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Välkomna 



Dagens upplägg 

Förmiddagen – Valrörelsen 2014 

• Valrörelsen 
• Valresultat 
• Diskussion 

 
Lunch 

 
 
Eftermiddagen – Valrörelsen 2018 

• Vad gör vi nu? 
• Nya medlemmar 
• Starka partiföreningar och starkt distrikt 
• Diskussion 
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Valrörelsen 2014 

 
• 79 % positivt bemötande 

i valrörelsen 
 

• 53 % bättre än förra 
valrörelsen 

Trevlig stämning i valstugorna och i samtal med väljare 



Valrörelsen 2014 - bemötande 



Valrörelsen 2014 – Inte till salu 

Tydligt budskap 

 

 
 
• 62 % tyckte att det var 

helt rätt, eller rätt men 
blev kanske lite mycket, 
med frågan om vinster i 
välfärden 
 

• 25 % rätt men väljarna 
prioriterade det inte 
tillräckligt högt 

 



Valrörelsen 2014 – Inte till salu 



Valrörelsen 2014 – Inte till salu 

Vi satte dagordningen – Välfärden är inte till salu 

 

 
• Mer än 50 % av de 

vanligaste frågorna i 
våra valstugorna var 
välfärdsfrågor 
 

• Mer än 50 % av de 
frågor PF arbetat mest 
med under valet var 
välfärdsfrågor 





Valrörelsen 2014 





Valrörelsen 2014 

 

Organisatoriskt bra 

Stort engagemang 

En del arrangemang 

Politiska utspel 

Synts i media 

 

Aktiva partiföreningar 



Sammanfattning 

 

• Tydligt budskap 
 

• Vi satte dagordningen 
 

• Vänstervindarna märktes i bemötande 
 

• Stort engagemang och aktiva medlemmar 



Diskussion  

valrörelsen 2014 

 

• Hur upplevde du valrörelsen? 
• Vad var bra i valrörelsen? 
• Vad var mindre bra? 

 
• Egna reflektioner kring valrörelsen 
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Vänsterpartiet i kommunerna i Värmland 

Vänsterpartiet ställde upp till kommunfullmäktige i alla 
kommuner i Värmland, första gången sedan 2002 

 



Valresultat kommuner i Värmland 

Kommun % Procentuell 

förändring 

Mandatförändring Mandat 

Arvika 7,10 + 1,01 +1 4/49 

Eda 7,21 + 5,73 +3 3/35 

Filipstad 7,04 - 1,63 3/37 

Forshaga 4,10 + 0,08 2/41 

Grums 4,12 - 0,09 1/31 

Hammarö 5,11 + 0,87 +1 2/31 

Hagfors 8,65 - 2,62 -1 3/35 

Karlstad 5,72 + 0,51 4/61 

Kil 4,41 + 0,24 +1 2/35 

Kristinehamn 7,41 + 0,56 3/41 

Munkfors 4,28 - 2,07 -1 1/25 

Storfors 12,8 + 3,1 +1 4/27 

Sunne 2,65 - 0,67 -1 1/41 

Säffle 2,35 + 1,19 +1 1/41 

Torsby 7,37 - 0,67 -1 2/31 

Årjäng 1,39 - 0,31 -1 - 

Totalt +4,18 +3 

  
• Ökade i 9 kommuner 
 

•Vänsterpartiet har 36 
kommunfullmäktigeplatser  
i Värmland, 3 fler än valet 2010  
 
 



Valresultatet, parlamentariskt läge 

•Styr: 7 st  
•Oppostion: 7 st 

•Oklart: 1 st 

•Ej representerade: 1 st 
 

Kommun Styre 

Arvika S+V+MP 

Eda ? 

Filipstad S+V+MP+KD 

Forshaga S+V+MP 

Grums S 

Hammarö S+V+C 

Hagfors S 

Karlstad Borgerligt+MP 

Kil S+C 

Kristineham

n 

S+V+MP 

Munkfors S 

Storfors  S+V 

Sunne S+V+MP+HS 

Säffle Allians+Siv + MP 

Torsby S+C+FP 

Årjäng - 



Valresultat - Könsfördelning 

Första parti någonsin med över 50 % kvinnor på alla nivåer 
 
• Kommunfullmäktige i Värmland: 20 kvinnor, 16 män 
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Landstinget 

 



Valresultat Landsting 

% Procentuell förändring Mandatförändring Mandat 

Landstinget 5,79 +0,39 +1 5/81 

Vi ökade från 4 till fem mandat – ca 1000 fler röster 

 

Sossarna ökade i röstetal men förlorade 2 mandat 

 

Moderaterna minskade med 7500 röster – förlorade 2 mandat. 

 

Den jämkade uddatalsmetoden-    j =          R 

                                                               -------------- 

                                                               2x M + 1 

5 valkretsar och för många partier 

 

S och v har ca 1800 fler röster än ”värmlandssamverkan”. 

 

36 – 38 – 7 

 

Politisk organisation – två förslag! 

 

Fullmäktige 26 /27  november. 
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Valresultat – Negativt! 
 

Utebliven majoritet 

 

SD – ökning  

 

Sjukvårdspartiet 

 

Fortfarande ”det glömda valet” 

 

Lokalt enganemang? 

 

 

 



Valresultat – positivt! 

Generellt - Första parti någonsin med över 50 % kvinnor på alla 
nivåer 
 

• Landstingsgruppen:  3 kvinnor, 2 män 
 

• Ett mandat mer! 
 

• Fler uppdrag fördelade på fler ledamöter. 
 

• Opponera utav bara f.n!! 
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Valresultat Riksdag 

% Procentuell 

förändring 

Mandatförändring Mandat Styre 

Riksdagsval 5,72 +0,11 +2 21/349 S+MP 

Riksdagsvalet i Värmland 5,23 - 0,55 - - - 



Valresultat - Könsfördelning 

Första parti någonsin med över 50 % kvinnor på alla nivåer 
 

• Riksdagsgruppen: 12 kvinnor, 9 män 



Vänsterpartiet Värmland i riksdagen 

Håkan Svenneling 
 

• Ersättare i finansutskottet och i näringsutskottet 
• Landsbygdspolitisk talesperson 
• Ledamot av Nordiska rådet 



Vänsterpartiet i Riksdagen 

•Uppgörelse om Vinster i välfärden 
 

•Budgetuppgörelsen 





Sammanfattning 

 
• Vi går både framåt och bakåt i kommunerna i Värmland, försiktigt 

framåt i Landstinget, Riksdagsvalet backar vi 
 

• Valresultatet skiljer sig från upplevelsen av valrörelsen och från 
opinionsundersökningar 
 

• Vänsterpartiet påverkar politiken även i opposition 
 



Diskussion  

valresultat 2014 

 

• Vad var det som gjorde att vi fick de 
resultat vi fick? 

• Vad är det som gör att vi tappar i 
landsbygdslän, så som Värmland? 
 

• Reflektioner kring resultaten i valen i 
er kommun 
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LUNCH 



Vänsterpartiet Värmland 

www.varmland.vansterpartiet.se 

varmland@vansterpartiet.se 

Nya medlemmar 

 

 

22 november 2014 



Varmt välkomna! 

 

 

§ 2. Var och en som vill verka 

för Vänsterpartiets politik kan 

bli medlem 

 



Vänsterpartiet  

växer snabbt 

 



Ett växande parti i siffror 

Vänsterpartiet har växt under 2014, vi är nu över 18 000 
medlemmar – något vi inte varit sen 70-talet. 
 
 
Även i Värmland märks detta, vi har sedan årsskiftet fått 
ca 145 nya medlemmar, spridda över alla partiföreningar. 
En ökning med 41 %. 
 



38 Medlemsantal 2014-11-21 

 
 

495 medlemmar 



Ett växande parti i siffror - Värmland 2014 

Karlstad 41 
Eda 15 
Arvika 11 
Kristinehamn 11  
Kil 10 
Torsby 9 
Sunne 7 
Hagfors 7 
Säffle 7 
Hammarö 6 
Forshaga 5 
Grums 4 
Storfors 4 
Filipstad 4 
Årjäng 3 
Munkfors 1 
 
 



En ny medlem 

 



Vänsterpartiet Värmland – 

medlemsmottagande  

Kraften i en ny medlem 
•Vi vet att det ligger en kraft och vilja i de som precis sökt 
sig till Vänsterpartiet – vårt uppdrag är att se till att ta 
tillvara på den kraften och viljan. Kort tid att fånga upp 
engagemanget 
 

Den första kontakten 
•Det är viktigt att vi är välkomnande och uppsökande – 
personlig kontakt, att alla välkomnas och får veta vad 
Vänsterpartiet är och gör 
 

•Alla vill inte vara aktivister, alla vill inte vara 
parlamentariker, alla vill inte vara aktiva 
 



Diskussion 

Nya medlemmar 

 

• Varför gick du med i partiet? 
 

• Hur kan vi se till att alla medlemmar 
får ett bra mottagande? 
 

• Vad behöver vi för att kunna ge ett 
bra mottagande? 
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I och utanför parlamenten 

 

 

 

• Valkampanjer 

• Driver frågor i parlamenten 

• Är med och bygger rörelser 

 

 

 



Lång och kort sikt 

 

 

 

• Långsiktiga visioner 

• Genomför förbättringar  

i det lilla varje dag  

 

 



Förändring på riktigt 

 

 

 

• Arbetar med de stora 

samhällsproblemen 

• Beredda att gå före 

 

 



Varit med och avgjort 

 

 

 

• Allmän pension 

• Nej till EMU 

• Vinster i välfärden 

 

 

 



Partiprogrammet 

• Socialister och feminister med 

ett ekologiskt förhållningssätt 

 

 

 



Socialism 

• Klass 

• Arbetarrörelsen 

• Socialistiskt 

samhälle 

 

 

• Patriarkatet 

• Handlar om makt 

• Kvinnorörelser 

 

 

 

 

Feminism 

Hållbarhet 
• Ekologiskt förhållningssätt 

• Rättvist miljöutrymme 

• En grundläggande och frigörande 

omvandling 

 



Vänsterpartiet Värmland 

Det socialistiska, feministiska arbetet på 

ekologisk grund fortsätter 

 

Vi är 

•Socialister 

•Feminister 

•Antirasister 

•Aktivister 

•Miljövänner 

• internationalister 

• osv. 

 

 





Diskussion  

Vad gör vi nu? 

  
• Hur fortsätter vi det vänsterpartistiska arbetet: 

socialism, feminism, antirasism, aktivism, miljön? 
 

• Vad har ni gjort i era partiföreningar? 
• Vad kommer ni att göra? 
• Vad vill ni göra? 

 
• Vad finns det för möjligheter i er partiförening att vara 

aktivister – kom på MINST en liten aktion 
 

• Vilka frågor är viktigast i er partiförening? 
• Vilka frågor är viktigast i Värmland/distriktet? 
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Distriktet 

• 16 partiföreningar 

• Distriktsexpeditionen 

• Stödjer partiföreningarna 

• Landsting och regioner 

 



Partiföreningar 

• 16 partiföreningar 

• Parlamentariskt – 

Kommunfullmäktige m.m. 

• Aktivism 

 



Vänsterpartiet Värmlands framtid 

Vänsterpartiets uppbyggnad 

  

• Ett starkt distrikt 

• Starka partiföreningar 

• Stärkt samarbete  

 

• Varje partiförening har egna förutsättningar att utgå ifrån 

 

• Distriktets roll 



Vad gör vi nu? 

•  Hur blir vi en starkare rörelse tillsammans?  

 

• Hur får vi starka partiföreningar? Vad är målet med er 

partiförening?  

 

• Hur får vi ett starkt distrikt? Vad ska distriktet ha för 

funktion? 

 

 

 

 


