
 

Protokoll distriktsstyrelsemöte 29 september 

2015 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, 18.00–19.30. 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Anne-Marie Wallouch, 

Hans-Åke Scherp, Magnus Wallengren, Lennart Eriksson, Mattias Forsberg, 

Carin Bengtsson 

Elisabeth Björk, ombudsman, adjungerad 

Anders Nilsson, valberedningen, adjungerad 

Anmält förhinder: Parvane Assadbegli, Håkan Svenneling, Nicklas Backelin 

Ej anmält förhinder: Christel Iversen, Luz Enith 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 Magnus Wallengren och Mattias Forsberg till justerare tillika 

rösträknare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom protokollet från VU-mötet 8 september 

Beslut att lägga protokollet till handlingarna 

4. Rapporter 

a) Rapport från Riksdagen 

Skriftlig rapport från Håkan Svenneling, se bilaga 1. Några kommentarer om 

formuleringarna, i övrigt var alla nöjda. 

Beslut att lägga rapporten till handlingarna 

b) Rapport PS 

Madeleine Nyvall rapporterade från PS om bl.a. att PS beslutat att Revolution 

ska klassas som ett konkurrerande parti och att de också diskuterat 

hedersdebatten. 

Beslut att lägga rapporten till handlingar 

c) Region Värmland 



 

Anne-Marie Wallouch rapporterade från Region Värmland, bl.a. om framtida 

motioner.  

Beslut att lägga rapporten till handlingarna 

att skicka ut motionen om CEMR till distriktsstyrelsen när den är klar 

 

d) Landstinget 

Anders Nilsson och Madeleine Nyvall rapporterade från landstinget med fokus 

på ekonomin. 

 

Beslut att lägga rapporten till handlingarna 

 

e) ekonomisk rapport 

Susanna Göransdotter framförde en halvårsredovisning av ekonomin. 

 

Beslut att godkänna rapporten 

5. Val av nämndemän 

Anders Nilsson presenterade valberednings arbete och förslag till vilka 

nomineringar Vänsterpartiet ska lämna till valberedningen i landstinget för 

landstingsfullmäktige att välja gällande de två nämndemannaplatserna, 1 

nämndeman i förvaltningsrätten i Karlstad, 1 nämndeman i hovrätten i 

Göteborg. 

Nomineringar, bilaga 2. 

Valberednings förslag att nominera till hovrätt: Gert Raiml 

Valberedningens förslag att nominera till förvaltningsrätten: Lena Karlsson 

Vid val av nominerad till förvaltningsrätten yrkade Mattias Forsberg på val av 

Kersti Lundin 

Beslut  

att Gert Raiml nomineras till nämndeman i hovrätten, Röster: 7 på Gert Raiml 

och en blank röst 

att Lena Karlsson nomineras till nämndeman i förvaltningsrätten, Röster: 5 på 

Lena Karlsson och 3 på Kersti Lundin 

6. Arrangemang 

Elisabeth berättade om vilka arrangemang som är på gång under hösten i 

Vänsterpartiet Värmland. 

Inga beslut 

 

7. Övriga frågor 

Anders Nilsson ställde frågan om det är möjligt att göra ett fyllnadsval i 

valberedningen då valberedningen bl.a. haft ett avhopp. 



 

Hans-Åke Scherp berättade om hans och Mattias Forsbergs arbete som 

studieansvarige, att de bl.a. gjort en enkät till distriktet. 

 

Beslut att VU får i uppdrag att se över möjligheten att göra fyllnadsval i 

valberedningen 

att Elisabeth tar med påminnelse om enkäten i utskick till styrelser och i nästa 

Värmlandsvänstern informerar 

 

 

8. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,     

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Magnus Wallengren 

Sekreterare  Justerare och rösträknare 

 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Mattias Forsberg Madeleine Nyvall 

Justerare och rösträknare Ordförande 

    

 

  



 

Bilaga 1: Rapport från Håkan Svenneling 

 

Rapport från Riksdagen 

 

Den politiska debatten har på sensommaren gjort en rejäl U-sväng från att 

tidigare prata om invandring till att nu handla om hur vi ska lösa flyktingkrisen. 

Debatten har gynna Vänsterpartiet och vi har på ett bra sätt kommit ut med vår 

politik. Vi låg också bakom den aktuella debatten som hölls i fredags i 

Riksdagen. 

 

Budgeten och dess utspel har också dominerat höstens nyheter. Den 21 

september lades budgeten på riksdagens bord och voteringen blir i slutet på 

november. Budgeten blir den första helårsbudget som går igenom Riksdagen 

men Vänsterpartiet sedan valet. Därför innehåller budgeten en mängd viktiga 

reformer och fördelar kraftigt om inkomster och välfärd mellan rika och fattig, 

kvinnor och män. Samtidigt är Vänsterpartiet ett oppositionsparti som inte är 

nöjda med Regeringens politik. Jonas Sjöstedt tydliggjorde detta vid 

Vänsterdagarna i Malmö där han lyfte upp frågan om kapitalbeskattning ska bli 

en hetare fråga i höst. 

 

I samband med Riksdagens öppnade granskade VF de värmländska 

riksdagsledamöternas arbete under första år genom att mäta talartid i kammaren. 

En rakning som jag vann med drygt tre timmars talartid. Extra roligt var att det 

var mer talartid än vad de fem socialdemokratiska ledamöterna fått ihop 

tillsammans =) 

 

Framförallt har fokus senaste tiden legat på allmänna motionstiden (AMT) som 

avslutas 4 oktober. Jag har varit huvudansvarig för två motioner: TTIP och 

andra handelsavtal och landsbygdsmotionen. Jag har också deltagit i de 

motioner som skrivits av miljö- och internationella kommittén. Inga egna eller 

flerpartimotioner från Värmland har tagits fram eller skrivits under, även om det 

hade funnits vissa planer för det. 

 

Landsbygdskommittén där jag representerar Vänsterpartiet har startat upp sitt 

arbete och haft två inledande möten. Direktiven och kommitténs 

sammansättning känns väldigt bra. Ett delbetänkande kommer i mars 2016 och 

ett slutbetänkande i januari 2017. 

 

TTIP frågan lyftes av P1:s God morgon världen där jag deltog i reportage i 

slutet på augusti. 

 



 

I länet har jag deltagit vid Jonas Sjöstedt besök i Årjäng, besökt 

Värmlandsmetanol och träffat Forshaga kommun om myggfrågan i Deje. Jag 

har också följt upp Nordiska rådets arbete med människohandel genom besök 

på Länsstyrelsen och Polisen i Värmland. Jag, Parvane och Elisabeth har också 

besökt Brottsofferjouren och jag har talat på en manifestation till stöd för 

flyktingarna. 

 

Internationellt har jag varit på norska Almedalsveckan (Arendalsveckan) och 

prata om jämställdhet. Jag skrev också en debattartikel om besöket i NWT. Vi 

har också haft utskottsmöte med Nordiska rådet i Oslo. 

 

V. 41 är plenifri vecka och jag avser göra ett par studiebesök i Värmland. 

 

2015-09-25 

Håkan Svenneling 

  



 

Bilaga 2: Nomineringar 

 

Valberedningen förslag till nominering till nämndeman för 

förvaltningsrätten 

 

LENA KARLSSON – Karlstad 

 

 

Övriga nominerade  

 

KERSTI LUNDIN – Arvika 

 

MALIN EDGREN - Karlstad 

 

KEITH AHEINEN – Hagfors 

 

UNO LARSSON - Karlstad 

 

ANDERS ERLANDSSON – Årjäng 

 

THOMAS JOHANSSON – Karlstad 

 

SARA GUTESTIERNA – Karlstad (ej medlem) 

 

HÅKAN OLSSON – Karlstad 

 

DANIEL JOHANSSON – Kil  

 

PETER BLOM – Karlstad 

 

ARD KANT – Arvika 

 

BJÖRN ODOT ANDERSSON – Karlstad 



 

Valberedningen förslag till nominering till nämndeman för 

hovrätten  

 

GERT RAIML - Arvika 

 

 

Övriga nominerade  

 

KARL SANDSTRÖM – Karlstad 

 

KATRIN RUNDSTRÖM - Karlstad  

 

MONICA SKAN – Kristinehamn 

 

KEITH AHEINEN – Hagfors 

 

UNO LARSSON - Karlstad 

 

ANDERS ERLANDSSON – Årjäng 

 

THOMAS JOHANSSON – Karlstad 

 

SARA GUTESTIERNA – Karlstad (ej medlem) 

 

HÅKAN OLSSON – Karlstad 

 

DANIEL JOHANSSON – Kil  

 

PETER BLOM – Karlstad 

 

ARD KANT – Arvika 

 

BJÖRN ODOT ANDERSSON – Karlstad 



 

Bilaga 3: Talarstatistik 

 

Föredragande 

Kvinnor: 5 st, 7minuter 27 sekunder 

Män 3 st 10 minuter 52 sekunder 

 

Första talarlista 

Kvinnor: 14 st, 14 minuter 28 sekunder 

Män: 19 st, 17 minuter 55 sekunder 

 

Andra talarlista 

Kvinnor: 1 st, 13 sekunder 

Män: 5 st, 2 minuter 33 sekunder 

 

 


