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Kulturstund 

Som led i ombudsmannens integrationsprocess, framfördes brottstycken ur Sven-Ingvarslåtar.  

 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Madeleine. På grund av få/inga beslutsärenden och frånvaro, konstaterades att detta blir 

ett avrapporteringsmöte med minnesanteckningar i stället för beslutsmöte/protokoll.  

 

Inför valkonferensen 

Mattias avrapporterade från valberedningen. Provvalsutskicket är ute nu. MH har uppmanat valberedningen 

att genomföra intervjuer under tiden det pågår (fram till 28/11).  

Sedan tidigare har pratats om att genomföra ett förberedande möte med valberedningen när valkonferensen 

närmar sig. Målet att diskutera mötesformer och smidigt genomförande. Konstateras att det vore bra att även 

tänkta mötesordföranden är med på ett sådant möte – det vill säga ett par från DS, ett par från 

valberedningen, mötesordföranden och ombudsmannen. Madeleine tar på sig att ordna ett sådant möte 30 

november eller 1 december. 

Sedan tidigare har beslutats att kandidater ska presentera sig på valkonferensen. Vem bär ansvaret för att de 

kommer dit? Konstateras att en grov arbetsfördelning är att DS/ombudsmannen ska ansvara för det praktiska, 

och valberedningen för innehållet. Detta ligger alltså på valberedningens bord.  

Diskuteras även former för kandidatpresentationer. Det ska ge vettigt underlag men får samtidigt inte bre ut 

sig alltför mycket i tid. DS ingång bör vara att ett antal toppnamn på respektive lista får cirka två minuter var för 

egen förberedd presentation, och därefter ingen gemensam frågestund utan ajournering där kandidaterna ska 

vara tillgängliga för fritt cirkulerande frågetillfälle.   

En första preliminär tidsplan sattes. Mattias och Madeleine ansvarar för den framöver.  

Ytterligare punkt är att hitta form för utvärdering av valprocessen. Förslag att ha ett ordentligt 

utvärderingsmöte någon gång under januari-februari, med målet att komma med tydliga rekommendationer 

inför 2018 års process. Rimligen bör representanter för DS, valberedning och partiföreningarna delta i detta. 

Förslag att vi tar upp detta på valkonferensen och föreslår valkonferensen utse 2-3 personer.  

Konstateras att efter mötet den 30 el 1, ska skriftlig information gå ut till ombuden så att alla är medvetna om 

dessa saker i förväg.   

Mattias har inte hunnit så mycket kring de praktiska förberedelserna i övrigt, men ska ta tag i detta under nästa 

vecka.  



 

Interninfofrågor 

Mattias tog upp två snabba bollar från Karlstad respektive Anders Nilsson.  

Anders tänker göra utspel kring Afa-pengarna, om att satsa dessa på personalen. Förslag kring 

specialistutbildning på sjuksköterskor och med förhoppning att få med sig ex Vårdförbundet. Mattias hjälpt till 

med lite underlag här. Frågan om initiativet bör spridas ut till partiföreningarna med 

rekommendation/underlag för egna kommunala utspel i frågan. Svaret var ja och Mattias jobbar vidare med 

det.  

Mattias och Håkan har utarbetat lite stödord/frågor inför Karlstadsföreningens möte kring sin kommande 

valplattform. Frågan om dessa ska spridas ut till partiföreningarna. Svaret var ja. Noteras att det är noga med 

formuleringarna så att det inte upplevs som detaljstyrande utan som stöd. Noteras även att andra 

partiföreningar torde ha bra skriftligt underlag för en bra valplattformsprocess, dessa bör samlas ihop och 

spridas vidare. Mattias jobbar vidare.  

 

Ekonomi/administrativt 

Delvis på förekommen anledning och delvis pga tema på kommande DS.  

Diskussion om exakt vilka pengar vi har från landstinget och inte, samt inte minst på vilka villkor. Mattias 

uppdras reda ut nogsamt med Anders.  

Diskussion om ombudsmannens milersättning vid deltagande på möten med partiföreningarna. Konstateras att 

den generella principen är att ”den som bjuder in betalar”. Dvs att distriktet kan fakturera resp partiförening. 

Dock: det innebär administrativt jobb och torde bäst lösa sig inom ramen för en generell återinförd 

”serviceavgift”, något som legat nere under flera år. I stället för att fördjupa sig i frågan om milersättning 

specifikt, bör DS under vintern söka formerna för att återinföra ”serviceavgiften”. Susanna och Madeleine 

fortsätter med detta.  

Konstateras att det finns gamla skulder från partiföreningarna till distriktet avseende bl a materialkostnader 

från valrörelsen 2010. De ligger kvar i distriktets rullor som fordringar. Bör tas beslut om att skriva av. Susanna 

tar upp detta som del av ekonomipasset på kommande DS.  

Mattias rapporterade att han ordnat med bättre tele/internetavtal samt Svarspostkonto.  

 

Ransätersdagarna 

Arrangörerna har återkommit med inbjudan, men som i formen tyvärr inte utgör tillräckligt beslutsunderlag för 

DS. Mattias ska kolla med S och MP vad de tycker, och återkommer i frågan.  

 

Mötets avslutande 

 

//Vid tangenterna Mattias Håkansson 


