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Vänsterpartiet Värmland  



Bakgrund 

Representerade partiföreningar under träffen: Arvika, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, 

Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng, Kil 

Ej representerade: Eda, Hagfors, Storfors 

Samordnande: Anders Nilsson, Susanna Göransdotter och Elisabeth Björk, ombudsman. 

39 partimedlemmar deltog i träffen, det var såväl nya som gamla medlemmar, vissa gjorde sin första 

valrörelse, andra hade inte deltagit i valrörelsen som Vänsterpartister och andra har varit med i ett 

flertalet valrörelser. För deltagarlista se sista sidan. 

Diskussionerna hade fem huvudteman: Valrörelsen, Valresultatet, Medlemsmottagande och 

Vänsterpartiets arbete och Ett starkt parti.  

Vänsterpartiets arbete och Ett starkt parti (distrikt och partiföreningar) diskuterades under samma 

tidpunkt och är därför presenterade under samma rubrik.  Utgångsfrågorna presenteras först. De flesta 

punkter som antecknats har tagits med, de som var liknande har slagits ihop till en. Varje avsnitt 

avslutas sedan med en sammanfattning. 

Sammanfattning 

Vi hade en givande heldagskonferens där mycket utrymme gavs  till diskussioner. Många av 

partiföreningarna var representerade och de flesta grupper hade medlemmar från olika partiföreningar. 

Sammantaget kan sägas att det upplevdes som en bra valrörelse där vi nådde ut med vårt budskap och 

hade möjlighet att diskutera det, många intresserade sig för våra frågor samtidigt som det också blev 

lite mycket fokus på bara en sak. Att det var två valrörelser på ett år var slitigt för många av de aktiva. 

Valrörelsens upplevelse speglade inte det valresultat som vi sedan fick.  

En sak som vi tappade på var att vi var otydliga i landsbygdsfrågor, vi är inte ett tydligt alternativ för 

landsbygden och det är inte heller många andra partier som är. Vi borde vara bättre och tydligare i 

landsbygsfrågor.  

För ett bra medlemsmottagande bör vi ha ett bra första bemötande och välkomna in i rörelsen, se till 

att det är ett välkomnande klimat och inte en internjargong som är svår att ta sig in i. För de mindre 

partiföreningarna kan det behövas samarbeten för att kunna ha ett bra medlemsmottagande. Det är 

också viktigt att ha aktuell information på hemsidor och sociala medier. 

Vi behöver nu bygga ett starkt distrikt och starka partiföreningar samtidigt som vi bedriver valrörelsen 

2018. Det är viktigt att det finns en bra kontakt mellan partiföreningarna och distriktet, att distriktet 

har en samordnande roll och kan bryta ner nationella frågor till regionalt och lokalt. Distriktet borde 

också hjälpa till att stötta upp svaga partiföreningar och fungera som ett forum där kunskap tas tillvara 

på, kanske också ansvara för att det finns temagrupper inom olika sakfrågor. 

För starka partiföreningar behöver vi ha sociala aktiviteter och bättre sammanhållning och ordna 

aktiviteter som engagerar civilsamhället. En bra balans mellan kommunpolitik och övrigt engagemang 

bör också eftersträvas i partiföreningarna, så att så många som möjligt som kan och vill har möjlighet 

att engagera sig i just det som de brinner för. Överlag behöver vi bli bättre på att ta tillvara på 

kompetensen som finns hos olika partikamrater i partiföreningarna och distrikten. 



Valrörelsen 

-   Hur upplevde du valrörelsen? 

- Vad var bra i valrörelsen? 

- Vad var mindre bra? 

- Egna reflektioner kring valrörelsen  

Valrörelsen – sammanfattning  

Många upplevde det som en bra valrörelse. Det var positivt bemötande från folk, vi hade medvind för 

vänsterfrågor och fick bra respons på ”inte till salu”-budskapet. Det var ett lätt budskap som såväl 

Vänsterpartister som ”vanliga väljare” kunde ta till sig och förstå, och ställde sig positiva till. Det gav 

bra respons och var enkelt att kommunicera kring. Stämningen i valrörelsen motsvarade inte det 

valresultat som sedan blev. 

Flera av de som gjorde sin första valrörelsen och som var nyaktiva i partiet uttryckte att det var roligt 

att vara med i valrörelsen. Av de som varit med i flera var det de som sa att de i mindre utsträckning 

blev ”utskällda” och kallade kommunister m.m., ett utifrånperspektiv från ny medlem var att 

Vänsterpartiet i det här valet sågs som ”vilket parti som helst” istället för kommunistpartiet, många 

som använde sig av samma termer som Vänsterpartiet har. 

I diskussionerna blev det tydligt att det var olika förutsättningar i de olika partiföreningarna för att 

bedriva valkampanj. Delvis på grund av de olika geografiska förutsättningarna, där t.ex. Torsby har en 

väldigt stor yta att täcka in och Hammarö har en mindre yta, men även för att det såg olika ut i de olika 

tätorterna, Stora Torget i Karlstad gav en bra inramning åt valkampanjandet t.ex., medan Torsby hade 

sämre förutsättningar. I Kristinehamn hade de mycket människor kring sina arrangemang. Olika 

förutsättningar märks också på att de lokala namnen i mindre kommuner och orter är mer välkända 

som vänsterpartister än vad det kan vara i de större orterna. 

Det som upplevdes som mindre bra i valrörelsen var bl.a. att vi hade väldigt mycket på ”vinster i 

välfärden” att det inte fanns material för andra frågor, och också blev svårare att argumentera för andra 

frågor. Landsbygden glömdes bort t.ex. och det förlorar vi som län på då vi är till stora delar 

landsbygd.  Vi hade heller inte tydliga lokala profiler.  Det upplevdes också som att F! fick/tog över 

jämställdhetsfrågorna.  SD tar också väljare och gör det omöjligt att diskutera med dem då de tar våra 

frågor och inte tar debatter. Det upplevdes också som att landstingspolitiken föll bort. 

Till nästa val finns en hel del tips, bland annat aktiviteter som kan göras i valrörelsen, och att vi måste 

arbeta mer uppsökande för att nå de väljare som inte tar sig till oss självmant. Bilda grupper kring 

sakfrågor för att skapa en större kunskap för alla inom flera områden är ett annat förslag. Också att det 

behövs ges möjlighet för större deltagande i skapandet av den regionala valplattormen. 

 

  



Vad var bra i valrörelsen 

 Positivt bemötande, medvind i vänsterfrågor, bra respons på vårt budskap. 

 Många tyckte att det var roligt att vara med i valrörelsen, det var många nya medlemmar som 

var aktiva i valrörelsen. 

 Mindre glåpord och utskällningar än tidigare år. 

 Besök från centrala/regionala gestalter var positivt för mindre partiföreningar, t.ex. Håkans 

besök lyfte valrörelsen då de lokala personerna är ”kända” på orten. 

 En del partiföreningar hade tryckt upp lokalt valmaterial som fick positivt mottagande. Några 

lokalföreningar hade bra kontakt med lokaltidningar i viss mån och fick med personporträtt 

nära valdagen. 

 Valrörelserna under 2014 genererade många nya (aktiva) medlemmar.  

 Bra stöd från distriktet, fanns alltid material och bra bemötande. 

 Någon uttryckte att det landsbygdspolitiska programmet var till bra hjälp i valrörelsen och gav 

bra argument. 

 Många besökare i valstugorna, många skolungdomar, trevligt att skolorna utnyttjar 

möjligheten och att många ungdomar är engagerade och intresserade. 

 På mindre orter är de lokala företrädarna kända som Vänsterpartister och människor kommer 

fram och pratar politik på ett annat sätt när de känner igen politiker. 

 Stort och bra engagemang, en jämförde med röda majorna i Göteborg och tyckte att det var 

mer engagemang och aktivism i Karlstad, t.ex. 

 När andra partiet kommer med dåraktiga förslag så vinner vi på att visa att vi också tycker det 

är dåligt, t.ex. Moderaterna i Kils förslag om en simbassäng med 50m-bana. 

 

Vad var mindre bra i valrörelsen 

 Fokuset på Vinster i välfärden gjorde att det saknades material till andra frågor, t.ex. fanns det 

inget bra material kring pensioner. 

 Det upplevdes som att F! tog över jämställdhetsfrågorna. 

 Att vi inte var tillräckligt tydliga i att lyfta fram skillnader mellan V och t.ex. S, F! och 

Miljöpartiet och konfrontera dem och visa att vår politik är bättre. 

 Det var väldigt olika möjligheter att ta sig in i lokalmedia, svårt att t.ex. få debattartiklar 

publicerade. 

 Att vi hade för lite uppsökande verksamhet som att knacka dörr, i valstugor och på torget nås 

bara en redan intresserad grupp. 

 Landsbygdsfrågorna tappades bort, vi pratade för lite om dem och vi tog oss inte an t.ex. 

rovdjursfrågan, integrationen, kollektivtrafikfrågorna och var tydliga i dem. Det märktes inte 

att Vänsterpartiet har kunskap om hur det är att leva på landsbygden. Rikspolitiken var tydligt 

storstadsfixerade och passar inte landsbygden alltid. 

 Hade inte tydliga lokala frågor att ha en profil i, fanns inte tydligt och klart vad vi tyckte i 

lokala frågor. 

 Hushållsutskicket var svårt att öppna och svårt att läsa, landstingsfrågor fanns inte med i 

utskicket. Det kom samtidigt som SD:s valmaterial, olyckligt. 

 EU-valrörelsen slet ut folk och det var som att luften gick ur såväl väljare som valarbetare, 

vänstervindarna som kändes av i EU-valrörelsen stannade av. 



 Sjukvård och landsting saknades i valrörelsen. 

 En sakfråga tog väldigt mycket plats i den lokala politiska debatten och lämnade inget 

utrymme till andra frågor. 

 Oklart hur vi möter SD:are, svårt att ta debatten med SD-väljare utan att kalla dem rasister, 

svårt att ta tillbaka välfärdsfrågan från dem. 

 Opinionsundersökningarna var förrädiska mot oss. 

 Många av besökarna i valstugorna var skolelever och inte väljare. 

 Att det var färre väljare i valstugorna än innan. 

 

 

Bra saker från denna valrörelse eller saker att tänka på inför nästa 

valrörelse 

 

 Viktigt att hålla igång och komma ihåg att detta är valrörelsen 2018. 

 När det är få aktiva för man hitta på egna  metoder för att nå ut, hade en koncentrerad 

Vänstervecka med intensivt kampanjande. 

 Hade en frågelåda vid evenemang där människor kunde skriva vilka frågor det var som var 

viktiga för dom. 

 Istället för att affischera överallt skänktes pengar till goda ändamål. 

 Hade en vegetarisk-lunch i valstugan och pratade om att servera vegetarisk mat i skolan. 

 Dela ut frukostpåsar. 

 Bilda grupper kring sakfrågor så att de i den gruppen koncentrerar sig på en fråga, ta fram 

enkelt material och tydligt fokus på ”vad vill vi” för att på så sätt skapa större kunskap hos 

alla. 

 Träna på att ta debatter. 

 Viktigt med lokala valprogram. 

 Bättre med lokala hushållsutskick med ett tydligt lokalt material. 

 Måste jobba med sociala medier och traditionella medier, vara källkritiska – vem är 

avsändaren och med vilket syfte? Media spelar stor roll och vi måste vara synliga där. 

 Arbeta mer uppsökande och aktivistiskt för att nå de väljare som inte självmant söker upp 

information. 

 Tydligare med arbetet med den regionala valplattformen. 

 T.ex. var Landsbygdspolitiska plattformen bra men för byråkratisk, behövs 

populärversion/kortversion, möjligen att distriktet tar fram Värmländska versioner av centrala 

dokument. 

 Lokal profil är viktigt, lokalt material, lokal profil, lokal profilfråga. Vi måste vara nära!  

 2010 upplevdes som spretig, 2014 mer fokuserat, kan det ha varit "fel" fråga? Svårt att få lokal 

förankring av inte till salu i små kommuner. Vi kan ha en samlande paroll, men det måste gå 

att få lokal vinkel på parollen. 

 

 

  



Valresultat 

- 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  

Valresultat – sammanfattning 

Som väntat var diskussionen gällande valresultat liknande den som fördes gällande valrörelsen. SD 

”äger” invandrings- och integrationsfrågor utan att föra en debatt kring frågorna utan använder sig av 

lögner och myter istället. Vi diskuterade för lite vilken vision av samhället som vi har, vad vår politik 

kommer att leda till. Arbetaren tappas bort till förmån för akademiker, vi måste också nå ut till 

arbetarna, det är för dem vi finns. 

Mycket fokus hamnade också på landsbygden och vad det är som gör att landsbygden tappar.  Vargen 

var en av de frågor som lyftes som en anledning till Vänsterpartiets tapp. Centraliseringen och att man 

inte pratar om avbefolkningen, landsbygden blir bortglömd. Vi inom distriktet är inte tillräckligt 

ihoppratade om var vi står i landsbygdsfrågor och har därför inte kunnat ha en gemensam kamp. 

Till nästa val bör vi tänka på budskapsformuleringen, att nå ut till arbetarna och minimera 

missnöjesrösterna. Vara villiga att lyssna på medborgarna. Distriktet måste arbeta tydligare med att 

utforma politiken, t.ex. med en temakonferens. 

 

Valresultatet 

Bra 

 Arvika och Eda framåt, stort missnöje med socialdemokrater spås vara anledningen.  

 Bra med Vinster i välfärden, viktigt att vi håller i den frågan. 

 En bra partiledare, Jonas betydde jätte mycket. 

 

Dåligt 

 SD – deras väljare är inte rasister, men de köper den enkla förklaringen, vi måste våga 

diskutera frågorna. T.ex. de problem som organiserandet av kommunens mottagande av 

flyktingar, kommunikation stat-kommun. Vilka integrationsmöjligheter som finns. 

 SD ”äger” invandring och integrationsfrågan men vägrar diskutera den, vilket gör det svårt att 

få fram vårt budskap och visa på hur de är inhumana 

 Sjukvårdsgfrågan är svår och svårt att förstå hur det fungerar. 

 Inte tagit Vinster i Välfärden hela vägen. 

 Vänsterpartiet upplevs fortfarande som ett negativt parti. 

 Vänsterpartiet är akademikertungt, arbetarna syns och hörs inte, det gör att arbetare söker sig 

till SD. 

 För lite tryck kring några av våra frågor, t.ex. miljöfrågor och jobbfrågan, sex timmars 

arbetsdag borde diskuteras mer 

 Andra kommuner har stark socialdemokratisk tradition där nya generationer nu kliver in i 

socialdemokraterna. Svårt att bryta flera generationer av socialdemokratiskt engagmang. 

 F! tog röster 

 Vi har för lite och otydliga framtidsvisioner.  



 Sätter inte heller politik i perspektiv med vilka större problem vi löser med den politiken vi 

för, vi diskuterar detaljfrågor istället.  

 Det finns en föreställning att vi är mot valfrihet, något som väljarna vill ha. Vi var dåliga på 

att argumentera kring att vi menar en annan typ av valfrihet.  

 Mindre bra på att möta argument om att det kommunala inte heller alltid är bra, vi kunde varit 

tydligare med att vi menar kvalitet och hur det uppnås.  

 Segregerad kommun påverkar också möjligheten att nå ut.  

 Kommunens geografiska förutsättningen påverkar valresultatet, möjligheten att sprida 

budskapet.  

 

Valresultatet i Landsbygdslän 

 Att resultaten i glesbygdslän som Värmland inte blev bättre kan bero på bristen på lokalt 

förankrad glesbygdspolitik; att det saknas kännedom om och förståelse för skillnaderna i hur 

livet ser ut i Karlstad jämfört med t.ex. Lekvattnet, hur människor på landsbygden lever och 

försörjer sig och vad som är viktigt för dem. Upplevelsen var att vi inte var tillräckligt 

ihoppratade om landsbygdsfrågorna och hur vi förhåller oss till dem. 

 Politiken i Karlstads kommun har blivit mer centraliserad till Karlstads centrum sedan 

representationen i kringliggande tätorter som Molkom och Vålberg samt medborgarkontoret 

på Kronoparken försvunnit under den borgerliga majoriteten. Då blir det betydligt svårare att 

nå ut till dem som bor där. 

 Torsby – tappar på vargfrågan, hela kommunen har varg och Vänsterpartiet är för varg 

Vargfrågan, Vänsterpartiet måste lyssna mer på fotfolket och de som lever med varg. 

 Ser inte de olika förutsättningar som landsbygd/stad ger. 

 De landsbygdspolitiska frågorna får inget utrymme. 

 Landsbygd och förorter får inte höras och att det blir segregerat. 

 Lönsamhetstänkande slår hårt mot landsbygden. Alla har gett upp landsbygden.  

 Malmö, Göteborg och Stockholm kan påverka politiken mer än landsbygdslän, urbaniseringen 

leder till att vi tappar.  

 Distriktet måste bli mer eniga i vissa frågor ex vargen och kollektivtrafiken.  

 Konflikt mellan stad och land. 

 Landsbygdsfolket känner sig bortglömt. 

 Vi kan ej enas om alla frågor - ex skollokaler, förutsättningarna ser olika ut. 

 Vi ska ha en bra kollektivtrafik. 

 Avregleringar slår hårt mot landsbygd - elmarknaden och fasta avgifter. 

 Mandatfördelningen i kommunfullmäktige påverkar inflytandet.  

 Urbaniseringen - trots det finns inga tomma lgh i glesbygd längre. 

 Satsa på småskalighet - råder konkurrens om marken.  

 Boende för äldre typ trygghetsboende. 

 Ingen privat verksamhet lokalt, svårt att knyta an till på landsbygden. 

 

 

 



Till nästa val 

 Inte till salu, kunde ha använts positivt där privat ej fanns, vår bra verksamhet ska inte säljas!  

 Konkretisera problemen 

 Samhället är uppdelat, alla ska bli akademiker, negativt att vara arbetare i samhället. Stolthet i 

att ha ett jobb!  

 Sluta med de fina orden! Beskriv vad orden innebär i praktiken istället.  

 Vem ska vi prata till/med? Tänka på budskapsformuleringen. Lyssna på hur medborgarna 

pratar och vara länken mellan verkligheten och ideologin med de stora orden.  

 Till nästa val: minimera missnöjesrösterna. Då måste vi bli tydligare med vad vi vill och vad 

vi står för. 

 Vänsterpartiet poängterar vikten av medskapande, medborgaren som viktig och aktiv part i 

samhället. Vi kanske behöver prata mer med medborgarna om vad som är de viktiga frågorna.  

 Vi måste ha temakonferenser för att utforma vår politik.  

 Lov - stora problem för små kommuner att kunna gynna lokala näringslivet. Bättre utbildning 

i hur man ställer krav vad det gäller upphandling i kommunen 

 Det skickades ut en enkät till pf att ställa till medborgare, vad hände med det? Fungerade bra?  

 De lokala företrädarna och medlemmarna måste påverka och utforma politiken ännu mer. Inte 

propå från centralt som ska anpassas lokalt. Det centrala budskapet måste formas utifrån hur 

verkligheten ser ut. 

 

 

  



Medlemsmottagande 

- 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  

Medlemsmottagande – sammanfattning 

Varför man gick med i Vänsterpartiet, lika många anledningar som deltagande på konferensen. Det var 

medlemmar som har varit med sen 60-talet, medlemmar som gick med för någon månad sen. Vi kan 

t.ex. tacka alliansregeringes politik för många av våra nya medlemmar, men också familj, vänner och 

bekanta som var vänster  (och i vissa fall borgare). 

Det fanns många tips kring hur medlemmarna får ett bra mottagande, framförallt ett personligt 

bemötande till att börja med, och att de första mötena inte känns som att komma till en sammansvetsad 

grupp, utan där det finns utrymme och är ett öppet klimat. Arbeta mycket med mötesteknik, kanske ge 

en folder i mötesteknik, och inte prata internspråk. 

För ett bra mottagande behövs ett ökat samarbete mellan små partiföreningar där distriktet kan vara 

assisterande. Att ha lättillgänlig information på hemsidorna och aktiva facebooksidor. En annan aspekt 

är att styrelsen tar ett aktivt ansvar för medlemmarna, där den medlemsansvarige har en stående punkt 

på mötena för att berätta om nya medlemmar. 

Varför gick du med? 

 Trött på alliansstyret och/eller valresultaten sedan 2006 

 Effekterna av borgerlig politik gjorde det uppenbart att jag var Vänster 

 Vänsterpartiet driver/drev frågor som låg mig varmt om hjärtat, t.ex. kvinnofrågor, fackliga 

frågor, internationella frågor, vietnamfrågan, kärnkraften, 

 Grupptryck/kände någon som var aktiv/född in i partiet/familj/vänner/partner var aktiv och 

fick med mig 

 Höll inte med familjens värderingar och de var moderater/liberaler 

 För att jag vill göra vad en kan, viktigt att organisera sig för att komma framåt 

 Fick tid över att kunna engagera mig 

 Varit politiskt aktiv tidigare men blev sen partipolitisk 

 Gick studiecirklar som gjorde mig medveten 

 Tidigare engagerad i S men alltid varit vänster 

 Fick veta att man inte måste hålla med i precis varje sak, måste hålla med om det 

grundläggande främst 

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

 Ett personligt mottagande till alla medlemmar: ett samtal eller en fika.  

 Ett tidigt och aktivt mottagande, bjuda in till en aktivitet eller ett möte. 

  Det personliga mötet är ovärderligt och mycket uppskattat. Hålla kvar vid det personliga 

tilltalet även efter första mötet, fånga upp och hålla kvar.  

 Fånga upp vilka intressen den nya medlemmen har och berätta om möjligheterna att gå vidare 

med det.  



 Berätta att man inte måste hålla med om precis allting som Vänsterpartiet tycker utan att det är 

viktigt med det grundläggande och att vi sedan respekterar de demokratiska beslut vi fattat. 

 Utbilda i tråkiga tekniska frågor. Bra mötesformer – Rundor, tallistor, handuppräckning, vara 

pedagogiska och lugna och undvika intern jargong t.ex. namedropping eller förkortningar, 

förklara så att alla deltar utan att peka ut att det är för de nyas skull. 

 Se till att det är ett välkomnande klimat vid första mötet, att det inte är en sammansvetsad 

grupp de kommer till som är svår att ta sig in i där det märks att mycket är outtalat eller där 

man gör som man alltid gjort. Sjungandet av internationalen kan t.ex. skrämma bort.  

 Faddersystem för att ta emot nya: en fadder som tar kontakt, välkomnar och svarar på alla 

frågor 

 Ordna något festligt, se till att det är trivsamt och trevligt, att det inte bara är politik utan också 

en trevlig och öppen stämning i föreningen där man gör roliga saker. 

 Anordna studiecirklar och grundkurser i t.ex: mötesteknik, vänsterskola, om stadgar och 

partiprogram. 

 Praktiska aktiviteter som går att delta i direkt, valrörelsen gick t.ex. att hoppa in i direkt. 

 Ta vara på kulturen som politiskt sprängstoff och rörelseskapande. 

 Involvera nya medlemmar i det ordinarie arbetet direkt, låt de vara med och bestämma den 

framtida riktningen. Nya medlemmar ger nya perspektiv och infallsvinklar. 

 Ta emot och låt de träffa ”rätt” person för det som intresserar, vill de jobba parlamentariskt – 

träffa gruppledaren, annars ordförande, medlemsansvarig eller styrelesemedlem t.ex.  

 

 

Vad behöver vi för att kunna ge ett bra mottagande? 

 Svårt för väldigt små föreningar (t.ex. Forshaga, Säffle med endast 2-3 aktiva) att ha tid och 

möjlighet att välkomna nya medlemmar på ett bra sätt. Kan distriktet hjälpa till? 

 Kanske finns möjlighet att använda t.ex. facebook som ett forum för kontakt mellan 

medlemmar även när man inte ses på möte? Kanske kan det öka samspelet mellan 

föreningarna i Värmland och göra det enklare för nya att våga gå på ett första möte? Ha en 

grupp för V Värmland kanske, och en för V Karlstad, osv.? 

 Hemsidorna ska vara fungerande och välkomnande och lätta att hitta vidare ifrån. Några sa att 

det hade varit svårt att hitta vidare till sin lokala partiförening via värmlandssidan. 

 En stående punkt på dagordningen där den medlemsansvarige får redogöra för medlemslistor. 

 Sms-tjänst för att snabbt nå ut med information 

 samarbeta i distriktet mellan stora och små föreningarna  

 Jobba med ett sektionerat distrikt, ngn från DS ut och pratar 

 Anpassa kommunikationen efter olika målgrupper, vilket behov finns i partiföreningen?  

 Viktigt med utrymme för allmänpolitiska diskussioner  

 Hur syns vi och vad gör vi utanför parlamentet?  

 Måste arbeta både lokalt och regionalt  

 Göra fysiska utskick någon gång/år 

 Utse en ansvarig person som kallar till alla intresserade i distriktet för arbetsgrupper i olika 

sakpolitiska frågor. Kan både skriva motioner och planera externa aktiviteter.  

 Svårt att nå ut i informationsflödet.  

 

  



Vänsterpartiets arbete och en starkare rörelse 

- 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? 

- 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?  

Vänsterpartiets arbete och ett starkt parti – sammanfattning 

När det gäller aktivism fanns det många förslag på vad som kan göras, och många som beskrev att de 

tyckte aktivismen var rolig och att det är ett bra sätt att nå ut till allmänheten. 

Frågor som förenar på distriktsnivå är framförallt landsbygden och olika aspekter av det, men också 

frågor som alltid är aktuella i Vänsterpartiet som kan ha en regional prägel t.ex. välfärden så som 

skolan och omsorg och flyktingmottagande och integration, då det ser väldigt olika ut i olika delar av 

Värmland. Det finns också frågor som alltid är aktuella för Vänsterpartiet så som arbetsvillkor och 6-

timmars arbetsdag. 

För ett starkt distrikt är det viktigt med kontakt mellan partiföreningar och distriktet, att distriktet har 

en samordnande roll och kan bryta ner frågor från nationellt till regionalt till lokalt. Distriktet kan 

hjälpa svaga partiföreningar att bli starkare och borde fungera som ett forum där man tar tillvara på 

och skapar kunskap om olika ämnen och som arrangerar större evenemang. Distriktet borde ha 

(längre) framförhållning så att partiföreningarna har möjlighet att ha en bra interndemokratisk process 

och att deltagare på evenemang då kan vara representanter för hela partiföreningen. Något som 

diskuterades mycket var temagrupper utifrån olika ämnen som gör att vi blir starkare på flera områden 

genom att några kamrater har mer kunskap inom vissa sakområden. 

Det finns också frågor som förenar lokalt, t.ex. arbetsvillkor och LOV, och andra som är väldigt 

specifika för enskilda partiföreningar i distriktet, t.ex. byggande av multihall och bostadsbrist. För att 

ha starka partiföreningar behöver vi ha sociala aktiviteter för att få bättre sammanhållning, anordna 

fler aktiviteter och få civilsamhället engagerat. Vissa tyckte att det behövde pratas mindre 

kommunpolitik på medlemsmötena, andra önskade tydligare med kommunpolitik på medlemsmötena. 

Vi behöver bli bättre att ta tillvara på den kompetens som finns hos våra kamrater och nå ut med den. 

Det är några av exemplen på hur vi bygger ett starkt vänsterparti, både på distriktsnivå och 

partiföreningsnivå, många fler finns punktade här under. 



Aktivism 

 Aktivism är viktigt – det ger så mycket, energi och engagemang 

 Dela ut V-pepparkakor och flygblad på skyltsöndagen 

 Bjuda in en talare (Johan Ehrenberg, riksdagsledamot eller nån!) och hålla torgtal eller öppen 

föreläsning nånstans 

 Filmvisning för allmänheten av någon relevant film 

 Visa upp vilka som missar tåget 

 Visa upp bostadsbrist genom att t.ex. tälta på torget 

 Manifestation mot hemlöshet. 

 Solidaritetsaktioner tillsammans med ung vänster. 

 Delta i kommunala och andra arrangemang, typ idrotts evenemang, marknader, mässor, mm. 

 Göra saker med närliggande partiföreningar. 

 Kampanj för nya medlemmar 

 Prata politik möten - ngt som mp gör. 

 Inte ha reklam utan använda pengarna till en solidaritets handling - ex i valet hade inte Arvika 

några lokal plakat. De pengarna avsattes istället till fattiga barn i Rumänien. I ett projekt som 

svenska kyrkan anordnade.   

 En värmländsk tantpatrull!  

 

Frågor som förenar på distriktsnivå 

 Välfärden 

 Skola  

 Arbetsvillkor 

 Landsbygdspolitik/landsbygdsfrågor  

 Utvecklingen av Värmland, landsbygdsutveckling och stadsbyggande 

 Stoppa utflyttningen, ha en regional målsättning istället för lokal: istället för Karlstad 100 000 

– Värmland 300 000 

 Miljöfrågor 

 Sjukvård och folkhälsopolitik 

 Barnperspektivet på de olika frågeställningarna och perspektiven 

 Tillgänglighet – kommunikationer 

 Flyktingmottagande – integration 

 Resursutveckling – Äganderätt och kontrollen över våra skogar och vattendrag 

 Avdemonisering av begreppet socialism, vi måste komma bort från kommunismspöket.  

 6 timmars arbetsdag 

 

Ett starkt distrikt och vad distriktet kan göra 

 Viktigt att distriktet har kontakt med partiföreningarna (och vice versa, ombudsmannens 

tillägg) 

 Distriktet har en samordnade roll och ska känna av när frågor blir aktuella i en partiförening 

som kanske behöver samordnas.  

 Bryta ner nationella frågor regionalt och lokalt, vilka frågor är regionalt viktiga  

 Fungerar bättre nu när expeditionen fungerar 



 Genom riktade insatser från distriktet hjälpa små föreningar att synas och genomföra 

utåtriktade aktiviteter. T.ex. kan närliggande förening åka dit och göra något 

 Forum för att komma fram till bra beslut 

 Ta tillvara på olika erfarenheter: Några behöver stärka skolresultat, andra har lyckats att stärka 

skolresultat 

 Studiematerial, samlade insatser 

 Ta hjälp av ex. Expo för att få bra argument mot rasister 

 Konferenser är bra, med olika teman och möjligheter till diskussioner, bra fortbildning och bra 

att få mötas över föreningsgränserna  

• Distriktsutbildning för de som är nya på sina kommunpolitiska uppdrag 

• Kollektivtrafik dag 

• Fackföreningsdag - facklig politisk dag 

 Ransätersdagarna 

 Politikutvecklingsgrupper/diskussionsgrupper (hållna på distriktsnivå), kan vara ett steg in i 

partiet: ”är du intresserad av att diskutera xxx, häng med i Vänsterpartiet!”  Distriktsstyrelsen 

håller i och samla ihop det som kommer från grupperna.  

 De aktiviteter som distriktet gör måste ske med god framförhållning så partiföreningen hinner 

ha en intern, demokratisk process 

 Remisser är inte ett bra förfarande, ex. valplattformen. Ville ha ett möte och spåna idéer fritt 

som DS sen sammanställer.  

 Temagrupper 

• Skapa arbetsgrupper/studiecirklar och diskutera olika sakfrågor utifrån våra teman på 

distriktsnivå: Skola, vård, infrastruktur t.ex. 

• Arbetsgrupperna ska konkretisera vad politiken innebär i praktiken. Varje arbetsgrupp 

behöver ha med vissa perspektiv, ex barn, miljö, socialism, feminism, aktivism mm.  

• Temagruppen bör skapa minst en aktivitet som är utanför parlamentet och som 

sträcker sig över kommungränserna.  

• Aktivitet kopplad till temagrupper ex skola, temagrupper åker till ngn kommun och en 

skollokal och diskuterar med föräldrar, personal, elever mfl. Kalla det för ex 

dialogmöte. Bra att vara en liten grupp av människor som kan hjälpas åt. Och att få 

samma frågor i hela Värmland. 

 

Viktiga lokala frågor 

 Bostadsfrågan 

 avskaffa delade turer 

 Frösunda-assistansen 

 bromsa multihall 

 mer personal i äldreomsorgen 

  LOV måste begränsas 

  styrningen NPM 

 skolan behöver resurser  

  Integrationsfrågor 

 arbetsvillkor för anställda, 

 upphandling 

 Vill inte längre vara den enda kommunen i Värmland som inte tar emot flyktingar.  



 Viktigt att känna efter om det finns någon lokal profilfråga som är extra aktuell.  

Starka partiföreningar och vad partiföreningarna kan göra 

 Utnyttja de kamrater vi har inom olika områden som kan prata bra om frågor.  

 Fortsätta att försöka synas och prata på så många ställen och i så många sammanhang som 

möjligt, fokusera på att föra fram vårt budskap, varför man ska rösta på oss, istället för varför 

man inte ska rösta på några andra. 

 Vi förhåller oss till en redan satt dagordning i parlamenten. Vi kan sätta agendan när vi jobbar 

utanför parlamenten, precis som vi gjort med inga vinster i välfärden.  

 ha fler sociala aktiviteter ihop för att få bättre sammanhållning och göra det politiska arbetet 

roligare, kanske även med familjer/barn. Mer allsång! 

 anordna fler aktiviteter för allmänheten, även kulturella arrangemang som inte behöver ha 

direkt politisk koppling, som trubadur, teaterföreställning, eller annat 

 Visa filmer med samhällskritiskt budskap, börja med en öppen filmvisning som sen har en 

tydlig fortsättning i andra aktiviteter, knyter an till upplevelsen.  

 Bjuda in till fortsatta samtal, ex om Mikael Wiehe spelar eller efter en teaterföreställning. 

 Uppmuntra att ta med sina vänner/bekanta mm.  

 Viktigt att engagera i civilsamhället för att bli en del av samhället. Vänsterpartiet lyssnar! Ut 

och lyssna på folk och fånga upp vad som är viktigt för människor här och nu.  

 Arbeta för att få ut nämndarbetet i resten av partiföreningarna 

 Nämndstyrelse- medlemmar – tätare samarbete 

 Inte bara prata kommunalpolitik på medlemsmötena. 

 Fler medlemmar 

 Forum för vänsterpartistiska samtal utanför medlemsmöten mm.  

 

Frågeställningar 

 Driver partiföreningarna och distriktet olika frågor? När ska vi göra det, hur ska vi göra 

gemensam sak?  

 När har distriktet en politisk roll?  

 Hur når vi ut med vårt budskap? Kan vi bjuda in yrkesverksamma? Debattartiklar? 

 Eko- eco grupp - ska redan finnas i partiet?  

 Tiggare ( vad har v för policy) 

 Öppna förskolan stänger pga bristen på personal, lämnar över allt till kyrkan... Kan vi ordna 

liknande? 

 Vad är en god kvalitet för oss? Vad är valfrihet för oss? Bemöta den kritik vi fått.  

 

 

 

  



Deltagarlista m. mailadresser 

Namn Partiförening mail 

Mattias Forsberg Arvika Mattiasforsberg787@hotmail.com 

Carin Bengtsson Arvika carin.bengtsson@arvika.se 

Pia Skoglund Filipstad pia.skoglund@kau.se 

Anders Nilsson Filipstad Funktionär : Vice ordförande DS 
anders.u.nilsson@liv.se 

My Funcke Forshaga myfuncke@hotmail.com 

Pekka Perna Grums Pekkaperna@tele2.se 

Marjatta Yli-Perna Grums Marjatta44@hotmail.com 

Lillemor Larsson Hammarö Lillemor.larsson@bredband.net 

Gunilla Emmerfors Hammarö  

Håkan Olsson Karlstad bryngelsrud@yahoo.se 

Ann-Louise Henriksson Karlstad buslus@spray.se 

Uno Larsson Karlstad unolarsson@live.se 

Mari Norborg Karlstad mari.norborg@gmail.com 

Bengt Nordstrand Karlstad bengt.nordstrand@telia.com 

Björn Odot-Andersson Karlstad bjornodot@hotmail.com 

Eva Grip Karlstad evam.grip@bahnhof.se 

Agne Sandberg Karlstad agne.sandberg@hotmail.se 

Sabina Östermark Karlstad sostermark@gmail.com 

Hans-Åke Scherp Karlstad hascherp@gmail.com 

Gun-Britt Scherp Karlstad  

Lena Borg Karlstad lena.borg48@gmail.com 

Lotta Lindberg Karlstad lottali@gmail.com 

Andreas Eriksson Karlstad andreaseriksson14@hotmail.com 

Lill Nilsson Karlstad  

Elisabeth Björk Karlstad Funktionär  Ombudsman 
elisabeth.bjork@vansterpartiet.se 

Susanna Göransdotter Karlstad Funktionär  Kassör 
susannna.goransdotter@gmail.com 

Ulla Mortensen Kil Ulla-mortensen@hotmail.com 

Daniel Johansson Kil  

Lars Östh Kristinehamn lars.osth@kristinehamn.se 

Lars Olsson Munkfors  

Kjell Persson Munkfors Kjellpe2@yahoo.se 

Kerstin Hildebrant Norrköping  

Tellervo Zetterberg Sunne Tellervo.zetterberg@telia.com 

Gunilla Johnson Sunne Gunilla.johnson@yahoo.se 

Åsa Nilsson Sunne asagg@gmail.com 

Barbro Källström Säffle barbro.kallstrom@gmail.com 

Anders Nillroth Torsby andersnillroth@hotmail.com 

Hans Lindberg Torsby Aspen5a@hotmail.com 

Siv Martinsson Torsby sivmartinsson@hotmail.com 

Gunilla Boqvist Torsby gun.boq@gmail.com 

Eia Liljegren Palmaer Årjäng Eia_liljegren@swipnet.se 
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