
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Sjukvårdspartiet i Värmland 2018 

 

 

 

År 2018 har främst präglats av valrörelse och fokus på regionbildning i Värmland. Nya 

och erfarna förtroendevalda har tillsammans breddat och förnyat partiets politik, vilket 

ledde till förstärkt förtroende i det nya landstinget Region Värmland.   

 

 

Partiarbetet 
Under året har vi haft 240 medlemmar vilket är 16 fler än 2017. 

Det är väldigt glädjande att antalet intresserade av att delta i aktiv politik har fortsatt att växa. 

Intresset för att stå på valbar plats på valsedlar, och att aktivt kandidera till förtroendeposter 

har varit betydligt större än de senaste valen. En ny partigrupp växte fram, SiV i Karlstad, och 

beslutade under sommaren att ställa upp i kommunalvalet. Ett beslut som höjde 

medvetenheten om partiet i stort, och också engagerade fler värmlänningar i att upptäcka SiV. 

Detta är mycket positivt för ett lokalt parti som uppstått ur ett tydligt behov av uppgraderad 

lokaldemokrati!  

 

 

Medlemsstämmor 

 I Galaxen hölls den första stämman den 23 januari, för att fastställa de 21 första 

nomineringarna till valsedeln. Årsmöte hölls den 18 mars i Galaxen, Landstingshuset, 21 

medlemmar närvarade. Årsmötet behandlade valärenden såsom styrelse och nomineringar till 

valsedel, och SiV:s handlingsprogram inför valrörelsen 

14 juni hölls nästa stämma i Galaxen för att komplettera valärenden, svara på tre motioner 

samt förankra valdeltagande för nya partigruppen SiV i Karlstad. Medlemsmötet startade med 

föredrag av Sockerberoendeterapeuten Annica Strandberg samlade ett tjugotal medlemmar. 

Åttonde november hölls sedvanlig höststämma, där nytillträdda Landstingsdirektören Annelie 

Snobl presenterade sig och det kommande Region Värmland. 19 medlemmar deltog.  

 

Medlemsavgiften har varit oförändrat 50 kr. Medlemsbrev har gått ut till medlemmarna i 

form av två tidningar, och i form av valbroschyrer.   

 

Styrelsens arbete 

Vid årsmötet omvaldes Birgitta Sjögren, Ingalill Rosell och Berit Larsson som ledamöter för 

två år vardera. Birgitta Wessmark, Jan Carling och Görel Hopman kvarstod som ledamöter ett 

år vardera sedan tidigare val. Till ersättare omvaldes Maria Skogh, 1 år och Hans Nilsson 

nyvaldes på 1 år. Som ordförande på ett år omvaldes Marianne Utterdahl. 

 

Styrelsen har sammanträtt vid hela femton tillfällen under året. Däremellan har styrelsens 

verkställande utskott (VU) som sedan årsmötet benämns ”arbetsutskott” (AU) haft 15 möten.  

 

Bengt Ankerfeldt och Lukas Geberetansae Weldegabir omvaldes som revisorsersättare vid 

årsmötet. Och vid medlemsstämman i juni valdes Ewa Mattson och Nina Karlsson till 

ordinarie revisorer på ett år vardera. Till valberedning valdes Birgitta Sjögren 

(sammankallande) Annica Tollén och Carin Wernberger på ett år.  

 



 

SiV:s representation och inflytande över länet har ökat, partigruppen för lokala frågor i 

Karlstad - Hammarö avvecklades under året. SiV i Karlstad bildades under våren, och valde 

under försommaren att anmäla en lista till kommunvalet. Vår representation i Norra har ökat i 

antal medlemmar och kandidater till listan. Vi har stärkt vår representation i Västra genom 

nya företrädare på valbar plats på listan. Över huvud taget har spridningen på kandidater 

gällande bostadsort ökat rejält.  

 

Politiskt arbete och inflytande 
Ledamöter i landstingsfullmäktige: Marianne Utterdahl, Säffle, Görel Hopman, 

Kristinehamn, Birgitta Wessmark, Forshaga, Jan Carling, Edsvalla, Berit Larsson, Karlstad, 

Ersättare i landstingsfullmäktige har varit: Helena Granvik, Säffle, Ingalill Rosell, Säffle och 

Birgitta Sjögren, Torsby. 

 

I landstingsstyrelsen har Marianne Utterdahl varit ordinarie ledamot, och Birgitta Wessmark 

ersättare.  

Övriga uppdrag tillhörande landstingsstyrelsen har varit:  Ledamot i landstingets 

arbetsutskott, ordförande i Primärvårds och Psykiatriutskottet, ledamot i Sjukhusutskottet, 

ledamot i landstingets pensionärsråd, ledamot i SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

Nätverket Hälsa Demokrati, ersättare i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen, 

Ordförande i Styrgrupp för Missbruksvården i Värmland, Marianne Utterdahl. 

 

Ersättare i Teknikutskottet, ledamot i landstingets handikappråd samt ersättare 

landstingsstyrelsen, Birgitta Wessmark. 

 

Förtroendeuppdrag under Landstingsfullmäktige:  

Ledamot i Framtidsberedningen, Helena Granvik. 

Ledamot i Demokratiberedningen, Berit Larsson. 

Ledamot i Hälso och sjukvårdsberedningen (HSL), Jan Carling.  

Ersättare i hälso- och sjukvårdsberedningen, Görel Hopman  

Ledamot i Patientnämnden, Birgitta Sjögren.  

Revisor för landstinget, Örjan Ström.  

Ledamot i krisledningsnämnden, ledamot i valberedningen, Marianne Utterdahl. 

Nämndemän i Förvaltningsrätten, Per Ljungqvist och Gunvor Ralling Kullgren.  

Nämndeman i Hovrätten Västra Sverige har varit Kjell Rosell.  

 

Våra förtroendevalda i Region Värmland har varit: 

Ledamöter i regionfullmäktige (RF), Görel Hopman och Berit Larsson. 

Ersättare i RF Marianne Utterdahl och Birgitta Wessmark.  

Valberedning Birgitta Wessmark (ers) och Marianne Utterdahl (L).   

Ledamot i Friskvården i Värmland, Birgitta Wessmark,  

ledamot i Viltförvaltningsdelegation Hans Kringstad,  

Jurymän enligt 12 kap § 3 Tryckfrihetsförordningen Birgitta Sjögren,  

Wermlandsoperan Ingegerd Wikström,  

Ersättare i Kollektivtrafiknämnden Irene von Dolwitz,  

Ersättare i Värmlandstrafik AB Ingegerd Welin Fogelberg,  

Stiftelsen Värmlands muséum, Birgitta Sjögren. 

 

Landstingsgruppen har samlats för att processa gemensam politik vid nio tillfällen under 

året. Sex gruppmöten har genomförts tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan. 



Gruppen har förstärkts vid några tillfällen med blivande kandidater, för introduktion och 

lärande.  

 

SiV har deltagit i framtagande av ny organisation för bildande av nya landstinget 

Region Värmland, där kommunförbundet Region Värmland och Landstinget i Värmland 

gick samman för att bilda en samlad regionkommun. Utvecklandet av hur den nya politiska 

organisationen skulle planeras, för bästa möjliga demokratiska förutsättningar har krävt 

många överläggningar.  Sjukvårdspartiets företrädare har särskilt bevakat att hälso- och 

sjukvården ges bästa förutsättningar att utan avbrott fortsätta sitt viktiga utvecklingsarbete.  

 

Sjukvårdspartiet representerades nationellt, efter att där SiV:s Landstingsråd haft 

uppdraget som ordförande i styrgruppen för ”Nätverkskonferens Värmland” vilken 

genomfördes 2018 i februari. Ca 300 ledande personer (politiker och tjänstemän) från hela 

vårdsverige deltog i denna nationella konferens. Tema var ”Modet att ta sig an befolkningens 

behov i ett komplext välfärdssamhälle”.  

 

Sjukvårdspartiet i Värmland har också hämtat kunskap och inspiration vid 

politikerveckan i Almedalen, då en förtroendegrupp till valsedeln besökte eventet. En grupp 

förtroendevalda deltog också i seminarie ”Bortom medikalisering/funktionsmedicin” i 

Stockholm under våren. Seminariet var mycket inspirerande och stärkte gruppen på flera sätt 

gällande vår politiska inriktning.  Den sextonde april på genomfördes en ”it-skola” där vi 

tränats i att använda sociala medier, en kommunikativ kanal som idag behöver komplettera de 

fysiska möten vi också fortsatt att stärka och utöka 

 

 

Valrörelsen 
Valrörelsen har präglats av ökad närvaro i hela länet. SiV:s kandidater höll öppet på Karlstads 

torg i stort sett varje dag och utöver detta besöktes bland annat Torsby marknad, Nysäter 

marknad, Oxhälja, Karlstads Universitet, torget i Arvika, torget och travbanan i Årjäng, 

Åmotsfors storloppis, Koppom marknad, torget i Kristinehamn, Grums, Säffle, marknad i 

Skoghall, torget i Kil. Svanskog, Långserud. Ombudsmannens arbetsuppgifter har ökat från 

40% till 100% under valrörelsens mest intensiva period.  

 

Utöver detta deltog också flera av SiV:s representanter i ett flertal debatter och dialoger 

anordnade av såväl media som intresseföreningar. SiV i Karlstads nya närvaro i 

Karlstadspolitiken gav partiet mycket mediapublicitet. Inte minst genom debatter angående 

Skutbergets framtid. SiV i Säffle deltog mycket aktivt på torg och andra event vilket också 

bidragit till att synliggöra länspartiet. Många väljare valde att kommunicera och ställa frågor 

om partiets politik genom sociala medier.  

 

Valresultat 

I fjorton av sexton kommuner gick vi framåt t ex Karlstad som ökade rejält! Dessvärre 

förlorade vi ett antal röster i Säffle och Eda. Sammantaget ökade vi med 2966 fler röster, och 

från fem mandat som vi nu haft i tre mandatperioder till sex mandat, och 7,84% av rösterna.  

 

Så här fördelade sig rösterna till SiV mellan våra kommuner: 

 

Kommun Antal röster 2018 Antal röster 2014 Förändring  

Arvika 960 649 +311 

Eda 386 398 -12 



Filipstad 368 282 +86 

Forshaga 503 413 +90 

Grums 390 375 +15 

Hagfors 492 277 +215 

Hammarö 611 376 +235 

Karlstad 4348 2450 +1898 

Kil 551 415 +136 

Kristinehamn 1483 1394 +89 

Munkfors 93 76 +17 

Storfors 222 150 +72 

Sunne 623 499 +124 

Säffle 2358 2887 -529 

Torsby 567 414 +153 

Årjäng 392 326 +66 

Värmland 14347 11381 +2966 

 

 

 

Samarbetsformerna i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, MP, KD & L) har fortsatt fungera 

väl. Den åttonde oktober skrev vi efter en ny förhandlingsperiod på ett nytt samarbetsavtal om 

att fortsätta styra (nya landstinget) Region Värmland tillsammans.  

 

Politiskt viktiga områden 
Stort fokus har legat på den stundande regionbildningen och på valrörelsen, men också på att 

genomföra pågående utvecklingsarbete i landstingets hälso- och sjukvård. Några exempel är 

nya arbetssätt, nya flexibla vårdnivåer som till exempel mobila närsjukvårdsteam för äldre 

multisjuka patienter, att utveckla bästa effektiva omhändertagandenivå för att öka 

tillgänglighet och kvalitet till vårdcentralerna samt att bli oberoende av hyrläkare.  

Det nya telefonsystemet till landstingets vårdcentraler infördes under andra halvåret, och har 

tillsammans med nya arbetssätt medfört att telefontillgängligheten vänt uppåt, och rapporterad 

arbetsmiljö förbättrats. 

Barnkonventionens införande har varit högt prioriterat, nollvisionen självmord landade under 

året i en länsgemensam arbetsgrupp och dess utarbetade ”länsstrategi för att minska antalet 

självmord”. Närvårdsavdelningarna har bidragit till en förbättrad ”vård på rätt vårdnivå” men 

kämpar med en tung arbetssituation vilket vi bevakar. Barn och ungdomspsykiatrin har 

fortsatt att förbättra tillgänglighet och kvalitet, men har fortsatta utmaningar. Första linjen 

barn och unga har fungerat väl, men kämpat med vissa lokalproblem i länets olika delar.  

Vuxenpsykiatrin har kommit igång med en positiv start kring självinläggning för vissa 

patienter. En genomlysning av psykiatri med hjälp av extern utredare har startat upp under 

året. 

 

Under 2018 har vi tillsammans med Värmlandssamverkan lagt en rad politiska initiativ: 
2018-02-21 ”Barn och ungas möjligheter och rättigheter i vården behöver stärkas” 
2018-03-19 ”Stärk barnens rättigheter i vården ytterligare” 
2018-03-27” Utred möjligheten att utöka uppdraget till Friskvården i Värmland, att också omfatta alkohol och 
tobak”.  
2018-04-25 ”Utred hur ett vaccinprogram kan utformas i Värmland för att minska risken för TBE” 
2018-05-17 ”Utveckla Värmland genom hästen” 
2018-05-18 ”Öka det politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen”  
2018-06-27 ”Kartlägg den värmländska hälso- och sjukvården (vilka privata avtal och utförare finns) 
2018-08-08 ”Solenergi på landstingets byggnader”  



2018-08-10 ”Landstinget i Värmland, första i landet att stötta lokala lantbrukare efter torkan i sommar” 
2018-08-21 ”Barn har rätt till en giftfri, trygg och pedagogisk miljö i vården” 
2018-11-20 ”Öka hälso- och sjukvårdens budget med 100 miljoner kronor” 
2018-12-10 ”Schyst Region Värmland”  
 

På debattsidan har SiV varit verksamt, framförallt tillsammans med Värmlandssamverkan, 

och verksamhetsbesök har genomförts.  
 

Lokalföreningar och SiV Ungdom  

SiV i Säffle har haft ett mycket aktivt år, där bland annat stora valfrågan sedan valet 2014 om 

ny simbassäng har börjat ta fysisk form. SiV i Säffle har via Hèléne Agdén haft 

ordförandeposten i socialnämnden. Vice kommunstyrelseordförande (KSO) har vi haft genom 

Ingegerd Welin Fogelberg.  SiV i Säffle har upprättat egen verksamhetsberättelse som 

underställs eget årsmöte. Bifogas som bilaga nr 1. 

 

SiV i Karlstads engagemang i valrörelsen ledde inte till mandat i fullmäktige, men däremot 

till en interimsstyrelse med stort fokus på att lära och forma sig för att vara redo till valet 

2021. Ordförande för SiV i Karlstad är Berit Larsson. SiV har avsatt en liten budget till 

interimsstyrelsen att nyttja under kommande år. Även SiV i Karlstad kommer att underställa 

sitt kommande verksamhetsdokument till egen årsstämma. Detta i den takt de är redo.  

 

SiV Ungdom har haft ett något lugnare verksamhetsår, men deltagit i valet på olika sätt och 

gjort sig godkända för nya anslag. Även ungdomsförbundet har att underställa egen 

medlemsstämma sin verksamhetsberättelse. Ordförande har varit Emma Karlsson.  
 

Slutord 

Sammanfattningsvis har Sjukvårdspartiet i Värmland haft ett mycket intensivt valår, som 

landade i förstärkt förtroende i nya landstinget/Region Värmland. Politikergruppen har 

förstärkts med förtroendevalda ifrån fler orter i länet och medlemskåren har förstärkts sedan 

förra året. Och vi har hållit kvar vårt fokus på en Nära, sammanhållen och tillgänglig vård – 

för alla invånare!  

 

 

Karlstad den   2019-02-13                                                                 

   /Styrelsen för SiV  

 

 

Undertecknas av arbetsutskottet: 

 

 

 

Marianne Utterdahl, ordf                             Birgitta Wessmark, v ordf              

 

 

 

Jan Carling, kassör                                         Görel Hopman, led 

 

 

 
 


