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Protokoll nr 1 

Distriktsstyrelsemöte 16 januari 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Skoghall Folkets Hus, Gunnarskärssalen, kl. 10.00–15.30 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Lennart Eriksson, 

Anne-Marie Wallouch, Hans-Åke Scherp, Håkan Svenneling, Carin Bengtsson, 

Mattias Forsberg 

Adjungerande: Anders Nilsson, Ulla Mortensen, Elisabeth Björk 

Lillemor Larsson från och med punkt 6i. 

 

Ej närvarande: 

Anmält förhinder: Magnus Wallengren, Parvane Assadbegli 

Ej anmält förhinder: Nicklas Backelin, Christel Iversen, Luz Martinez,  

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Madeleine Nyvall hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Mötesformalia 

a) Val av mötesfunktionärer 

Beslut att välja Madeleine Nyvall till mötesordförande 

 att välja Elisabeth Björk till sekreterare 

 att välja Mattias Forsberg till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom protokollet från VU-möten 26 november 2015, 15 december 

2015 och 13 januari 2016. 

Beslut att lägga protokollet till handlingarna 

4. Rapporter 

a) Riksdagen 

Håkan Svenneling rapporterade från arbetet i Riksdagen. 

Beslut att godkänna rapporten 



 

b) Partistyrelsen 

Madeleine Nyvall rapporterade från arbetet i PS. 

Beslut att godkänna rapporten 

c) Landstinget 

Anders Nilsson rapporterade från Landstinget. 

Beslut att godkänna rapporten 

d) Regionen 

Anne-Marie Wallouch rapporterade från Region Värmland och Madeleine 

Nyvall rapporterade från regionbildningskommittén 

Beslut att godkänna rapporterna 

e) SKL 

Anne-Marie Wallouch rapporterade från SKL. 

Beslut att godkänna rapporten 

e) Partiföreningar 

Lennart Eriksson rapporterade om läget på Hammarö. 

Beslut att godkänna rapporterna 

 

5. Trafikförsörjningsprogram 2017-2020 

Madeleine Nyvall presenterade bakgrund till Trafikförsörjningsprogram 2017-

2020. Ett yttrande har inkommit, från Vänsterpartiet Arvika, bilaga 5. 

Beslut att Madeleine och Elisabeth får i uppdrag att skriva ett remissvar med 

Vänsterpartiet Arvikas yttrande som bas, där del 2 ska undersökas 

utifrån vår politik och vad som är möjligt. Utöver det ska, utifrån 

diskussionen på mötet, följande synpunkter tas med i remissvaret: 

utnyttjande och samordnande av skoltrafik, dubbelkörande av tåg 

och busstrafik, bättre samordning mellan de aktörer som kör i 

Värmland, priskänslighet utifrån att det finns ett maxpris en är villig 

att betala, rabatterade priser för prioriterade grupper, tillgänglighet, 

sjukresor bra system, bra med närtrafik, ta upp att fler asylsökande 

och asylboenden ställer nya krav på kollektivtrafiken, inför framtida 

nedläggningar av tågstopp ta beslut för varje enskild förändring 

6.  Kongressen 2016 

a) Behandlande av inskickade kongressmotioner, bilaga 6A-6L 

Grund för beslut var VU:s förslag till beslut, VU-protokoll 2016-01-16. 

Utöver VU:s förslag lyftes följande yrkanden: 

Håkan Svenneling yrkar bifall till motion ”Dags för en ny EU-omröstning” 

(bilaga 6h) 

Håkan Svenneling yrkar bifall till motionen ”Vargen” (bilaga 6i), mot VU:s 

förslag 



 

Carin Bengtsson och Anne-Marie Wallouch yrkar bifall till motionen 

”Motion1” (bilaga 6j), Vänsterpartiet Karlstad, Hans-Åke Scherp 

Madeleine yrkande att föreslå för motionären att ändra lydelsen till ”lokala, 

regionala och centrala nivå” istället för att stryka ordet lokal, och om 

motionären går med på det ställa sig bakom motionen ”Motion under blocket 

Grunden för en vänsterpolitik, facklig organisering” (rad 895), Håkan Olsson 

(bilaga 6g) 

Madeleine yrkande att lämna motionen ”motion rörande ökade 

tvångsåtgärder inom missbruksvården” (bilaga 6k) utan åtgärd 

Beslut att distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom motionen ”samhällets 

värderingar påverkar konsumtionsmönstren”, Vänsterpartiet Karlstad (bilaga 

6a) men att vi svarar motionären att vi förstår motionens intention i enlighet 

med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Större fokus på cirkulär 

ekonomi”, Vänsterpartiet Karlstad (bilaga 6b) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”poängtera forskningens 

betydelse i det Ekologiskt/ekonomiska punktprogrammet”, Vänsterpartiet 

Karlstad (bilaga 6c) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Gångtrafikanterna har 

central betydelse i omställningen till hållbara transporter”, Vänsterpartiet 

Karlstad (bilaga 6d) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”motion under blocket Ett 

grundläggande ekologiskt förhållningssätt”, Håkan Olsson (bilaga 6e) i 

enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Motion under blocket 

Grunden för en vänsterpolitik, facklig organisering”, (rader 886-890), Håkan 

Olsson (bilaga 6f) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ger ombudsmannen i uppdrag att kontrollera med 

motionären om det går att utöka texten till att lyda ”lokala, regionala och 

centrala nivå” istället för att stryka ordet lokal, och om motionären går med 

på det ställa sig bakom motionen ”Motion under blocket Grunden för en 

vänsterpolitik, facklig organisering” (rad 895), Håkan Olsson (bilaga 6g) 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Dags för en ny EU-

omröstning”, Håkan Svenneling (bilaga 6h) 

Madeleine Nyvall deltog inte i ovanstående beslut  

att distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom motionen ”Vargen”, Håkan 

Svenneling (bilaga 6i) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Motion 1”, Vänsterpartiet 

Karlstad, Hans-Åke Scherp (bilaga 6j)  

att distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen ”Motion 2”, Vänsterpartiet 

Karlstad, Hans-Åke Scherp (bilaga 6j) och att ombudsmannen och 



 

motionären hittar ett lämpligt förslag för placering av stycket i enlighet med 

VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen att ställa sig bakom ”Motion 3”, Vänsterpartiet 

Karlstad, Hans-Åke Scherp (bilaga 6j) i enlighet med VU:s förslag 

att distriktsstyrelsen lämnar motionen ”Motion rörande ökande 

tvångsåtgärder inom missbruksvården”, Mattias Forsberg (bilaga 6k), utan 

åtgärd 

att distriktsstyrelsen inte ställer sig bakom motionen ”Frihet med öppnare 

organisation och rätten att organisera sig i tendenser”, Marcus Zingmark, 

Vänsterpartiet Gävle (bilaga 6l) i enlighet med VU:s förslag 

 

b) Nomineringar 

Håkan Svenneling föreslog Susanna Göransdotter till valberedning 

Madeleine Nyvall föreslog Hans-Åke Scherp, Ali Esbati och Ida 

Gabrielsson till programkommission 

Susanna Göransdotter föreslog att nominera Jonas Sjöstedt till 

partiordförande 

Susanna Göransdotter föreslog att nominera Madeleine Nyvall, Nooshi 

Dadgostar, Linda Snecker, Rosanna Dinamarca, Ida Gabrielsson och Ulla 

Andersson till partistyrelseledamöter 

Anne-Marie Wallouch föreslog att nominera Madeleine Nyvall och Nooshi 

Dagostar till partistyrelseledamöter 

Madeleine Nyvall föreslog att nominera Hanna Gedin och Jenny Bengtsson 

till partistyrelseledamöter 

Beslut att nominera Susanna Göransdotter till valberedningen 

Att nominera Hans-Åke Scherp, Ali Esbati och Ida Gabrielsson till 

programkommissionen 

Att nominera Jonas Sjöstedt till partiordförande 

Att nominera Madeleine Nyvall, Nooshi Dadgostar, Linda Snecker, 

Rosanna Dinamarca, Ida Gabrielsson, Ulla Andersson, Hanna Gedin och 

Jenny Bengtsson till partistyrelsen 

7. Studieansvarig enkät 

Hans-Åke Scherp presenterade kortfattat enkäten.  

Frågan bordlades till nästa DS. 

8.  Normalstadgar landstingsgruppen och regiongruppen 

Normalstadgar för landstingsgruppen och regiongruppen, bilaga 8a) och 8b) 

presenterades, de är antagna av respektive grupper 

 

Beslut att anta normalstadgarna för landstingsgruppen och regiongruppen 



 

 

9. Övriga frågor 

Då Parvane var sjuk utgick den fråga som Parvane hade skickat in.  

Inga övriga frågor. 

 

10. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Mattias Forsberg 

 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall    

 

 


