 15 ersättare, 1 år 

 
20. Valplan  

 
21. Handlingsprogrammet 2022–2026 

 
22. KSO kandidat och Kommunalråd 

 
23. Kommunfullmäktigelistan 

 
24.  Behandling av motioner 

 
25. Budget 2022 

 
26. Val av valberedning inför årsmötet 2023 

a) ordförande 
b) 4 ledamöter 
c) 3 ersättare  

 
27. Beslut om arbetarekommunens lokala riktlinjer (tidigare stadgar). 

 
28. Informationsärenden 

 
29.  Avslutning 
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1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 
Styrelsen för Karlstads arbetarekommun får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 
2021. 
 

1.1 STYRELSE OCH REVISORER 
Styrelsens ordinarie ledamöter:  Styrelsens suppleanter: 
Sofia Magnusson, ordförande  Erik Georgii 
Per Apengren, vice ordförande,  Susanne Kielba 
Christian Norlin, kassör   Mikael Sjövall 
Anna Dahlén Gauffin, studieorganisatör   Natalie Björfeldt 
Lena Nilsson, facklig ledare   Staffan Barrefors 
Esteri Nilsson, ledamot     
Dekan Izat, ledamot  
 
Verkställande utskottet:   Verkställande utskottet, suppleanter: 
Sofia Magnusson, ordförande  Anna Dahlén Gauffin  
Per Aspengren, Vice ordf.   Dekan Izat 
Christian Norlin, kassör      
 
Revisorer: 
Göran Stiglert, Ann-Louise Holm och Thomas Rehn 
 
Revisorssuppleanter: 
Birgitta Samuelsson, Yrjö Airiman och Ingela Wretling 
 
Adjungerade till styrelsen: 
Linda Larsson och Anders Tallgren Kommunalråd, Sofia Nygren SSU, S-Studenter, Lars-Erik 
Soting Ombudsman. 
 
 

1.2 VALBEREDNINGAR 

Valberedning för val till arbetarekommunens styrelse 
ordinarie ledamöter:  suppleanter: 
Christer Alnebratt, ordförande Maria Rydberg 
Monica Gundahl  Ferman Brodrej 
Ulf-Peter Peterson   Anna-Lena Rudberg 
Lina Larhult    
Stefan Jonsson    
    
 
Valberedning för val till kommunfullmäktige, regionen, kyrkan 
ledamöter valda till årsmötet 2023: 
Sofia Magnusson, ordförande (det är alltid ordförande i arbetarekommunen enligt våra lokala 
stadgar) 
Birgitta Gauffin 
Erik Olsson 
Ingela Wretling 
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1. Inga-Maj Thyberg    
2. Stig Granfeldt 
3. Monica Gundahl  
4. Ulf-Peter Peterson    
5. Maria Rydberg 
6. Yrjö Airiman  
7. Susanne Kielba  
8. Hans Hellström   
9. Marina Andreasson  
10. Kjell Larsson     
11. Maria Wågemo    
12. Tomas Holgersson   
13. Linda Larsson   
14. Mats Nylöv  

Bengt Holm 

Nathalie Björfeldt 
Bengt Finnmark 

 
1.3 PARTIDISTRIKTETS FÖRTROENDERÅD 
Ombud    Ersättare 

1. Sofia Magnusson 
2. Anders Tallgren    
3. Anna Dahlén Gauffin  
4. Per Aspengren    
5. Nathalie Björfeldt     
6. Dekan Izat    
7. Lena Nilsson   
8. Ferman Brodrej     
9. Emma Andersson     
10. Blåvitt Elofsson   
11. Birgitta Gauffin     
12. Carl Ewensson     
13. Esteri Nilsson   
14. Andreas Johansson 

 

   
1.4 SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden och verkställande utskottet har haft 12 proto-
kollförda sammanträden under året. 

 
 

1.5 ORGANISATION 

2021 fortsatte som 2020 med pandemi! När vi kom till tredje kvartalet så började det lossna men 
lagom till jul så tog pandemin ett grepp om oss igen. Vi fick fortsätta att ha digitala möten under 
året. De flesta möten och aktiviteter under året har genomförds digitalt. Det positiva är att vi har 
blivit bra på digitala möten och utbildningar så en del av det kommer att vara kvar efter pande-
min. Det har genomförts mycket möten och diskussioner digitalt och med större deltagande än 
det har varit tidigare när det har varit fysiskt. Även många föreningarna är i gång med digitala 
möten. Trots det komplicerade läget har vi också genomfört en hel del utbildningar   
  
Besök 
Vi har under året inte haft ett enda ministerbesök eller annat besök och det beror naturligtvis på 
pandemin.  
 
Första maj 
Första maj genomfördes helt digitalt 2021. Det var tal av partiets ordförande Stefan Löfven och 
LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Första majfirandet sändes i sin helhet på partiets digitala 
plattformar och vissa delar sändes även i SVT. Regionalt så gjorde partidistriktets och LO di-
striktets ordförande egna tal som spelades in och sändes på deras digitala plattformar. Lokalt 
gjordes en film som släpptes på Facebook. 
 
Utåtriktade aktiviteter 
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Under 2021 har det varit tunnsått med utåtriktade aktiviteter p.g.a. pandemin. Det har genom-
förts några temamöten som har varit öppna för allmänheten och det ringdes en del i kyrkovalrö-
relsen vilket har varit de utåtriktade aktiviteter vi har gjort detta underliga år. 
 
 
 
Vårruset och Stadsloppet 
Vi hade folk anmälda och vi skulle genomföra både vårrus och stadslopp men i och med pande-
min så ställdes båda loppen in, trots att man försökte att skjuta på dom. 

 
 

1.6 UTBILDNING, STUDIER och ANNAN FOLKBILDNING 

En av arbetarekommunens ansvarsfrågor vilket tydligt framgår av partistadgarna är studier. 
Såväl utbildningar/konferenser som kulturinslag räknas som bildningsverksamhet. Ett kulturin-
slag kan bestå av allt från konstnärliga artistframträdanden av olika slag till föredrag, diskussioner 
och allt annat som hör politisk verksamhet till. 
 
En nationell överenskommelse mellan ABF och Socialdemokraterna slöts under året. Syftet med 
överenskommelsen är att stärka folkrörelsen med folkbildningen som metod samt ge stöd till 
socialdemokrater utifrån deras behov i arbetet att förändra samhället. 
 
2021 var ett år då verksamheten återigen präglades av corona-pandemin. Trots att möjligheten till 
traditionell verksamhet i princip varit omöjlig under hela året har arbetarekommunen hållit igång 
studier och folkbildningsverksamheten. Digitala möten och digitala studier har fått ersätta den 
invanda fysiska mötesverksamheten. Sammanlagt har ca 90 tillfällen anordnade av arbetarekom-
munen rapporterats in till ABF. Ett axplock av dem redovisas nedan. 
  
Ordförandeträffar Fyra digitala träffar har genomförts under året. Träffarna innehåller informat-
ion och diskussioner om olika frågor; medlemsvärvning/medlemsstruktur, studier 
vårkampanj, kyrkoval, och mycket mer.  
Medlemsutbildning Under året har två omgångar av medlemsutbildning del 1 och en omgång 
av medlemsutbildning del 2 genomförts. 
Kyrkopolitik Kyrkovalsgruppen träffades 8 gånger under året för att i studiecirkelform arbeta 
fram kyrkopolitiskt program, samt planera kyrkovalrörelsen. I maj genomfördes en upptaktsträff 
inför kyrkovalet, och i augusti gästade Jesper Eneroth arbetarekommunens digitala och välbe-
sökta kyrkovalsupptakt. 
Under hösten genomfördes studiecirkeln ”Att vara kyrkopolitiker” med de partikamrater som i 
kyrkovalet fått förtroende att företräda Socialdemokraterna under nästa mandatperiod.  
Temamöten Inför framtagandet av det nya kommunalpolitiska handlingsprogrammet som ska 
antas på årsmötet 2022 bjöds samtliga medlemmar in till fem tematräffar; Lära för livet, Omsorg 
och sociala frågor, Kultur/fritid och föreningsliv, Jobb och tillväxt, samt Samhällsbyggnad. Träf-
farna var välbesökta och i diskussionerna framkom många bra förslag att arbeta vidare med. 
Tisdagsspaning Stora som små samhällsfrågor med Maria Rydberg, Sofia Magnusson och 
Anna Dahlén Gauffin, livesänt på arbetarekommunens Facebook-sida. Åhörare har möjlighet att 
ställa frågor i realtid. Tisdagsspaningen har under året gästats av bl a Linda Larsson, Anders Tall-
gren, Sofia Skönnbrink och Linnea Lindquist. 
Regionalpolitiska workshops Under hösten arrangerades två workshops inför framtagandet av 
det regionalpolitiska handlingsprogrammet. 
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Utöver de ovan uppräknade aktiviteterna har arbetarekommunen anordnat Framtidsrådslag, jäm-
ställdhetsutbildning, utbildning om Rosen för alla, studiecirkeln ”Vad är socialdemokrati?” och 
mycket mer. 
  
Under året har också studieplan för 2022, antagen av representantskapet, arbetats fram 
med hjälp av arbetarekommunens studiekommitté. Utöver studieledaren Anna Dahlén Gauffin 
har kommittén bestått av Dekan Izat, Birgitta Gauffin, Mikael Sjövall och 
Natalie Björfeldt. 
I partiets nationella pedagoglag ingår Lars Erik Soting. 

 
 

1.7 REPRESENTATION 
Distriktskongressen 2021 
Partidistriktets 116:e kongress genomfördes digitalt som det mesta annat detta andra ”coronaår” 
år. Den 17april var det dags Vid kongressen hade arbetarekommunen representerade med 29 
ombud. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så behandlades motioner. Karlstads arbetare-
kommun hade med 3 motioner som blev 3 bifall sedan var det 4 enskilda från Karlstad som blev 
1 bifallen, 1 besvarad och 2 avslag. 
 
Partidistriktets förtroenderåd/valkonferens 2021 
Under 2021 genomförde partidistriktet en valkonferens den 27 november. Riksdagslistan och 
regionlistan inför valet 2022 beslutades. Karlstads arbetarekommun representerades av 15 om-
bud. 
 
Partikongress 2021 
Under 2021 genomfördes partiet kongress i Göteborg mellan den 3–7 november. Karlstads arbe-
tarekommun representerades av 3 personer, Linda som var delegationsledare för Värmlandsdele-
gationen, Anders och Sofia 
 
 

1.8 REPRESENTANTSKAPET 

Under året har 6 protokollförda representantskap genomförts  
 
28 januari genomfördes representantskapet med 59 röstberättigade ombud digitalt via 
Zoom 
Arbetarekommunens ordförande Kenneth Svensson hälsade mötesdeltagarna välkomna 
På mötet fastställdes ombud och ersättare till distriktskongressen. Mötet beslutade om listorna till 
våra tre pastorat/församlingar inför kyrkovalet i september. Efter bra nomineringsarbete från 
föreningarna så har vi bra representation i alla tre pastorat/församlingar. 

Det gjordes en halvtidsuppföljning. Linda Larsson, redovisade hur vi socialdemokrater har arbe-
tat i kommunen 2018–2020. 

En skrivelse från S-Kvinnor behandlades. S-kvinnor vill få en redovisning och diskussion på re-
presentantskapet över de initiativ och förslag som lagts under de senaste två åren, där man haft 
de feministiska glasögonen på sig. Styrelsen slår fast att vi delar S kvinnors syn och föreslår att s-
kvinnor ska ha en utbildning för representantskapet. 

Två motioner behandlades en om Sven-Erik Magnusson staty och en om att Skulpturer lock-
ar ofta till sig besökare till en kommun. Representantskapet beslöt bifalla motionerna. 
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Som sista punkt på dagordningen en diskussion om social och arbetsmarknadsnämnden. Christian 
Norlin, gruppledare i Social- och arbetsmarknadsnämnden informerade representantskapet vad Social- 
och arbetsmarknadsnämnden har för ansvarsområden och hur förvaltningen är organiserad. 
Han redovisade nämndens nuvarande situation och hur det ser ut framåt. Därefter var det fritt för 
frågor. 
                                         

Representantskapet samlade in 1225: - kronor till Olof Palmes Internationella center  
 
25 mars, hölls årsmötet med 59 röstberättigade ombud digitalt via Zoom 
Ordförande Kenneth Svensson hälsade välkommen till Arbetarekommunens 119:e årsmötet.  
Vid den sedvanliga parentationen hedrades två partiarbetare speciellt Hans Igelström och 
Christoffer Sonesson. 

På grund av det rådande läget kunde inte några Hjalmar Branting medaljer delas ut men för 2021 
beslutade repskapet att tilldela Marian Wreifors och Christoffer Sonesson (postumt) medaljer. 
Utdelning sker vid senare tillfälle. 

Partistyrelsens kyrkopolitiska talesperson Jesper Enerot var gäst på mötet Jesper talade om det 
stundande kyrkovalet och hur viktigt det är att vi som parti är aktiva i valrörelsen så att inte 
mörka krafter kommer in och får makt i kyrkan. 

På årsmötet genomfördes också sedvanliga årsmötesförhandlingar och val till styrelse, revision 
och till partidistriktets förtroenderåd.  

Valplanen för Kyrkovalet 2021 redovisades av Anna Dahlén Gauffin och repskapet beslutade 
enligt förslaget. 
 
Årsmötet beslöt att årets insamling skulle gå till Anna Linds minnesfond. Resultat av insamlingen 
2170 kronor 
  
29 april genomfördes ett extra representantskap med 50 röstberättigade ombud digitalt 
via Zoom. För att behandla inkomna motioner till partikongressen 3–7 november. 
Arbetarekommunens ordförande Sofia Magnusson hälsade mötesdeltagarna välkomna 

58 motioner hade kommit in efter motionstidens slut. Sofia och Christian gick igenom motioner-
na. Efter genomgången behandlade representantskapet motionerna i den ordning de presenterats 
i handlingarn. 

27 motioner skickades som arbetarekommunens egna, 21 motioner skickades som enskilda 6 
motioner hade några att satser som repskapet skickade som arbetarekommunens egna och några 
som fick gå som egna. 4 motioner avslogs.  
 
Representantskapet beslöt att dagens insamling går till Anna Linds Minnesfond. Resultatet av 
insamlingen blev 650 kronor. 
 
1 september genomfördes ett extra representantskap med 48 röstberättigade ombud digi-
talt via Zoom för att fastställa arbetarekommunens nomineringar till riksdag och  
regionvalet 
Arbetarekommunens ordförande Sofia Magnusson hälsade mötesdeltagarna välkomna 

Efter en diskussion beslutar representantskapet att nomineringarna till Riksdagen från Karlstads Arbeta-
rekommun: 1. Lars Mejern Larsson, 2. Gunilla Svantorp, 3. Mikael Dahlqvist rangordnade och Nathalie 
Björfeldt, Blåvitt Elofsson, Emma Andersson, David Hakulas, Linda Bååth, Eriwan Waysi utan rangord-
ning. 
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Efter att representantskapet beslutat att nominera Åsa Johansson till regionstyrelsens ordförande beslutas 
att nomineringarna till Regionfullmäktige från Karlstads Arbetarekommun är 1. Åsa Johansson, 2. Daniel 
Schützer, 3. Sofia Magnusson, 4. Erik Olsson, 5. Susanne Kielba, 6. Per Aspengren, 7. Ulla Höglund, 8. 
Stefan Jonsson, 9. Linda Bååth, 10. Lars Näsström, 11. Birgitta Johansson Hidén, 12. Anders Berner, 13. 
Linda Larsson, 14. Anders Tallgren, 15. Anna Dahlén Gauffin, 16. Andreas Johansson, 17. Emma An-
dersson, 18. Thomas Rehn 
 
9 september genomfördes representantskapet med 41 röstberättigade ombud digitalt via 
Zoom 
Arbetarekommunens ordförande Sofia Magnusson hälsade mötesdeltagarna välkomna 

Tre rapporter avlades på mötet. Rapport från skrivargruppens arbete med handlingsprogrammet. Rap-
port från Skutbergsgruppens arbete med en ny S-linje för skutberget som ska beslutas på repskapet i no-
vember. Sedan får repskapet en statusrapport från kyrkovalrörelsen som känns bra. 

Mötet avslutades med att Nathalie Björfeldt och Jonas Lindén genomförde den jämställdhetsutbildning 
som beslutades på repskapet i januari efter en skrivelse från S-Kvinnor.  
 
Representantskapet beslöt att dagens insamling går till Rädda Barnen, Barnen i Afghanistan. Re-
sultatet av insamlingen blev 765 kronor. 
 
25 november genomfördes representantskapet med 47 röstberättigade ombud digitalt via 
Zoom 

Arbetarekommunens ordförande Sofia Magnusson hälsade mötesdeltagarna välkomna 

Repskapet inleddes med en omröstning om dagordningen, men den blev kvar enligt utskickat.  

Arbetarekommunens representanter på partikongressen i Göteborg rapporterade från Partikon-
gressen. De utgick från ett informativt bildspel. Skrivargruppen rapporterar att man håller på att 
skriva fram en remissversion som skickas ut efter årsskiftet. Den interna valberedningen informe-
rar om nomineringar inför årsmötet. 

Representantskapet beslutade att anta arbetsgruppens förslag till Ny S-linje för Skutberget med 
föreslagna ändringar. 

Två motioner behandlades en om Skutberget och en om QR koder på intressanta byggnader. 
Representantskapet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att anse motionerna besvarad. 

Representantskapet beslutar Verksamhetsplan och Studieplan för 2022, i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 
Representantskapet beslöt att dagens insamling går till valfonden. Resultatet av insamlingen blev 
950 kronor. 
 
 

1.9 MOTIONSREDOVISNING FRÅN ÅRETS REPRESENTANTSKAP 
• Motion ang. ljus och musik vid Sven-Erik Magnusson statyn. Representantskapet 

beslöt bifalla motionen 

• Motion om att göra Museiparken och Sandgrundsudden till ett skulpturellt cent-
rum i Värmland. Representantskapet beslöt bifalla motionen 

• Motion ang. Skutbergets framtid. Representantskapet beslöt att anse motionen besva-
rad. 

• Motion om att sätta QR koder på intressanta byggnader. Representantskapet beslöt 
att anse motionen besvarad. 
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• 58 motioner behandlades också av representantskapet för vidare transport till 
 partikongressen i Göteborg. 
 
 

1.10 INFORMATION 
Vi har en Facebook sida, Socialdemokraterna Karlstad och en hemsida 
www.socialdemokraternakarlstad.se där vi försöker kommunicera mycket av vår information till 
medlemmar och övriga medborgare. Mycket information har gått i de två kanalerna men vi har 
också skickat en hel del mejl och vanlig post. Till detta ska då läggas till den information som 
skickats ut i olika kanaler under året från partistyrelsen och partidistriktet.  
 
 

1.11 FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET  
År 2021 har Karlstads arbetarekommun tillsammans med fackliga avdelningar inom LO-
kollektivet haft sex möten, fem digitala och ett fysiskt. 
Vi har diskuterat politiska frågor som kan gynna våra medlemmar inom LO-kollektivet, bland 
annat anställningstrygghet, stoppandet av delade turer och att anställning ska vara heltid 100 %. 
Arbetat med hur vi får flera medlemmar som går med i SAP samt flera förtroendevalda som tar 
på sig politiska uppdrag. Engagera förtroendevalda på arbetsplatser. Utskottet var enigt om att 
bra facklig samverkan = bra för våra medlemmar.  
Firandet av 1: a maj blev som tidigare år att vi ej kunde samlas på grund av pandemin så det blev 
digitalt. 
Påbörjade diskussioner inför kyrkovalet och valet i september 2022; vad kan vi göra, knacka dörr, 
ringa.   
Skrev insändare, artiklar om hur våra medlemmar har det ute i verkligheten. 
Skapade forum för politiker och fackliga företrädare. Att kommunen ställer kvar på kollektivavtal. 
Under året hade vi två gäster. Ordförande i Karlstad arbetarekommun Sofia Magnusson framför-
de vikten av samarbete mellan fackliga representanter och politiker inför valet 2022 och 2026. 
Kommunalrådet Linda Larsson pratade bland annat om ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad 
som är långsiktigt hållbart och om visionen ”Ett bättre liv i Solstaden” 
Det är viktigt med facklig politisk samverkan inom Partidistriktet. 
Pratade om vad Socialdemokraterna har gjort som är bra och vad vi står för i Karlstad. 
Vi planerade inför valet 2022, vi ska stå på Soltorget i Karlstads 1 dag i månaderna februari, mars, 
april maj, juni, augusti. Delat upp dagarna mellan de olika fackförbunden. 
 
Lena Nilsson 
Facklig ledare Karlstads arbetarekommun 
 
 

1.12 VALRÖRELSE 

2021 genomfördes en annorlunda valrörelse inför kyrkovalet. Vi genomförde utdelning av våra 
kyrkovalsfoldrar där inte kyrkan stod för utdelningen och vi ringde ett stort antal medborgare 
under valrörelsen i augusti och september. Valrörelsen var lyckad och vi höll uppe valdeltagandet 
och tappade inte i resultatet från förra valets höga nivåer. 
Under året har uppbyggnaden för valet 2022 intensifierats. Skrivargruppen har arbetat med ett 
handlingsprogram. Det har nominerats till och fastställts listor till riksdag och region. Valledning-
en började arbeta under våren och kommer att fortsätta fram till valet den 11 september 2022 

 
 

http://www.socialdemokraternakarlstad.se/
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1.13 EXPEDITIONEN 

Lars-Erik Soting är anställd på heltid som ombudsman. Under 2021 har mycket tid gått åt att 
planera och genomföra ett antal digitala möten. Många kvällar i kyrkovalrörelsen användes till att 
ringa medborgare och ombudsmannen var ringledare vi alla dom.  
 

 

1.14 AGENDA 2030 gruppen 
Som alla annan verksamhet har mötena med Agenda-gruppen präglats av Coronapandemin, 
samtliga möten under 2021 skedde därför via Zoom. Gruppen har haft 8 utbildnings tillfällen 
under året, där olika föreläsare inom miljö och energiområdet har ökat vår kunskapsnivå. Under 
året har ett 20 tal partimedlemmar deltagit i verksamheten. Gruppens verksamhet har varit an-
mäld till ABF som studiecirkel.  
Agendagruppen fick i uppdrag av Ak-styrelsen att lämna in förslag inom miljöområdet till 
skrivargruppen för handlingsprogrammet. Under sommaren bjöd Agendagruppen in intresserade 
medlemmar till tre möten där ett förslag arbetades fram och som sedan överlämnades till hand-
lingsprogramsgruppen. 
Gruppen har även representerat Socialdemokraterna vid Friday for Future-arrangemang i Karl-
stad 
Agenda 2030 Miljö 
Christer Alnebratt 
 
 

1.15 MEDLEMSREDOVISNING OCH ANTAL MEDLEMMAR 

Till Socialdemokraterna i Karlstad finns 26 föreningar anslutna. Av dom är en vilande (Trans-
port) och två är länsföreningar (HBT-S och Tro & Solidaritet Värmland). De nedlagda förening-
arna kommer att ligga kvar för jämförelse skull ett tag. Vi har stoppat upp tappet och har ett posi-
tivt utfall under 2021 med 13 medlemmar. Känslan är att vi fick ett positivt utfall från ringkam-
panjerna vi genomförde under 2021 bland annat i kyrkovalrörelsen och att vi har kommit ut med 
vår politik som Karlstadsborna dessutom gillar. Nu har vi ett valår 2022 och då brukar det värvas 
bra men så handlar det om att behålla våra nya medlemmar.  
Men det kan inte bara hänga på styrelsen och förtroendevalda. Tycker man att det är viktigt att 
vara medlem i partiet, vilket man kan hoppas att alla medlemmar tycker då ska det inte vara så 
svårt att bjuda in andra som medlemmar heller. Så uppmaningen till alla medlemmar är prata väl 
om partiet och bjud in dom som finns runt dig att bli medlem. Det finns inget annat sätt, det 
finns ingen genväg alla måste vara med och göra jobbet. 
 

Förening 2017 2018 2019 2020 2021 +/- 

Byggfacken  32 31 26 23 22 -1 

Handels  23 21 16 15 13 -2 

HBT-S  1 2 2 1 1 0 

Facken i Karlstad  5 5 3 0 0 0 

IF Metall-Sossen  20 19 20 17 14 -3 

Kommunal  15 17 14 10 12 2 

Karlstads Internationella  3 2 2 0 0 0 

Karlstads Unga Sossar  8 7 6 5 4 -1 

Kronoparken  49 72 61 40 39 -1 

Kulturföreningen  30 32 36 37 39 2 

Mariebergsviken  36 42 49 49 53 4 

Miljöföreningen Gjutaren  45 44 45 45 46 1 
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Nor  40 45 44 38 40 2 

Nordöstra  50 66 66 66 67 1 

Norrstrand  49 54 49 42 42 0 

Nyed  22 25 22 23 21 -2 

SEKO  12 12 10 10 12 2 

Skattkärr-Alster  26 25 23 20 18 -2 

Skåre/Råtorp  25 31 32 31 34 3 

Transport vilande 6 4 2 1 1 0 

Tjänstemännen  8 9 8 8 6 -2 

Ulvsby  19 18 16 16 16 0 

Våxnäs  54 81 75 56 59 3 

Väse  29 27 25 21 21 0 

S-kvinnor i Karlstad  54 52 44 37 38 1 

Lindfors kv. Klubb  6 6 5 0 0 0 

Tro & Solidaritet Karlstad  14 13 12 9 9 0 

Tro & Solidaritet Värmland  6 6 3 2 2 0 

S-studenter  11 13 9 5 3 -2 

SSU Karlstad  13 13 12 5 11 6 

Fria gruppen 18 19 17 14 16 2 

Summa: 729 813 754 646 659 13 

 
 
 
SLUTORD  
Jag kan konstatera att verksamhetsåret har varit intensivt, mötestätt och att trenden för oss soci-
aldemokrater ser väldigt positiv ut! 
Vi har haft ett verksamhetsår som började ganska abrupt med att den nyvalda styrelsen fick han-
tera frågan om Skutberget. Här blev resultatet att vi som parti gjorde en omsvängning i frågan 
och under hösten har vi tagit fram en ny linje för Skutberget som processats fram sedan försom-
maren i positiv anda tillsammans med våra S-föreningar.  
Styrelsen har haft ambitionen att öppna upp för mer politik i partiet genom att engagerade med-
lemmar kan väcka frågor både i sina S-föreningar och i temagrupper inom olika politikområden. 
Vi har haft stort engagemang i flera stora och viktiga politiska frågor och inte minst i arbetet med 
att ta fram handlingsprogram för både lokal och regional nivå inför valet i höst.  
I november gick partikongressen av stapeln och vi hade en historisk kongress där vi fattade be-
slut om många viktiga politiska frågor och våra tydliga prioriteringar inför valet 2022. Vi tackade 
av Stefan Löfven som partiordförande. Han har gjort fantastiska insatser för såväl partiet som för 
Sverige i sin roll som statsminister och höll ihop landet under flera svåra kriser, han lyckades 
bryta blockpolitiken och bilda inte bara en utan tre S-ledda regeringar sedan 2014, trots högerma-
joritet i riksdagen.  
Kongressen gjorde det historiska valet av Magdalena Andersson till ny partiordförande som några 
veckor senare kom att bli första kvinnan som Sveriges statsminister! Äntligen krossads glastaket 
och dessutom av en socialdemokrat! Jag tror vi var fler än Magda som grät när hon valdes, inte 
bara en utan två gånger.  
Magda-effekten är stark och vi är nu ett parti med stort självförtroende som är attraktiva för allt 
fler väljare! Magda är partiledaren som säger som det är och gör vad som krävs. Socialdemokra-
terna är partiet som säger som det är och som gör vad som krävs. Nu har vi dessutom en regering 
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som enbart består av socialdemokrater, vilket vi ser ger resultat för politiken med en mängd 
skarpa S-förslag som nu kommer läggas på riksdagens bord under våren. 
Utifrån Magdas tre tydliga prioriteringar ska vi vinna valet 2022:  

• Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och få bort våldet och brottslighet-

en 

• Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och skolan 

• Vi ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb med bra villkor i hela 

landet 

Tack för förtroendet för att få leda er lokalt här i Karlstad! Det är ett oerhört viktigt och roligt 
uppdrag och jag känner att vi är många tillsammans i vårt lag som vill göra allt för att vi ska återta 
makten i Karlstad, i regionen och kunna bilda en S-ledd regering i höst! 
Nu kör vi folkligt och festligt in i kaklet för valvinst! 
 

Karlstad mars 2022 
 
 
Sofia Magnusson   Per Aspengren  Christian Norlin       
  
 
 
Anna Dahlén Gauffin  Lena Nilsson      Esteri Nilsson 
   
 
 
Dekan Izat 
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2. EKONOMI 

RESULTATRÄKNING  2021 Budget 2021   
Belopp i kr       
 
Verksamhetens intäkter       
Partistöd    1 023 092  1 020 000  
Pastoratet    30 200 20 000   
Kansliavgifter   151 326 145 000  
Fackligt stöd 1:a maj   0 0 
Medlemsavgifter   38 255 30 000 
Övriga intäkter   24 941 4 000 
Summa    1 267 814 1 219 000 
 
 
Verksamhetens kostnader 
Lokalkostnader   56 676 66 000 
Representation/kongresser  5 380 17 500 
Reklam    18 870 10 000 
Utbildning    40 000 20 000 
Utåtriktad verksamhet/1:a maj  84 697 40 000 
Anslag    0 3 000 
Expeditionskostnader   89 335 48 500 
Förvaltningskostnader   7 447 59 000 
Redovisningstjänster   61 957 70 000 
Övriga kostnader (gåvor, tidskrifter, medl. avg.) 20 084 20 000 
Personalkostnader   676 329 708 000 
Summa    1 060 775 1 062 000 
 
Verksamhetens resultat   207 039 157 000 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter   163 0 
 
Rörelseresultat   207 202 157 000 
 
Bokslutsdispositioner 
Förändring av valfond   150 000 150 000 
 
Resultat efter Bokslutsdispositioner 57 202  7 000 
 
 
 

ÅRETS RESULTAT   57 202 7 000 
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BALANSRÄKNING   2021  2020  

TILLGÅNGAR         
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier           

      0  0  

Finansiella anläggningstillgångar        

Fonus      6 126  6 126  

      6 126  6 126  

Summa anläggningstillgångar    6 126   6 126  

          

Omsättningstillgångar        

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar     0  0  

Övriga kortfristiga fordringar    6 189  25 307  

Summa kortfristiga fordringar    6 189  25 307  

          

Kassa och bank     2 553 001  2 188 391  

          

Summa omsättningstillgångar    2 559 190  2 213 698  

          

SUMMA TILLGÅNGAR    2 565 316  2 219 825  

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital         

Fritt eget kapital         

Balanserat resultat     917 554  789 364  

Årets resultat     57 202  128 190  

Summa eget kapital     974 755  917 554  

          

Reserverade medel         

Jubileumsfonden     7 547  7 547  

Valfonden      1 129 160  967 792  

JA Larssons fond     7 209  8 709  

Summa reserverade medel    1 143 917  984 048  

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder     65 688  5 982  

Övriga kortfristiga skulder    258 172  205 466  

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter   122 784  106 774  

Summa kortfristiga skulder    446 644  318 222  

          

SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER  2 565 316  2 219 825  

          

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser     2021   2020  

Ställda säkerheter      Inga  Inga  

Ansvarsförbindelser     Inga  Inga  
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3. REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och 
styrelsens förvaltning för år 2021. 
 
Vi tillstyrker 
 
att balansräkningen och resultaträkningen fastställs, samt 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
 
 
 
Karlstad 25 februari 2021 
 
 
 
 
Göran Stiglert         Ann-Louise Holm   Thomas Rehn  
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SOCIALDEMOKRATISKA 
KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 2021  
  

   
Styrelse   
a) ordförande:  Anders Tallgren  
  
b) ledamöter:   Anna Dahlén Gauffin  

Christian Norlin  
Lina Larhult  
Christer Alnebratt  

  

c) ersättare:                      Esteri Nilsson  
Dekan Izat  
Emma Andersson   

   
Inledning  
Ombudsman Lars-Erik Soting och oppositionsråd Linda Larsson har varit adjungerade till grupp-
styrelsen. Valberedningen har bestått av Håkan Holm Alteblad, Emelie Vennberg 
och Mathias Casserlund. 
 
2021 kom åter att präglas av pandemin där samtliga gruppmöten genomfördes digitalt och nästan 
alla fullmäktigemöten likaså. Vi hann med ett par fysiska sammanträden under hösten, en gång på 
CCC och en gång i Sessionssalen. Det är positivt att alla sammanträden kunde genomföras och 
att det numera finns en rutin för de digitala mötena som möjliggör att alla kan medverka. Samti-
digt visade de fysiska mötena att det är den rätta formen för fullmäktige så digitala möten bortom 
pandemin bör hållas nere till ett minimum. Mötesformerna för kommunfullmäktige har för grup-
pen varit en viktig del i översynen av fullmäktiges arbetsordning liksom oppositionens verktyg 
(motionsbehandling och interpellationer). Arbetsordningen är ännu inte antagen utan blir ett vik-
tigt ärende i början av 2022.  
  
Tunga ärenden som hanterats av kommunfullmäktige under året är bland annat budget och stra-
tegisk plan, ny vision för Karlstads kommun, investering i fjärrkyla och flera viktiga detaljplaner 
(t.ex. handel på Månsberget och Resecentrum). I frågan om handel på Månsberget fick vi igenom 
en uppmärksammad minoritetsåterremiss som sedan behandlades väldigt respektlöst av de sty-
rande. 
 

Utvecklingsarbete  
Det ordinarie utvecklingsarbetet fick stå tillbaka en hel del även under 2021. Samtidigt har vanan 
av att bedriva digitala gruppmöten och att göra inlägg på digitala fullmäktigemöten gått starkt 
framåt. Gruppen har också en löpande dialog i messengergruppen under fullmäktigemötena och 
kommunicerar även via mail och facebookgruppen. Fullmäktige har nu på vårt initiativ haft en 
temadebatt om äldreomsorgen och det planeras för en om utbildning. Vid budgetdebatten i juni 
gjorde elva socialdemokrater minst ett inlägg var. Gruppen har också diskuterat några tunga 
ärenden i tidiga skeden; översiktsplanen och organisationsöversynen.  
 

Motioner och interpellationer  
Under året har hela 31 motioner lämnats in. Det är väsentligt fler än 2020 och resultatet av ett 
medvetet arbete att vara det mest aktiva oppositionspartiet i kommunfullmäktige. Det är 17 
olika personer som undertecknat dem och det är alltid minst en man och en kvinna som skriver 
under varje motion. Under året lämnade vi också in åtta interpellationer och en fråga. Det är sex 
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olika personer som lämnat in dem. När det gäller motionsbehandlingen så har vi haft framgång 
och fått bifall på flera stycken: att förutsättningarna för att skapa ett skulpturellt centrum i Musei-
parken utreds, att förutsättningarna för att starta upp SFI för föräldralediga kvinnor utreds, att 
nämndernas kvalitetsredovisningar debatteras i fullmäktige, att årets unga miljöhjälte utses och att 
förtroendevalda erbjuds ett kunskapslyft inom miljö- och klimatområdet. Vi har inte fått bifall 
men stor uppmärksamhet och visst medialt genomslag för våra motioner om Värmland Walk of 
Fame och fler ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet. Några motioner har också 
varit livligt diskuterade men som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige, däribland våra 
förslag kring elsparkcyklar och Norsbygden.  
  
Gruppstyrelsen  
Gruppstyrelsen träffas en timme före gruppmötet. Gruppstyrelsen bereder ärendena och ansva-
rar för gruppens arbetsformer. Styrelsen har särskilt diskuterat kommunfullmäktiges arbetsformer 
och arbetsordning under året. 
  
Slutord  
Gruppstyrelsen vill tacka för året som gått. Det har återigen varit ett väldigt speciellt år präglat av 
coronakrisen och dess påverkan på kommunfullmäktiges arbetsformer. Det är dock positivt att 
alla möten har kunnat genomföras till skillnad mot 2020. Trots de mycket speciella omständig-
heterna har vi satt ett avtryck under året. Vi har fått till en temadebatt om äldreomsorgen, pressat 
de styrande i frågan om handel på Månsberget, tagit fram en stark budget och kämpat för den på 
budgetfullmäktige samt lämnat in makalösa 31 motioner.  
 
När fullmäktige klubbade igenom återremissen kring Månsberget visade vi att vi driver våra frå-
gor ända in i kaklet och det känns lite extra glädjande att ha fått igenom motionen om att kvali-
tetsredovisningar ska debatteras i fullmäktige framöver. Nu går vi in i 2022 med förhoppningen 
om att pandemin släpper greppet och att det blir det sista året på mycket länge i opposition!  
  

   
Karlstad i februari 2022  

   

   
  

Anders Tallgren                                     Christian Norlin                   Lina Larhult  

   

   
  

Anna Dahlén Gauffin                             Christer Alnebratt  
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5. BERÄTTELSER FRÅN S-GRUPPERNA I NÄMNDERNA 

 

5.1 Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Gruppen har utgjorts av Christian Norlin, Emma Andersson, Thomas Gustafsson, Marie-Louise 
Lindh Wallin, Izzy Aldemir och Per Johnsson. I november ersattes Izzy av Ingrid Näsström som 
ny ersättare. 
 
Även 2021 blev ett år i pandemins tecken. Verksamheten nämnden ansvarar för har däremot, 
lyckligtvis, varit relativt förskonad från dess effekter. Våra nämndsammanträden har däremot 
varit mestadels digitala. Vi hade tre fysiska möten under hösten innan nästa våg av pandemin 
svepte över landet. Gruppen har däremot haft fler fysiska träffar, antingen utomhus eller på plat-
ser där avstånd kan hållas. Vi är en grupp som gillar att fika helt enkelt och våra gruppmöten sker 
alltid på café numera. 
 
Under året har arbetsmarknads- och socialnämnden bland annat fokuserat på prostitution och 
människohandel. Regionkoordinatorn i Bergslagen för detta är numera placerad hos oss efter 
förfrågan från Jämställdhetsmyndigheten. Ett bra sätt att stärka vårt eget team som arbetar med 
dessa frågor. Vi har även under året drivit på för att vi ska få ett större ansvar när det gäller att 
utbilda all personal i kommunen. Något vi fått bifall på. 
 
Under året togs även beslut om att starta upp ett länsgemensamt HVB. Den kommer att öppna 
våren 2022. Detta i ett led att sänka kostnader samtidigt som vi erbjuder insatser i Värmland. Vi 
har i Karlstad sedan tidigare även ett eget. 
 
När det gäller vårt ansvar för nyanlända så har antalet minskat markant som kommer till Karlstad. 
Men det innebär inte att vi inte har fortsatt stora utmaningar med integrationen. Här är det viktigt 
att utveckla fler och mer samarbete med civilsamhället som kan nå målgruppen på ett annat sätt 
än vad socialtjänsten kan. 
 
Nämnden tog i december i samband med internbudgeten beslut om en utökning av antalet soci-
alsekreterare och familjebehandlare i syfte att stärka SIG ”Särskild Insatsgrupp” som syftar till att 
arbeta mer intensivt tillsammans med polisen avseende unga som riskerar att befästa ett kriminellt 
beteende. Detta var något som startades upp vintern 2021 med bra resultat som vi förstärker i 
och med beslutet. 
 
Nämnden har även beslutat om förstärkningar när det gäller familjebehandlare för att kunna ha 
stödgrupper för barn och unga. Det är viktigt att barn och unga i utsatta situationer får prata med 
andra i liknande situation så att de vet att de inte är ensamma.  
 
Vi har även startat upp en ny enhet och en utvecklingschef har anställts. Detta i syfte att bli ännu 
bättre på omvärldsbevakning och att dra lärdom av vad andra gör. Parallellt med det har vårt 
”Projektkontor”, dvs de som arbetar med projektansökningar varit lyckosamma och vi har idag 
flera ESF projekt aktiva. De riktar sig främst till unga och personer med utomeuropeisk här-
komst. Värmlands arbetskraft 2.0 är ett av dessa.  Målgruppen är unga och unga vuxna som var-
ken arbetar eller studerar, 15–29 år, med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller 
gymnasieutbildning. 
 
Vi har fortsatt stora utmaningar avseende integrationen och kostnadsutvecklingen för försörj-
ningsstöd. Även arbetslösheten spås öka och i kombination med fortsatta utförsäkringar från 
Försäkringskassan, ger det ett ökat tryck på försörjningsstödet. 
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För den som är intresserad så rekommenderar vi att titta i kvalitetsredovisningen från nämnden. 
Den är mycket informativ. https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-
organisation/Forvaltningar-och-namnder/Arbetsmarknads--och-socialforvaltningen/ 
 
Christian Norlin, Emma Andersson, Thomas Gustafsson, Marie-Louise Lindh Wallin, Izzy Al-
demir, Per Johnsson och Ingrid Näsström 
 
 

5.2 Barn- och ungdomsnämnden  
Gruppen har under året bestått av Anna Dahlén Gauffin (gruppledare), Mathias Casserlund, 
Anette Ivarsson, Dekan Izat, Marina Andreasson, Rickard Andrén och Hans Hellström.  
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, grundsärskola, fritidshem och 
Kulturskola.  
Under 2021 fortsatte covid-19 att hålla ett hårt tag om oss. Arbetet i nämnden, såväl som i S-
gruppen, har under större delen av året skett helt och hållet digitalt, oavsett om det har handlat 
om sammanträden eller verksamhetsbesök. Nämndens arbetsutskott har haft inplanerade sam-
manträden varje vardagsmorgon för att snabbt kunna ta beslut om eventuella stängningar av 
verksamheten, samt övergång till distansundervisning. 
S-gruppen i Barn- och ungdomsnämnden arbetar för en likvärdig skola, och utifrån målet att alla 
elever ska ha gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. I linje med detta har gruppen under 
året drivit bl a frågan om en ökad grundbemanning. En ökad grundbemanning skulle leda till en 
bättre arbetsmiljö för barn, elever och personal, men också till att barn och elever i större ut-
sträckning skulle kunna få det stöd de har rätt till. Andra frågor gruppen har drivit utifrån detta 
mål är bl a en förstärkning av elevhälsan, att övergångar mellan mellan- och högstadiet ska kvali-
tetssäkras så att det finns en kontinuitet i stödinsatser för elever med åtgärdsprogram, samt ökade 
medel till barn och elever i behov av särskilt stöd. Trygga och säkra utemiljöer som stödjer det 
pedagogiska arbetet är en annan viktig fråga, liksom säkra skolvägar. Att barnperspektivet behö-
ver beaktas i stadsplaneringen lyfter gruppen vid varje yttrande nämnden gör över kommunens 
detaljplaner. 
Gruppen har under året, trots att vi är i opposition, haft framgång i några frågor. Det politiska 
initiativ om ett likvärdigt språkval som gruppen la under våren bifölls till viss del, och resulterade 
dessutom i en fortsatt utredning av de delar i initiativet som ännu inte har bifallits. Detta är en 
viktig fråga för en likvärdig skola som gruppen kommer bevaka och följa upp under 2022. Likaså 
kommer gruppen fortsätta bevaka arbetet med omsorg på obekväm tid. Under 2021 fick nämn-
den äntligen tillbaka den kartläggning av behovet av denna verksamhet vi under föregående man-
datperiod motionerade om i kommunfullmäktige. Kartläggningen visade på behov av flera kvali-
tetshöjande insatser som nu ska genomföras.  
Under hösten fick vi igång en debatt om etableringen av fristående skolor i kommunen då nämn-
den skulle behandla ärendet om Pops Academy. Etableringen skulle medföra såväl ekonomiska 
som organisatoriska konsekvenser för den kommunala skolan, samt bidra till en försämrad lik-
värdighet i kommunen. Ärendet fick stor uppmärksamhet medialt och representanter för S-
gruppen deltog i såväl nyhetsartiklar som i radiodebatt. 
Gruppmedlemmar har under året deltagit i de utbildningspolitiska träffar S-gruppen i riksdagens 
utbildningsutskott bjudit in till. Gruppledaren deltar också i Skolverkets utvecklingsarbete Sam-
verkan bästa skola.  
S-gruppen i Barn- och ungdomsnämnden 
genom 
Anna Dahlén Gauffin 
 

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar-och-namnder/Arbetsmarknads--och-socialforvaltningen/
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar-och-namnder/Arbetsmarknads--och-socialforvaltningen/
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5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
S-gruppen i nämnden har under året bestått av Sofia Magnusson, Christoffer Sonesson (fram till 
och med februari 2021), Mathias Casserlund (från och med mars), Ulrica Elfgren Borgström, 
Anders Johansson, Ulrika Sharifi och Jonas Jägaren Lindén.  
 
I februari 2021 avled Christoffer Sonesson hastigt. För gruppen var detta givetvis ett hårt slag att 
förlora såväl en partikamrat som en god vän. Christoffer lämnade ett stort tomrum efter sig. 
Mathias Casserlund valdes in som ny ledamot i nämnden och även i arbetsutskottet. S-gruppen i 
nämnden har under året som gått fortsatts att påverkas av Coronapandemin och de effekter den 
fått på våra verksamheter. Från och med höstterminen blev situationen bättre och eleverna kunde 
återgå till undervisning på plats vilket har varit positivt för våra elever men det har varit pressat 
med höga sjuktal i perioder samt att det blev ytterligare restriktioner och påverkan återigen runt 
och efter julledigheten. Dessutom har det varit mycket som skulle tas i kapp med både APL och 
kurser i skolan.  
 
Under året har S-gruppen fortsatt driva behovet av en ökad ram för nämndens verksamheter. En 
pressad ekonomi under flera år har gjort att förutsättningarna för gymnasieskolan har varit tuffa 
med stora klasser och alltför liten elevhälsa som inte varit i proportion till behoven. Gruppen har 
även drivit att Nobelgymnasiet ska utvecklas till ett modernt yrkescentrum 2.0 med högkvalitativa 
utbildningar för både ungdomar och vuxna, att lokaler behöver rustas samt att validering och 
utbildade yrkeslärare är av stor vikt för att Nobel ska fortsätta vara aktivt in i den gröna omställ-
ningen för framtidens arbetsmarknad. Vi har under året fått bifall på ett initiativ om att skapa en 
yrkesutbildning för vuxna inom plåtslageri som är ett av de största bristyrkena i Värmland. Där-
utöver har en motion från S i kommunfullmäktige bifallits för att införa SFI för föräldralediga 
med möjlighet till barnpassning. Denna motion är nu i färd med att implementeras! S-gruppen 
har även drivit behovet av att Estetiska programmet och IMAS-programmet ska få sina lokaler 
renoverad för att de ska uppfylla elevernas behov och åtminstone vara i ett likvärdigt skick som 
de helt nya lokalerna som finns för övriga program på skolan. Här har vi ännu inte nått framgång 
men vi kommer fortsätta kämpa! Vi har under året sagt nej till att införa auktorisationsmodell 
(LOV) inom vuxenutbildningen vilket vi ser kommer bli kostsamt och riskera att försämra förut-
sättningarna för egenregin.  
 
 

5.4 Kultur- och fritidsnämnden 
S-gruppen: Lina Larhult, Johan Windfäll, Nathalie Björfeldt, Anders Eriksson, Anna-Lena Rud-
berg och Björn Samuelsson. 
 
Kultur och fritid är en viktig del av välfärden och Socialdemokraterna i Karlstad och kultur- och 
fritidsnämndens S-grupp har genom olika budgetförslag och utspel försökt att se till att detta 
uppvärderas, till skillnad från det blågröna styret.  
 
I början av året lyckades S-gruppen lindra det blågröna styrets stora sparpaket som ålagts förvalt-
ningen. S-gruppen röstade emot dessa nedskärningar och föreslog sedan att en del i internbudge-
ten skulle gå till att bibehålla öppettiderna på biblioteken och att inga besparingar skulle göras på 
den öppna fritidsverksamheten. Det blågröna styret gick inte med på detta förslag i nämnden, 
men ändrade sig efter någon vecka, troligen till följd av opinionsbildningen och aktivismen hos S-
medlemmar och andra medborgare, för bland annat fortsatt söndagsöppet på stadsbiblioteket.  
 
Året har också bestått i att försöka värna och utveckla den öppna fritidsverksamheten. En flytt av 
UNO, den centralt belägna mötesplatsen med kulturinriktning för unga, är något som S starkt 
vänt sig emot.  



 23 

I Socialdemokraternas budgetförslag föreslogs det täckning för den eventuella besparingen som 
en flytt skulle utgöra, för att förhindra detta. Då detta inte kunnat avstyras har S bland annat lagt 
en motion på att göra någon annan form av samlingsplats för unga i centrum.  
 
Det finns flera områden och stadsdelar som inte har någon mötesplats eller öppen fritidsverk-
samhet för barn och unga. Det finns också en stor ojämlikhet i möjligheten att kunna ha en me-
ningsfull fritid. Några exempel på förslag som S har lagt, i bland annat sitt budgetförslag och ge-
nom motioner är; höjda föreningsbidrag, höjda anslag till studieförbunden, pengar till fritidsverk-
samhet till områden som saknar fritidsgård, större stöd till föreningsdrivna ridskolor, en satsning 
på E-sport (spelens hus) och satsningar på det fria kulturlivet. 
 
Ett annat exempel är samarbetet kommunen har med folkbildarna och deras initiativ ”Tillsam-
mans i Karlstad”, som betyder mycket för bland annat personer som riskerar att marginaliseras. S 
föreslog att höja deras stöd med en miljon kronor per år för att deras insatser skulle få utväxling 
för ännu fler människor. Tyvärr blev detta också nedröstat av det blågröna styret.   
 
S-gruppen i kfn har under året som vanligt haft kontakt med många föreningar och organisation-
er för att lyssna in behov och skapa dialog. Flera personer i gruppen, har också på olika sätt job-
bat för att det fortsatt ska finnas aktivitet i ”Lugnets” lokaler och en samlingsplats på Gruvlyckan. 
Ett stort arbete har också lagts ned för att lyfta upp tillgänglighet och inkludering i förvaltningens 
verksamheter, för personer med olika funktionsnedsättningar. 
 
Lina Larhult 
1:e vice ordförande 
 
 

5.5 Miljönämnden 
Gruppen har under året bestått av Maria Rydberg (gruppledare), Stefan Jonsson, Pia Ham-
marstedt, Kjell Larsson, Bernt-Åke Larsson och Anna-Carin Casserlund.  
Miljönämnden har två huvudsakliga ansvarsområden. Det ena är miljö- och hälsoskyddsfrågor 
och är till stor del reglerad av lagar som Miljöbalken, Livsmedelslagen och Plan- och bygglagen. 
Där ingår allmän miljöövervakning, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, kemiska 
produkter, avfall, avlopp, livsmedel och dricksvatten. Det andra är att nämnden ansvarar för 
kommunens miljöstrategiska arbete såsom implementering av Agenda 2030, transportrådgivning, 
energi- och klimatrådgivning, konsumentrådgivning och avfallsrådgivning. Ytterligare uppgifter 
som inryms är det miljöstrategiska området är att arbeta mot cirkulär ekonomi, beteendeföränd-
ringar och olika projekt (ofta delfinansierade av externa medel). Nämnden fungerar även som 
remissinstans.  
S-gruppen i Miljönämnden arbetar utifrån målet att alla lagar och förordningar skall efterlevas, att 
kommunens mål om en hållbar, klimatsmart och resurssnål kommun tillgodoses och att i dessa 
miljö- och klimatfokuserade tider arbeta för ytterligare utveckling av dessa frågor.  
I linje med detta mål har gruppen under året bland annat föreslagit att ytterligare medel ska tillsät-
tas för förändrade konsumtions- och resvanor, kompetenshöjande insatser för förtroendevalda, 
resvaneundersökning samt att förstärka den miljöstrategiska kompetensen. Tyvärr röstades vår 
budget som helhet ner, men vi kan se att vi ändå fått möjlighet att påverka genom påtryckningar 
och inspel. Nämnden har fortsatt ett stort eget kapital och S-gruppen arbetar för att dessa ska 
användas på ett sätt som gynnar miljö- och klimatmålen i Karlstads kommun. S-gruppen drev 
också frågan att nämnden skulle ges möjlighet att få ansöka till Viable Cities, där det under tids-
press krävdes ett godkännande från kommunstyrelsen. Detta fick som resultat att ansökan hann i 
väg i tid och dessutom beviljades. (För mer information: www.viablecities.se) 
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S-gruppen har drivit att användningen av eget kapital för extra satsningar skulle användas till till-
syn av förorenad mark, säkerställande av tillgång på miljöstrategiska resurser i form av en ny 
tjänst. Detta för att kunna bistå det ökade kravet på expertkunskap inom miljöområdet inom alla 
förvaltningar och bolag i Karlstads kommun. Miljönämnden har också pandemi-år nummer två 
fortsatt att utföra trängseltillsyn och även fått ett nytt tillsynsuppdrag gällande sprängämnespre-
kursorer. Detta tack vare S interpellation som ledde till ett beslut.   
Vi har också skrivit två motioner, ”Årets unga miljöhjälte” samt ”Kunskapslyft för förtroende-
valda inom miljöområdet”.  som båda fått bifall. Året har också inneburit fortsatt hård debatt 
kring Månsberget. Flertalet publicerade artiklar har gjort att S profilerat sig som ett miljöintresse-
rat parti som vill lyssna på sina medborgare. Vårt att nämna är också vårt engagemang i bergtäkts-
frågan i Ulvsby. Januari 2021 var ärendet upp miljööverdomstolen som gjorde syn på plats. Do-
men föll till fördel för de klagande. Mycket glädjande för alla iblandade efter lång och hård kamp. 
Som en konsekvens av detta har man nu äntligen kunnat börja planera för en annan, betydligt 
mer trevlig utveckling av Ulvsbyområdet. Viktigt att arbeta för att S i Karlstad är ett parti med 
miljöfrågor i fokus där vi gör vår del för att uppnå de globala målen. 
Gruppen tackar för förtroendet att under mandatperioden fått representera Socialdemokraterna i 
Miljönämnden. En period där vi trots att vi varit i opposition bland annat lyckats skapa debatt 
och diskussioner kring hur Karlstad ska kunna vara en hållbar kommun. Där vi har haft möjlig-
het, har vi lagt yrkanden och gjort protokollsanteckningar för att tillgodose att miljön hålls i fokus 
och inte drivs av egna intressen. 
S-gruppen i Miljönämnden 
 
genom 
Maria Rydberg 
 

 

5.6 Stadsbyggnadsnämnden 
Vi som har haft förtroendet att utgöra den socialdemokratiska gruppen i Stadsbyggnadsnämnden 
har varit: Håkan Holm Alteblad (gruppledare), Emelie Bernhardsson Vennberg, Per Aspengren, 
Nurcan Aldemir, Tomas Holgersson samt Catharina Skåhlberg. Nämnden ansvarar för detaljpla-
ner, bygglov och lantmäteri. 
 
2020 blev ett rekordår för Stadsbyggnadsnämnden, och byggboomen fortsatte även under 2021.  
 
Antalet antagna detaljplaner under året uppgick till 21. Bygglov har beviljats för 1 591 bostäder, 
med bland annat nya bostäder i Tullholmsviken och nytt bostadsområde på Södra Kroppkärr. 
Målet för nämnden är 550 nya bostäder per år. 
 
Numera begärs arkitekturpresentation in inför bygglovsprövning. Karlstad utsågs till ”Årets arki-
tektkommun” 2021, för andra året i rad! 
. 
Vi i gruppen har drivit på möjligheten för att hela kommunen skall utvecklas. Vi har arbetat efter 
mottot att ställa oss bakom den sökandes sida, så länge det är lagligt och inte strider mot sunt 
förnuft. Nämndens arbete är något som både berör och engagerar Karlstadborna så som detalj-
plan för resecentrum och Månsberget.  
 
Närvaron är god och stämningen är mycket bra i vår nämndgrupp. Vi genomför våra gruppmö-
ten i samband med nämnden. 
 
Håkan Holm Alteblad 
Gruppledare  
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5.7 Teknik- och fastighetsnämnden  
Anders Tallgren (gruppledare), Ingela Agneblad, Stig Rohdin, Lena Nilsson, Odd Maalsnes, Sofia 
Nygren 

   
Nämnden ansvarar för kommunens alla fastigheter, mark och exploatering, VA, vägar, parker, 
lekplatser, skogar, jordbruksmark, tomtmark, naturvård och friluftsliv. Vi är hamnmyndighet och 
administrerar även småbåtshamnar, gästhamn och badplatser. Hos oss finns serviceavdelningen 
där bland annat städverksamhet och tjänstebilshantering ingår. Nämnden har en omfattande 
verksamhet som spänner över många områden vilket innebär samverkan med många andra för-
valtningar och aktörer. Nämndens verksamhet är föremål för ett stort allmänintresse och många 
ärenden uppmärksammas medialt. Teknik- och fastighetsförvaltningen har flest e-förslag från 
medborgarna och en del av e-förslagen hanteras också av nämnden.  
  
Händelser av vikt under 2021 

2021 präglades naturligtvis fortsatt av coronapandemin. Det påverkade allt från gruppens och 
nämndens möten till förvaltningens operativa verksamhet. Utifrån det centrala arbetet med att 
stötta föreningsliv och näringsliv så vidtog nämnden och förvaltningen flera olika åtgärder under 
året: hyresreduktioner, avgiftslättnader, ändrade regler mm. Pandemin har också lett till ett ökat 
nyttjande av många grillplatser, vandringsleder och friluftsområden. Året präglades också av 
elsparkcyklarnas intåg i stadsbilden samt domarna och händelseutvecklingen rörande Skutberget. 
Nya Tingvalla isstadion och nya Sundsta-Älvkullegymnasiet öppnades. 
 
Exempel på större ärenden som passerat nämnden under året är: revidering av nämndmål, kli-
matåtgärder 2022 – 2023, bildande av kommunala naturreservat på Bålberget i Vålberg och Berg-
viks udde, konstnärlig utsmyckning arenaområdet, upphandling av byggentreprenör för Ilanda-
hallen, exploateringsavtal avseende Bauhaus etablering i Välsviken, markanvisningar i centrum 
och de mindre tätorterna, antagandeversion masshushållningsplan, remissvar över byggvisionerna 
för Norsbygden och Vallargärdet/Ulvsby samt samrådsyttrande ny översiktsplan. Nämnden har 
också arbetat vidare med tidigare beslutade investeringsärenden, bland annat flera skolbyggnat-
ioner, de nya arenorna och Vikenförbindelsen.  
 
Medialt uppmärksammade frågor under året har bland annat varit stadshusgranskningen, elspark-
cyklarnas intåg, Skutberget, Månsberget, parkeringsfrågorna i centrum, Resecentrum/Hamngatan, 
Vålbergs badhus och cykelbron Råtorp-Färjestad.  
 
Viktiga frågor och perspektiv för Socialdemokraterna 
Vi bevakar och driver vissa övergripande perspektiv samt många enskilda sakfrågor. Exempel på 
övergripande perspektiv som är viktiga för oss är: ordning och reda, att hela kommunen ska leva, 
jämställdhet, tillgänglighet, trygghet, det ’mjuka i det hårda’ som vi brukar säga (barn, äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, föreningar).  

Exempel på sakfrågor/ärenden: ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård, prioriterat resurser för 
skötseln av offentliga Karlstad framför administrativa tjänster, värnat lekytor och utrymme för 
förskolor, skolor och idrott när vi yttrar oss över detaljplaner, lagt förslag om reglering av 
elsparkcyklarna, sagt nej till infrastrukturprojekt vid Hultsbergsmotet/Månsberget, lyft estetpro-
grammets lokaler på nya SÄG, drivit fortsatt badhus i Vålberg, föreslagit fler ställplatser för hus-
bilar i hela kommunen i samverkan med föreningslivet, drivit frågan om dubbel markanvisning 
vilket lett till beslut om nya bostäder i Väse och Älvenäs, värnat föreningslokaler i hela kommu-
nen och att kommunala lokaler kan användas av allmänheten och föreningslivet, stöttat upprust-
ningen av strandpromenaden vid Molkomsjön, bevakat skötseln av grusvägar, drivit på för spa-
den i backen för sporthallen i Skåre samt cykelvägar på sikt i Norsbygden. 
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S-gruppen 
Närvaron och stämningen har varit god i vår grupp. Vi har digitala gruppmöten i samband med 
nämnden men har också haft några extra möten för att diskutera budget och strategisk plan. 
Gruppen har haft ett gott samarbete med förvaltningen, de styrande partierna och Vänsterpartiet. 
Vi finns representerade i bland annat pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsned-
sättning. Råden har dock inte fungerat väl under pandemin. Gruppen har deltagit i arbetarekom-
munens verksamhet. Vi vill tacka för förtroendet att ha fått representera Socialdemokraterna i 
Karlstad i nämndens viktiga arbete. 
 

5.8 Valnämnden i Karlstads kommun 
I valnämnden ingår från Socialdemokraterna; Marianne Wreifors, vice ordförande, Mattias Cas-
serlund, Regina Andersson, Ulf-Peter Pettersson, Nurten Eken, Nils Jansson. 
2021 var ett typiskt mellanår för valnämnden. Kansliet har startat arbetet inför valet 2022.  Det är 
också dags att inspirera personer i vår närhet att vilja vara med att arbeta i röstnings- och valloka-
ler. 
Det har varit sex nämndmöten under året. Några digitala och några fysiska. Den socialdemokra-
tiska gruppen har alltid varit väl representerad. 
 

5.9 Vård- och Omsorgsnämnden 
I samverkan med Region Värmland och övriga Värmlandskommuner arbetar förvaltningen och 
nämnden med att göra vården mer personcentrerad i inriktningen utifrån "Nära vård". Det är den 
nationella utredningen som gjorts av Anna Nergårdh på uppdrag av regeringen. Monica Gundahl 
har deltagit i den politiska referensgrupp som finns i länet. 
Trygghetsboendet Stjärnhuset (gamla Stagnelska) har öppnat under våren. Det har rustats som ett 
modernt trygghetsboende med en utökad grundutrustning för öka möjligheten till självständighet. 
Förvaltningen arbetar med att utöka välfärdsteknik i alla verksamheter och är med i projektet 
Modellkommun via Sveriges Kommuner och Regioner. 
För övrigt så har en stor genomlysning av samtliga boenden och fastigheter gjorts för att kunna 
planera för framtidens behov av boenden.  
Covid 19 pandemin har även under året haft en fortsatt stor påverkan på verksamheten. Förutom 
att minimera smittspridning i verksamheten har stora resurser använts för provtagning och vacci-
nation av våra boende och äldre. Nämnden har också beslutat att all nyanställd personal skall vara 
vaccinerad. 
Ung omsorg är en verksamhet har genomfört utomhusaktiviteter på ett covidsäkert sätt och extra 
medel har omfördelats för att skapa guldkant för våra äldre som varit i karantän. Samtliga boen-
den har fått en förstärkning av utrustning för att kunna ta emot digitala utbud av aktiviteter och 
underhållning.  
Variationen av innehållet inom daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsvaria-
toner har utökats genom att två nya dagliga verksamheter har startat, i kvarteret Tigern och på 
Gräsdalen.  
Under året har vi rekryterat och tillsatt tjänster i form av trygghetsvärdar på våra trygghetsboen-
den vilket leder till ökad trygghet i våra boenden och härutöver fler gemensamma aktiviteter ge-
nomförts. 
Monica Gundahl, Jan Bergergård, Carina Bönström, Andreas Johansson, Nurten Eken, 
Bengt Finnmark 
 
 

5.10 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund  
Räddningstjänstdirektionens S-grupp i Karlstad har bestått av Håkan Holm Alteblad, 
Inga- Maj Thyberg, Lennart Jansson och Nurcan Aldemir. 
Under året har det varit fokus på två saker, samverkan och ekonomi. 
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Räddningstjänsten har gått in i ett stort samverkansavtal som heter räddningsregion Bergslagen, 
ett samarbete med fokus på riskanalys och förmåga i räddningstjänst verksamhet. 
Samverkan berör drygt 60 kommuner i Bergslagen. 
Ekonomin på sikt har varit ett stort ämne under året. Karlstadsregionen växer och kräver mera 
insatser från räddningstjänsten. Medlemskommunerna ställs inför det faktum att uppräkningen 
till räddningstjänsten måste öka på sikt, annars måste neddragningar ske. 
Nedläggning av tre räddningsstationen är då aktuellt, Väse, Vålberg och Deje. 
 
 

6. BERÄTTELSER FRÅN S-GRUPPER INOM  
    SVENSKA KYRKAN  
 

6.1 Karlstads Pastorat  
Karlstads pastorat består av fem församlingar; Alster-Nyedsbygdens församling, Karlstads dom-
kyrkoförsamling, Norrstrands församling, Väse-Fågelviks församling och Västerstrands försam-
ling. Socialdemokraterna är den största nomineringsgruppen och det direktvalda kyrkofullmäkti-
ges kyrkoråd har under 2021 bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare: Lina Larhult, 
Johnny Boström, Anette Ivarsson, Johnny Johansson, Anette Frisk som ordinarie samt Kjell-Åke 
Lindholm och Sirje Spångberg som ersättare. 
 
Vid kyrkovalet i september stärktes Socialdemokraterna och vi ökade med 1 mandat i kyrkofull-
mäktige och har nu 20 mandat av 45 möjliga. Vid valsammanträdet i december valdes ett nytt 
kyrkoråd för 2022–2025 med Johnny Boström som ordförande. Kyrkorådets socialdemokratiska 
del består härefter av 5 ledamöter och 3 ersättare; Johnny Boström, Anette Ivarsson, Johnny Jo-
hansson, Lillemor Olsson och Jonas Skjören Lindén som ordinarie samt Pernilla Edman, Mikael 
Sjövall och Anna-Carin Casserlund som ersättare. 
 
Under året har S-gruppen ökat sitt fokus på de diakonala frågorna som alltmer kommit i centrum 
under den pågående pandemin. Detta har bland annat inneburit att vi medverkat till att pastoratet 
satsat på digitala gudstjänster som minskat isolering, stärkt samverkan med stadsmissionen, att 
kyrkorna på olika sätt ska vara öppna för de som behöver stöd och gemenskap, att genom den 
diakonala verksamheten ge fler stöd och hjälp. 
Dessutom har vi i S-gruppen fortsatt att medverka till arbetet i kyrkan med att möta människor 
genom hela livet på olika sätt, både genom de kyrkliga handlingarna som; dop, konfirmation, vig-
sel och begravning och genom alla de andra verksamheter som kyrkan har.  
 
S-gruppen har drivit på för att Karlstads pastorat ska satsa kraftfullt på miljö- och energiåtgärder i 
första läget under de kommande tre åren. Stora resurser kommer att satsas inom dessa områden i 
syfte bland annat att vara en del av en mer hållbar framtid. 
  
S-gruppen har under mandatperioden jobbat för att få en mer sammanhållen och tydlig budget-
process för att lättare kunna ta beslut och följa upp de prioriteringar vi gjort.   
 
Vi har även drivit på för att initiera ett arbete för att öka barn och ungas delaktighet och påver-
kansmöjligheter inom kyrkan. 
  
Som förtroendevalda i kyrkofullmäktige och i kyrkoråd har vi dels visat på att våra socialdemo-
kratiska idéer stämmer väl överens med tankarna bakom den öppna folkkyrkan och den verk-
samhet som Karlstads Pastorat bedriver, dels aktivt drivit de frågor som finns i det kyrkopolitiska 
handlingsprogram som antagits av arbetarekommunen. 
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Vi finns med i pastoratet som förtroendevalda, aktiva och ideella i församlingarnas arbete och 
även ofta i församlingsråden. 
     
Johnny Boström 
Ordförande i Karlstads pastoratskyrkoråd 
 

  

6.2 Grava församling 
I Grava församling har Socialdemokraterna haft 5 av 15 mandat i kyrkofullmäktige men endast 
två ledamöter, övriga platser har varit vakanta. I kyrkorådet har Gunvor Olsson varit ordinarie 
och Stig Svensson ersättare.  
 
Pandemin har påverkat såväl gudstjänstlivet, församlingens verksamhet som formerna för full-
mäktige och kyrkorådets sammanträden som har behövt ske digitalt i hög utsträckning.  
 
Den dominerande frågan under året har varit arbetsmiljön i församlingen. Sedan lång tid tillbaka 
har de fackliga organisationerna fått indikationer på brister i den organisatoriska och sociala ar-
betsmiljön som lett till ohälsa bland de anställda varför en arbetsmiljökartläggning genomförts av 
företagshälsan. Kartläggningen visade påtagliga brister inom ledning och styrning, intern kom-
munikation och samarbete, ansvar och delegation varpå de fackliga organisation tillsammans med 
tillförordnade nya kyrkoherden och HR person från Karlstad stiftskansli arbetade fram en hand-
lingsplan. På grund av motsättningar och brist på konstruktiv dialog med förtroendevalda be-
dömde arbetstagarorganisationerna att församlingen behöver mer stöd och incitament än vad de 
regionala huvudskyddsombuden kunde ge och lämnade den 13 april en begäran till arbetsmiljö-
verket enligt 6 kap 6a § AML. Därefter har ett omfattande arbete genomförts för att förbättra 
arbetsmiljön och i mitten av december fick vi det glädjande beskedet att Arbetsmiljöverket avslu-
tat ärendet.  
 
I årets kyrkoval var vi många engagerade valarbetare för Socialdemokraterna och vi fick till och 
med något fler röster än 2017. Efter årets kyrkoval har även POSK tagit plats i Grava församlings 
Kyrkofullmäktige och de är tillsammans med oss i S de största nomineringsgrupperna med 5 
mandat var. S har dock bara 4 personer varför vi har ett mandat tomt. Centern och BA har back-
at. I Fullmäktige har POSK ordförandeposten och S vice ordförande posten genom Ulrika Sharifi 
och ordinarie ledamöter är Gunvor Olsson, Stig Svensson och Alf Forslund. Även i Kyrkorådet 
har POSK ordförandeposten och S vice ordförandeposten genom Ulrika Sharifi och två ordinarie 
ledamöter Stig Svensson och Alf Forsgren men tyvärr inte någon ersättare.  
 
För det nya Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet kommer arbetsmiljön att vara i fortsatt fokus och 
Kyrkorådet prioriterar inledningsvis att arbeta fram en tydlig och välfungerande delegationsord-
ning och en arbetsordning och att rekrytera en ordinarie kyrkoherde.  
 
Ulrika Sharifi 
Vice ordf. i Grava Församlings Kyrkoråd  
 

 
6.3 Nor-Segerstads Pastorat  
Vi lever i en tid av förändring och förnyelse. Men återigen ett år av pandemi. Tänka om och tänka 
nytt har varit en del av verksamheten under året. Digitala gudstjänster, arbeta och synas mer i 
sociala forum. 
Trots allt så kunde vi påbörja arbetet med kyrkovalet och framtagande av ett gemensamt hand-
lingsprogram tillsammans med domkyrkoförsamlingen och Grava församling.                          
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Blev en spännande valkväll, men återigen fick vi inom Socialdemokraterna förtroende att leda 
verksamheten inom Nors Segerstads församling med ett röstetal på över 50%. 
I oktober så fattade vi beslut om lokalförsörjningsplan, resultatet är en plan för förbättringar och 
effektiviseringar av verksamhet av mark, byggnader och den ekonomiska planeringen som ska 
hålla över tid. 
Nya kyrkofullmäktige träffades i december där vi valde uppdrag till fullmäktige och till kyrkorå-
det, med en del nya och framför allt yngre förtroendevalda. 
Men återigen sätter pandemin käppar i hjulet, men som Ted Gärdestad skrev.  
Du tänder hoppets eld och gör mig stark                                                                                                  
Du tänder en eld och sår ett frö på obruten mark                                                                                      
Nu spirar livet i min kropp                                                                                                                      
Det finns hopp för mig, det finns hopp!                                                                     
Socialdemokraterna i Nors Segerstad församling
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