
 

Protokoll från distriktsårskonferensen 2015 

Vänsterpartiet Värmlands län 

Folkets Hus i Åmotfors, den 29 mars 2015. 

 

Närvarande 

 

Delegater från partiföreningarna, 

Distriktsstyrelsen, 

Revisorer och 

Gäster. 

§ 1 Distriktsårskonferensens öppnande 

 

Madeleine Nyvall öppnade distriktsårskonferensen. 

 

– Mötet ajourneras för kvinno- och mansträffar -- 

§2 Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 

Årsmötet fann att mötet var behörigen utlyst. 

§3 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 44 personer genom upprop av delegaterna. 

§4 Mötesformalia 

a) val av mötesordförande 

b) val av mötessekreterare 

c) val av två justerare tillika rösträknare 

d) fastställande av mötes-, dag- och arbetsordning 

e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 

 

a. Beslut: Gun Partanen och Håkan Svenneling valdes till 

mötesordförande. 

b. Beslut: Jenny Kumm och Per Strömgren valdes till mötessekreterare. 

c. Beslut: Håkan Olsson och Annika Arvidsson valdes till 

protokolljusterare. 

d. Beslut: mötes-, dag- och arbetsordning fastställdes. 

e. Beslut: Nominering till DS och revisorer avslutades och sista 

nominering till valberedning avslutas kl 13:15. 

§ 5 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Madeleine Nyvall föredrog distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. 

 

Beslut: Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna. 

§ 6 Landstingsfullmäktigegruppens rapport 

Anders Nilsson föredrog landstingsgruppens rapport. 



 

 

Beslut:  Landstingsgruppens rapport läggs till handlingarna. 

§ 7 Regionfullmäktigegruppens rapport 

Anders Nilsson föredrog regiongruppens rapport. 

 

Beslut:  Regiongruppens rapport läggs till handlingarna. 

§ 8 Rapport från riksdagen 

Håkan Svenneling föredrog riksdagsledamotens rapport. 

 

Beslut: Riksdagsledamotens rapport läggs till handlingarna. 

§ 9 Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport 

Susanna Göransdotter föredrog den ekonomiska rapporten. 

 

Beslut: Den ekonomiska rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 10 Revisionsberättelse 

Lill Nilsson föredrog revisionsberättelsen. 

 

Beslut: Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Beslut: Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

§ 12 Inkomna motioner 

Motion 1: från Jafar Hasanpoor. 
Motionären vill att Vänsterpartiet betraktar födelsen och uppfostran av ett 

barn 

som ett treskiftsarbete i 18 år, att vänsterpartiet verkar för bildandet av 

daghem, 

fritids, nattis, förskola, skola och gymnasium för alla familjer och att 

Vänsterpartiet verkar för en total skilsmässa mellan staten och religionen. 

 

Beslut: Årsmötet anser motionen besvarad. 

 

Motion 2: från Vänsterpartiet Kristinehamn. 

Motionen föreslår att Vänsterpartiet Värmland verkar för att plan för hur 

kvinnlig könsstympning ska förebyggas, upptäckas/identifieras samt för 

hur 

patienter som utsatts för könsstympning ska erbjudas behandling. 

 

Beslut: Årsmötet bifaller motionen. 

 

Motion 3: från Vänsterparitet Kil. 

Motionen vill att Vänsterpartiet i Värmland ska arbeta för att även 

landsbygden 

ska ha tillgång till miljövänlig kollektivtrafik, att Vänsterpartiet ska 

arbeta mot 



 

nedläggningen av stationer längs Fryksdalsbanan och Arvikabanan samt 

att 

Vänsterpartiet i Värmland ska verka för att det vid upphandling av 

kollektivtrafik ska vara norm med heltid hos entreprenörerna. 

 

Beslut: Årsmötet tillstyrker motionen 

 

Informationspunkt: Valberedningsrepresentant 

 

– Årsmötet ajournerades för lunch -- 

§ 13 Verksamhetsplan 2015 

Susanna Göransdotter föredrog förslaget till distriktets verksamhetsplan. 

 

Beslut: Verksamhetsplanen antas med dessa tillägg och ändringar: 

- Tillägg: DS uppmanar partiföreningarna att hålla utåtriktad verksamhet 

minst 10 ggr/år. 

- Tillägg: Vänsterpartiet Värmland inrättar en så kallad Tantpatrull med 

Stockholm som förebild. 

- Tillägg: Vänsterpartiet Värmland inrättar en bank för motioner och 

enkla frågor. 

- Ändring: I stycke 4.2, ersätt ”integration” med ”inkludering” 

- Tillägg: DS arbetar för att fånga upp medlemmarnas vardagsfrågor som 

utgångspunkt för temagrupper. 

- Tillägg: DS ska arrangera distriktsövergripande arrangemang, varav en 

ska tema kring integration och främlingsfientlighet. 

- Tillägg: Lägg till ”tematräffar” till rubrik för stycke 5. 

- Tillägg: Lägg till i stycke 2.1: ”DS ska aktivt driva aktuella politiska 

frågor”. 

 

Redaktionell ändring 

Står: ”Distriktsstyrelsen behöver utforma en arbetsordning mellan 

landsting, regionen och distriktsstyrelsen”. Bör stå ”Distriktsstyrelsen 

behöver utforma en arbetsordning mellan landstingsgrupp, regiongrupp 

och distriktsstyrelsen. 

 

Röstlängden justerades till 43 personer 

 

Informationspunkt: Madeleine Nyvall informerade från partistyrelsen. 

§ 14 Val av distriktsstyrelse 

a) fastställande av distriktsstyrelsens storlek 

b) val av distriktsordförande 

c) val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen 

d) val av suppleanter till distriktsstyrelsen 

 

a) fastställande av distriktsstyrelsens storlek 

 

Beslut: Distriktsstyrelsen ska bestå av ordförande + 8 ordinarie 

ledamöter + 4 ersättare 

 



 

b) val av distriktsordförande 

 

Beslut Ordförande: Madeleine Nyvall, Karlstad 

 

c) val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen 

 

Valberedningens förslag: Parvane Assadbegli, Carin Bengtsson, Susanna 

Göransdotter, Ann-Marie Wallouch, Lennart Eriksson, Mattias Forsberg, 

Hans-Åke Scherp och Magnus Wallengren. 

 

Övriga nominerade: Anders Nillroth och Kjell Persson. 

 

Sluten omröstning och att valberedningens förslag vann gehör. 

 

Beslut: 

Parvane Assadbegli, 

Carin Bengtsson, 

Susanna Göransdotter, 

Ann-Marie Wallouch, 

Lennartr Eriksson, 

Mattias Forsberg, 

Hans-Åke Scherp och 

Magnus Wallengren 

väljs till ordinarie ledamöter. 

 

d) val av ersättare till distriktsstyrelsen 

 

Beslut: 

Christel Iversen, 

Luz Enith Martinez, 

Nicklas Backelin och 

Håkan Svenneling 

väljs till ersättare. 

§ 15 Val av revisorer 

a) val av ordinarie revisorer 

b) val av revisorssuppleanter 

 

Beslut: Gun Partanen Karlstad och Per Strömgren Karlstad väljs till 

ordinarie revisorer. 

Beslut: Lars-Erik Hedlund Sunne väljs till revisorssuppleant. 

§ 16 Val av valberedning 

a) fastställande av valberedningens storlek 

b) val av valberedning 

 

a) Beslut: Valberedningen ska bestå av 5 personer 

b) Beslut: Bengt Berg (Torsby), Ulla Mortensen (Kil, sammankallande), 

Natalie Alverblad (Kristinehamn), Anders Nilsson (Filipstad), Christina 

Wallin (Arvika). 



 

§ 17 Budget 2015 

Susanna Göransdotter föredrog distriktsstyrelsen förslag till budget för 

2015. 

 

Beslut: Budgetförslaget antogs inklusive en administrativ avgift från 

lokalavdelningarna till distriktet. 

§ 18 Betalkort för utlägg 

För att förbättra översikten över ekonomin och för att ombudsmannen 

ska slippa göra utlägg föreslår distriktsstyrelsen att det införskaffas ett 

kreditkort hörande till Vänsterpartiet Värmland. 

 

Beslut: Distriktet införskaffar ett kreditkort. 

Beslut: Kreditgränsen för det kreditkortet ska vara 10 000 kr. 

Beslut: Distriktsstyrelsen får i uppdrag att besluta och dokumentera en 

instruktion innan kreditkortet används. 

§ 19 Övriga frågor 

Madeleine Nyvall avtackade Anders Nilsson, Bengt Berg och Tellervo 

Zetterberg. 

§ 20 Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

Sekreterare  

 

 

 

Per Strömgren   Jenny Kumm 

 

 

Ordförande 

 

 

 

Gun Partanen   Håkan Svenneling 

 

 

Justeras 

 

 

 

Annica Arvidsson  Håkan Olsson 

 



 

Bilaga 1: Ombudsförteckning 

Ombud distriktsårskonferens 2015 

 Namn Partiförening Ersatte 

1 Tina Wallin Arvika  

2 Mattias Forsberg Arvika  

3 Karina Nykvist Arvika  

4 Joakim Levin Arvika  

5 Nicklas Backelin Eda  

6 Patric Carlsson Eda  

7 My Funcke Forshaga  

8 Jenny Kumm Grums  

9 Pekka Perna Grums  

10 Keith Aheinen Hagfors  

11 Lillemor Larsson Hammarö  

12 Gunilla Emmerfors Hammarö  

13 Birgit Olsson Hammarö  

14 Eva Grip Karlstad  

15 Gun-Britt Scherp Karlstad  

16 Lotta Lindberg Karlstad  

17 Pernilla Strömgren Karlstad  

18 Gun Partanen Karlstad  

19 Agne Sandberg Karlstad Ersatte Stefanie 

Olsson 

20 Elisabeth Helms Karlstad  

21 Lill Nilsson Karlstad  

22 Bengt Nordstrand Karlstad  

23 Anders Calén Karlstad Ersatte Björn Odot 

Andersson 

24 Andreas Eriksson Karlstad  

25 Anders Hammarström Karlstad  

26 Håkan Olsson Karlstad  

27 Hans Åke Scherp Karlstad  



 

28 Magnus Heimdahl Karlstad  

29 Daniel Johannson Kil  

30 Jonny Johansson Kil Ersatte Adam Maxe 

31 Ulla Mortensen Kil  

32 Johnny Rydehäll Kristinehamn  

33 Kimmie Åhlén Kristinehamn Lars Östh 

34 Nathalie Alverblad Kristinehamn  

35 Victor Borgfors Kristinehamn  

36 Annica Arvidsson Kristinehamn  

37 Lars Olsson Munkfors  

38 Kristina Saxerud Munkfors  

39 Åsa Nilsson Sunne  

40 Britt-Inger Ekelund Sunne  

41 Barbro Källström Säffle  

42 Håkan Jonsson Torsby Ersatte Lillemor 

Lindgren 

43 Siv Martinsson Torsby  

44 Eia Liljegren-Palmaer Årjäng  

 

 



 

Bilaga 2: Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

1.  

Verksamhetsberättelse 

2014 
 

 

1. Inledning 

Vänsterpartiet Värmland är ett växande parti och ökade med ca 150 nya 

medlemmar under 2014. I verksamhetsplanen för 2014 beskrivs kommande år 

som medlemsorganisationens- och valrörelsens år. Det får lov att sägas vara en 

korrekt förutsägelse för hur 2014 slutligen blev.  

 

Under 2014 har fokus legat på de två valrörelserna. Först EU-valet innan den 

25 maj, sedan riksdags-, kommun- och landstingsvalet (härefter RKL-valet/RKL-

valrörelsen) 14 september. 

 

2. Verksamhet 

Intern organisation och partiföreningar 

Under 2014 startade två nya partiföreningar upp i Värmland; Säffle och Eda, 

vilket innebar att Vänsterpartiet nu har en partiförening i varje kommun i 

Värmland. De hade båda listor till kommunfullmäktige och blev också invalda 

där. 

 

Distriktet har under 2014 riktat in sig på att arbeta för ett aktivt och bra 

medlemsmottagande i partiföreningarna. 

  

Politikansvariga 

Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson, kvinnopolitiskt ansvariga, har 

under 2014 deltagit i en nätverksträff.  

 

Fackligt politiskt ansvariga m.fl. deltog i en fackligt politisk konferens. 

 

Första maj-arrangemang 

Första maj firades i flera partiföreningar, bl.a. Karlstad, Kristinehamn, Arvika 

och Hagfors. Distriktet gjorde en gemensam annons för de olika 

arrangemangen och distriktsrepresentanter deltog i några av de olika första 

maj-firandena. 

 

Nationella arrangemang 

Vänsterpartiet Värmland deltog under året i två ombudsmanna- och 

ordförandeträffar arrangerade i Stockholm.  

 

Vänsterpartiet deltog i kongressen 2014 med ett antal ombud. 

 

Ransäterdagarna 

RKL-valrörelsens startskott var Vänsterpartiets dag på det nya arrangemanget 

”Ransäterdagarna” (av arrangörerna beskrivet som ett Värmländskt 



 

Almedalsveckan). Vänsterpartiet hade riksdagsledamoten Lena Ohlsson som 

pratade landsbygdspolitik och Ali Esbati som pratade arbetsmarknadspolitik. 

Anders Nilsson, Madeleine Nyvall och Håkan Svenneling deltog i ett 

panelsamtal.  Under dagen lanserade också Vänsterpartiet kampanjen ”2x25” – 

gratis kollektivtrafik för personer under 25 år och gratis hälso- och sjukvård och 

tandvård för personer upp till 25 år. 

 

Kulturinslag under dagen var Maria Heilinger och Kumait Shalan framförde 

sånger och stand-up, David Liljemark med värmländsk novelluppläsning och 

Bengt Berg som läste dikter. 

 

Studier, utbildningar och temadagar 

Under 2014 har distriktet erbjudit distriktets medlemmar och partiföreningar flera 

utbildningar och temadagar. 

 

Valskolan, kurs i antirasistisk argumentation, retorik för kvinnor och konferens 

med eftervalstema har erbjudits alla medlemmar under året. Alla utbildningar 

erbjöds under våren och konferens med eftervalstema hölls på hösten.  

 

Valskolan hade ett 60-tal deltagare, retorik för kvinnor ett 15-tal deltagare och 

kurs i antirasistisk argumentation ca 25 deltagare. Konferensen med 

eftervalstema hade ca 45 deltagare. Alla utbildningarna var placerade i 

Karlstad, förutom Valskolan som erbjöds i samband med 

distriktsårskonferensen 2014 och hölls i Ransberg. 

 

För medlemsansvariga och partiföreningsstyrelser erbjöds också en träff för 

medlemsmottagande under hösten. 

 

I mars besökte Kent Persson, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, 

Värmland och distriktets medlemmar bjöds in till ett medlemsmöte med honom. 

 

Medlemsutveckling 

Distriktet har ökat med ca 150 medlemmar under 2014. Vid årsskiftet hade 

Vänsterpartiet Värmland 460 betalande medlemmar. Vi hade en 34 % 

medlemsökning i distriktet under 2014. 

 

2.1 Valåret 2014 

 

Verksamhetsåret 2014 innehöll två val, EU-valet och RKL-valet. Distriktet har 

under båda valrörelserna haft förstärkning på distriktet med en valombudsman 

anställd på 50 %. Distriktet har under valrörelserna köpt in ett baslager av 

valmaterial som partiföreningarna har kunnat hämta. 

 

EU-valet 

Håkan Svenneling, kandidat till Europarlamentet, deltog i många debatter och 

torgmöten för Vänsterpartiet Värmlands räkning under EU-valrörelsen. 

 

Under EU-valrörelsen hade Vänsterpartiet besök av Eva Olofsson, 

riksdagsledamot. Olofsson besökte familjecentralen i Filipstad, kommunal i 

Filipstad och ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Sunne. 

 

Jonas Sjöstedt besökte Karlstad under EU-valrörelsen och höll ett öppet 

anförande på Karlstads universitet och ett för elever på Thorén Buisness 

school. 

 



 

I övrigt har partiföreningarna i Värmland arrangerat bokbord, stått på torget, haft 

öppna möten, deltagit på marknader och delat ut flygblad. Distriktet hade under 

valrörelsen kontakt med alla aktiva partiföreningar och försökte i möjligaste mån 

att besöka de partiföreningar som önskade besök från distriktet. 

 

RKL-valet 

Distriktet arrangerade flera arrangemang i RKL-valrörelsen, bl.a. Den centrala 

valturnén som besökte Stora Torget i Karlstad. Jonas Sjöstedt som besökte 

Stora Torget i Karlstad och Nobelgymnasiet.  

 

Vi medfinansierade också några arrangemang tillsammans med partiföreningar, 

t.ex. Farvälfärdscabarén som besökte Sunne, Torsby, Filipstad, Karlstad och 

Kristinehamn under tre dagar och deltagande på Sunne Jaktmässa. 

 

Distriktet lade under valrörelsen mycket energi på annonsering och hade ett 

större annonspaket i VF (annonser i VF, metro och Karlstadstidningen och 

banner på VF.se) och radioreklam de två sista veckorna.  

 

I övrigt har valrörelserna i vanlig ordning innehållit många debatter, bokbord och 

materialutdelning. Riksdagskandidaten, numera ledamoten, Håkan Svenneling 

deltog t.ex. i en webb-livesänddebatt i SVT Värmlandsnytt och en livesänd 

radiodebatt. 

 

Valresultat 

Valresultatet i länet varierade, i vissa kretsar gick vi framåt och i andra backade 

vi. Gällande kommunfullmäktige så backade vi procentuellt i sju kommuner 

varav vi förlorade mandat i fem. Vi gick framåt procentuellt i nio kommuner och 

ökade våra mandat i sex. I riksdagsvalet gick vi fram 0,11 % i länet. I 

landstingsvalet gick vi fram 0,39 % vilket också resulterade i att vi fick ett 

mandat mer i landstingsfullmäktige. 

 

Två nya partiföreningar startade 2014, Eda och Säffle, där båda blev invalda. I 

Årjäng tappade vi vårt mandat och är nu inte representerade i 

kommunfullmäktige. I övriga kommuner är vi representerade. Totalt har vi 36 

mandat i de värmländska kommunerna, det är tre fler än mandatperioden 2010-

2014.  

 

Könsstatistik 

Kommunfullmäktige 

Vänsterpartiet hade på sina listor till kommunfullmäktige totalt 181 namn, varv 

93 var kvinnor och 88 var män. Av det översta namnet var det elva kvinnor och 

fem män. Det andra namnet på listan var sju kvinnor och nio män. Sett till 

listorna i sin helhet var det fyra listor som hade lika många kvinnor och män, 

fem listor som hade fler kvinnor än män och sju listor som hade fler män än 

kvinnor. 

 

Av de 36 personer som blev invalda i kommunfullmäktige var det 20 kvinnor och 

16 män. I fem av kommunerna var det lika många kvinnor som män som blev 

invalda, i sex kommuner var det flest kvinnor som blev invalda och i fyra 

kommuner var det flest män som blev invalda.  

 

Landsting och riksdag 

På landstingslistan var det 21 namn varav 13 kvinnor och 8 män.  

Riksdagslistan innehöll 23 namn varav 14 var kvinnor och 9 var män. Båda 

landstings- och riksdagslistan toppades av en man och hade en kvinna som 



 

andranamn. I Landstinget blev 3 kvinnor och 2 män invalda. I Riksdagen blev 1 

man invald. 

 

2.2 Ekonomi 

Susanna Göransdotter har varit kassör under 2014. Vi har köpt in ett nytt 

bokföringsprogram som är webbaserat. Under 2014 har vi sett över våra 

löpande utgifter. Vi använde ca hälften av våra sparade pengar till valrörelsen. 

 

2.3 Anställda 

Distriktet har under 2014 haft 4 personer anställda.  

 

Mattias Håkansson arbetade som ordinarie ombudsman fram till och med juni, 

då han valde att avsluta sin anställning. Elisabeth Björk anställdes som 

valombudsman i april för att arbeta över EU-valet och RKL-valet, hon övertog 

sedan den ordinarie ombudsmannatjänsten när Mattias Håkansson slutade. 

Som en förstärkning i RKL-valrörelsen anställdes därför David Öborn Regin 

augusti-september, 50 % för distriktets räkning och 50 % för Karlstads räkning.  

 

Under hela året har Linus Ekström varit timanställd som städpersonal. 

 

2.4 Intern och extern information 

 

Hemsidan och sociala medier 

Under 2014 har hemsidan genomgått en större förändring såväl utseende- som 

innehållsmässigt. 

 

Inför RKL-valrörelsen var Vänsterpartiet Värmland mer aktiva på sociala 

medier. Facebooksidan har sedan tidigare varit en källa för att sprida 

information. Sociala medieanvändandet utökade vi också med att använda oss 

av ett twitterkonto och ett instagramkonto, båda med användarnamn 

@varmlandv. 

 

Facebooksidan har i skrivandets stund (7 januari 2015) 384 gillamarkeringar, 

det är en ökning med 125 gillamarkeringar sedan förra verksamhetsberättelsen. 

Twitterkontot har 77 följare och instagramkontot har 52 följare. Vi har publicerat 

63 tweets på Twitter och 33 bilder på Instagram.  

 

Distriktet har producerat en enklare guide för sociala medier som skickats ut till 

alla partiföreningsstyrelser. 

 

Nyhetsbrevet 

Under 2014 har vi fortsatt användandet av Nyhetsbrev till distriktets alla 

medlemmar och även börjat med informationsutskick riktat till 

partiföreningsstyrelserna. Det har skickats ut nio brev till alla medlemmar och tio 

informationsbrev till partiföreningsstyrelserna. 

 

 

3. Förtroendevalda 

3.1 Distriktsstyrelsen (DS), verkställande utskottet (VU) och 

politikansvariga 

 

DS: 

Ordförande: Madeleine Nyvall, Karlstad 



 

Kassör: Susanna Göransdotter, Karlstad 

Vice ordförande: Anders Nilsson, Filipstad 

Ordinarie ledamöter: Lennart Eriksson, Hammarö, Magnus Wallengren, 

Kristinehamn, Carin Bengtsson, Arvika, Parvane Assadbegli, Karlstad, Bengt 

Berg Torsby, Tellervo Zetterberg, Sunne 

Ersättare: Christel Iversen, Filipstad, Mari Norborg, Karlstad, Håkan Svenneling, 

Karlstad, Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn 

 

VU: 

Ordinarie ledamöter: Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter (kassör), Anders 

Nilsson (vice ordförande) 

 

 

Politikansvariga: 

Kvinnopolitiskt ansvariga: Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson 

Fackligt-politiskt ansvarig: Lennart Eriksson och Mari Norborg 

 

Distriksstyrelsen har haft majoriteten av sina möten på distriktsexpeditionen, 

men de har även förlagt ett möte i Sunne. 

 

3.2 Revisorer 

Ordinarie: Per Strömgren Karlstad och Lill Nilsson Karlstad 

Ersättare: Lars- Erik Hedlund Sunne 

 

3.3 Valberedning  

Ordinarie: Gert Raiml Arvika(sammankallande), Monica Ekström Karlstad, Ulla 

Mortensen Kil, Malin Möller Arvika, Karl Sandström Karlstad 

 

3.4 Landstingsfullmäktige 

Innan valet 14 september 

Ordinarie: Anders Nilsson (gruppledare), Gert Raiml, Arvika, Gun Partanen, 

Karlstad, Lill Nilsson, Karlstad 

 

Ersättare: Anna Hammar, Hagfors, Kent Hallesson, Torsby, Parvane 

Assadbegli, Karlstad 

 

Efter valet 14 september 

Ordinarie: Anders Nilsson (gruppledare) Filipstad, Madeleine Nyvall Karlstad, 

Susanna Göransdotter Karlstad, Gert Raiml Arvika och Line Holt, Torsby 

 

Ersättare: Bodil Murås, Karlstad, Anders Zadik Kristinehamn och Kent 

Hallesson Torsby 

 

3.5 Regionfullmäktige och regionstyrelsen 

Innan valet 14 september 

Ordinarie regionfullmäktige: Håkan Svenneling, Karlstad (gruppledare), Anders 

Nilsson, Filipstad, Anna Hammar, Hagfors, Lill Nilsson, Karlstad 

 

Ordinarie regionstyrelsen: Anders Nilsson, Filipstad,  

Ersättare regionstyrelsen: Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn 

 

Efter valet 14 september 

Ordinarie regionfullmäktige: Anne-Marie Wallouch Kristinehamn (gruppledare), 

Anders Nilsson Filipstad (landstinget), Madeleine Nyvall Karlstad (landstinget), 

Parvane Assadbegli Karlstad 



 

 

Ersättare: Susanna Göransdotter Karlstad (landstinget), Gert Raiml, Arvika 

(landstinget) Hans-Åke Scherp Karlstad, Magnus Wallengren, Kristinehamn 

 

Ordinarie regionsstyrelsen: Anne-Marie Wallouch 

Ersättare regionsstyrelsen: Anders Nilsson 

 

3.6 Riksdagen 

Innan valet 14 september 

Riksdagsledamot: Bengt Berg, Torsby 

 

Efter valet 14 september 

Riksdagsledamot: Håkan Svenneling Karlstad 

 

3.7 Partistyrelsen 

Ersättare i partistyrelsen, omvald på kongressen 2014: Madeleine Nyvall, 

Karlstad. 

 

Madeleine Nyvall ingår också i styrgruppen för Vänsterpartiets kvinnonätverk. 

 

3.8 Kongressombud 

Kongressombud: Håkan Svenneling, Karlstad, Susanna Göransdotter, Karlstad, 

Tellervo Zetterberg, Sunne, Christina Wallin, Arvika, Carin Bengtsson, Arvika. 

 

4. Avslutning 

Styrelsen vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medlemmar som varit 

med och arbetat för Vänsterpartiet under året som varit, som bedrivit fantastiska 

valrörelser och drivit partiet framåt. 

 



 

Bilaga 3: Landstingsfullmäktigegruppens rapport 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2014 

Vänsterpartiets landstingsgrupp, Värmland. 

 

Fullmäktigegruppens sammansättning fram till november 2014 (val i sep) 

Ordinarie ledamöter: Anders Nilsson, Gun Partanen, Lill Nilsson och Gert 

Raiml. Ersättare: Parvane Assadbegli, Kent Hallesson och Anna Hammar. 

 

Efter november 2014 

Ordinarie ledamöter: Anders Nilsson, Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, 

Gert Raiml och Line Holth. Ersättare: Bodil Murås, Kent Hallesson och 

Anders Zadik. 

 

Inledning 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna utgjorde oppositionen i Landstinget i 

Värmland fram till valet i september 2014. Under samma period bestod 

majoriteten av en koalition med sex partier, (M), (FP), (KD), (SiV), (C) och 

(MP) (Värmlandssamverkan). Vänsterpartiet hade större delen av 

verksamhetsåret en oppositionsrådspost på 60 procent. Uppdraget innebar 

förutom rådsposten, gruppledare och vice ordförande i Hälso- och 

sjukvårdsberedningen. Efter valet beslutades om en ny politisk organisation, där 

alla partier får en rådspost på 40 procent och ett gruppledararvode på 10procent. 

Vänsterpartiet utsåg Anders Nilsson till de uppdragen. 

 

Valet 2014 

Vänsterpartiet anser att sjukvården ska vara god, jämlik, jämställd och 

tillgänglig för alla. Dina medicinska behov ska avgöra vilken vård du får, inte 

vem du är, var du bor eller vad det kostar – detta är inledningen till 

valplattformen för vänsterpartiet Värmlands landstingspolitik, 

http://varmland.vansterpartiet.se/var-politik/landstinget/ 

 

Vänsterpartiet i landstinget gick fram ett mandat från fyra till fem. Vi ökade 

med drygt 1000 röster. I valrörelsen var vi tydliga i vårt budskap till 

värmlänningarna på temat - Nej till vinster i välfärden. Ett annat tydligt budskap 

var satsning på kollektivtrafiken, speciellt för ungdomar. Vi hade fokus på 

http://varmland.vansterpartiet.se/var-politik/landstinget/


 

högre löner till sjuksköterskor och satsningar till specialistkompetenser. Trots 

Vänsterpartiets framgång räckte det inte för att bilda majoritet med 

Socialdemokraterna, (de backade två mandat). Tillsammans hade 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet totalt fler röster än den tidigare 

majoriteten, drygt 1700 röster fler. Men vårt valsystem med b.la fem valkretsar, 

innebär att mandatfördelningen slår mycket ojämt.  

 

Efter en lång tid av förhandlingar där Värmland var ett av de landsting som var 

sist med att bestämma politiskt styre, stod det klart att den s.k. 

Värmlandssamverkan skulle styra i minoritet med Sverigedemokraterna som 

tungan på vågen. Mandatfördelningen ser ut på följande sätt: Största minoritets 

block består av, (M), (FP), (KD), (SiV), (C) och (MP) (den sk, 

Värmlandssamverkan) totalt 38 mandat. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

totalt 36 mandat och Sverigedemokraterna 7 mandat. Totalt finns 81 mandat att 

fördela. 

    

Ekonomin 

Under året har vi från oppositionen, (V) och (S), påpekat att verksamheterna 

måste påbörja anpassning till de beslutade ekonomiska ramar som 

landstingsfullmäktige beslutat, men de höga kostnaderna kvar-står. 

Investeringar på 2 miljarder är beslutade. Ett nytt operationshus i Karlstad är 

påbörjat och kommer att vara klart 2016. Investeringarna kommer på sikt att 

leda till kraftiga ekonomiska påfrestningar. I protokollsanteckningar har vi 

under hela året påpekat att vi ser stora bekymmer att klara budgeten i den 

långtidsplan som är framtagen. Vi har påpekat att förslag måste fram på 

kostnadsreduceringar för att politikerna i landstingsstyrelsen ska kunna 

prioritera. Istället har vi sett miljonrullningar i form kostnadsdrivande 

verksamheter. Några exempel: Ambulanshelikopter, mellanvårdsplatser, nya 

vårdval inom fysioterapin och pengar till privata vårdgivare. 

 

Budgetsatsningar 

I Vänsterpartiet och Socialdemokraternas budgetförslag för år 2015 föreslog vi 

en resursförstärkning med 40 miljoner kronor bl.a. för att höja lönerna för 

sjuksköterskor. Värmland ligger lågt i förhållande till andra landsting och en 

förutsättning för att kunna behålla personal är att lönerna är konkurrenskraftiga i 

förhållande till övriga län och regioner. Andra prioriterade områden i vårt 

budgetförslag är förbättringar av vården för äldre och svårast sjuka, personalens 

arbetsvillkor i form av arbetsmiljö och löner samt kompetenshöjande åtgärder 

för att öka antalet specialistsjuksköterskor. Dessutom vill vi se förbättrade 

processer vid generationsväxling. Andra områden som vi prioriterar är 

kökortning, utveckling och metodförbättringar inom barn- och 

ungdomspsykiatrin, förbättrad telefontillgänglighet på vårdcentralerna, kortare 



 

köer till cancervården samt s.k. vårdkontrakt för ökad delaktighet för 

patienterna. 

 

Ambulanshelikoptern 

Under året har ett kommunalförbund startats för att kunna driva 

ambulanshelikopterverksamhet. Detta var enda möjligheten för att 

Transportstyrelsen skulle bevilja flygtillstånd. Från början var det Värmland 

och Dalarna som startade. I början av 2015 har även Västra Götaland anslutit 

sig till förbundet. Förutom sjukvårdspersonal har förbundet även anställda 

piloter. Namnet på förbundet är Svensk Luftambulans (SLA).  

  

Motioner/interpellationer/frågor/reservationer och övriga initiativ. 

2014 11 20 - Eget förslag ang ny politisk organisation - Vår uppfattning är att 

den politiska organisationen bör förändras och kostnaderna minskas. Dagens 

organisation är inte vare sig effektiv eller ändamålsenlig. Det är för många 

landstingsråd och det politiska ansvaret är otydligt fördelat.  

2014-09-24 - Reservation mot styrelsens beslut om att bevilja 

Landstingsfastigheter investeringsmedel om 24 miljoner kronor respektive 20 

miljoner kronor för att skapa mellanvårdsplatser i Kristinehamn respektive 

Säffle. 

2014-05-15 - Reservation mot landstingsfullmäktiges beslut om att avslå vårt 

yrkande om återremiss gällande förslaget om bildande av kommunalförbund 

med Landstinget Dalarna 

Vi yrkade på en återremiss av förslaget till beslut om bildande av 

kommunalförbund för drift av ambu-lanshelikopter. Utifrån det läge som 

uppstått, med beslut från kammarrätten om att upphandlingen ska göras om, såg 

vi en möjlighet i att förbättra både beslutsunderlag och informationen till oss 

inom politiken inför bildandet av kommunalförbundet. Eftersom vi har 

indikationer på ett intresse från andra landsting såg vi även en möjlighet i att 

diskutera med fler landsting om att ingå i kommunalförbundet redan från start, 

vilket skulle kunna innebära sänkta kostnader.  

Karlstad 2014-04-29 - Reservation mot fullmäktiges beslut om införande av 

vårdval för fysioterapeuter. Majoriteten har nu beslutat om att införa ett nytt 

vårdval för att öka andelen privat vård. Vi har försökt påtala risken för 

ytterligare ökande, opåverkbara kostnader och vi har ställt oss undrande till hur 

detta kan ge värmlänningarna mer eller bättre vård för pengarna. Vi har inte 

uppfattat att det finns kritik mot hur sjukgymnasterna arbetar idag. Både privata 

och landstingsanställda sjukgymnasterna gör ett bra jobb idag och kompletterar 

varandra. Det finns dessutom en god valfrihet. Eftersom vi inte kan se vad som 

blir bättre, men däremot ser många risker och problem med detta nya vårdval, 

yrkade vi på avslag.   

 



 

Utdrag ur Insändare: Avvikelserapport på moderatledd politik 

Bodil Murås. 

Personalen på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad har i en 

debattartikel försökt belysa problemet med överbeläggningar vid 

akutmottagningen. Istället för att ta sitt politiska ansvar väljer den moderatledda 

majoriteten att svara personalen med att de anser att de smutskastar 

organisationen. Detta måste väl ändå ses som ett rekord i dålig personalpolitik 

och uruselt politiskt ledarskap.  

Utdrag ur insändare: – ett tips till landstingsmajoriteten. 

Anders Nilsson m.fl 

För ett år sen föreslog vi från oppositionen att det skulle satsas på utbildning av 

specialistsjuksköterskor, men det avvisades av den borgerliga majoriteten. Nu 

lanserar samma borgerliga majoritet ett projekt med utbildningstjänster för 

specialistsjuksköterskor och låtsas som om det är en ny idé. Sent ska syndaren 

vakna! 

Utdrag ur en insändare /debatt med Fp:s landstingspolitiker- Detta börjar 

mer och mer likna ”en dåres försvarstal” 

Ännu en gång försöker de båda folkpartisterna Michael Helmersson och Gert 

Olsson försvara och för-klara den uteblivna styrningen och ledningen som 

värmlänningarna har rätt att kräva av en politisk ledning. Detta börjar mer och 

mer likna ”en dåres försvarstal” 

Utdrag ur insändare - Vad säger den moderatledda landstingsmajoriteten 

om att Värmland har Sveriges längsta köer till cancersjukvården och barn- 

och ungdomspsykiatrin? Anders Nilsson m. fl Att det är fullständig katastrof 

när det gäller köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har varit känt ganska 

länge nu. Under förra året agerade vi ofta för att få igång ett förbättringsarbete 

och i landstingsfullmäktige föreslog vi att 10 miljoner kronor skulle användas 

till kökortning inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Svaren vi fick, från 

landstingets politiska majoritet, var att det skulle bli bättre under hösten och att 

det inte fanns något behov av resursförstärkning. Nu ser vi hur det gick. Det 

blev ännu sämre för de värmländska barn och ungdomar, som har behov av 

stöd. 

 

Representation fram till november 2014  

Landstingsstyrelsen; ord Anders Nilsson     

Arbetsutskott; ers Anders Nilsson  

Hälso – och sjukvårdsberedningen; Anders Nilsson (vice ordf.) 

Patientnämnd; ord Gun Partanen 

Revisor; Björn Johansson   

Valberedning; ers Gun Partanen 



 

Värmlands museum; ers Lill Nilsson 

Wermland Opera; ers Lill Nilsson 

Hovrätten; Gert Raiml 

Förvaltningsrätten; Lena Karlsson 

Polisstyrelsen; ord Gun Partanen, ers Anders Nilsson 

 

Vi har även deltagit i demokratiberedningen, med en åhörarplats där Lill 

Nilsson representerat väns-terpartiet. 

 

Representation från december 2014  

Landstingsstyrelsen; ord Anders Nilsson, ers Madeleine Nyvall     

Arbetsutskott; ers Anders Nilsson  

Hälso – och sjukvårdsberedningen; ord Susanna Göransdotter, ers Gert Raiml  

Demokratiberedningen; ord Anders Zadik, ers Anders Nilsson 

Framtidsberedningen; ord Bodil Murås, ers Kent Hallesson 

Patientnämnd; ord Gun Partanen 

Revisor; Lill Nilsson   

Valberedning; ord Madeleine Nyvall, ers Gert Raiml 

Värmlands museum; ers Lill Nilsson 

Wermland Opera; Gunilla Broqvist 

Hovrätten; Gert Raiml 

Nämndeman förvaltningsrätten: Kersti Lundin 

Polisens insynsråd; Parvane Assadbegli  

 

Antagen av landstingsgruppens den 19  mars 2015 

 



 

Bilaga 4: Regionfullmäktigegruppens rapport 

Regionrapport 2014 

Vänsterpartiets regiongrupp, Värmland.   

 

Uppdrag  

Fullmäktigegruppens sammansättning fram till valet sep 2014 

Ordinarie ledamöter: För landstinget, Lill Nilsson och Anders Nilsson  

För kommunerna: Margret Bergkvist (nyval under året Anna Hammar) och 

Håkan Svennling, 

Ersättare: för landstinget, Kent Hallesson och Gun Partanen.  

För kommunerna: Lena Grip och Gunilla Östlund. 

 

Regionstyrelsens sammansättning 

Ordinarie: Anders Nilsson, ersättare: Ann-Marie Walloch 

 

 

Fullmäktiges sammansättning efter valet 2014 

Ordinarie ledamöter: För landstinget, ord Madeleine Nyvall och Anders 

Nilsson, ers Gert Raiml och Susanna Göransdotter. 

För kommunerna: Karlstad, ord Parvane Assadbegli, ers Hans-Åke Scherp, 

Kristinehamn; ord (gruppledare) Anne-Marie Walloch, ers Magnus Wallengren. 

 

Regionstyrelsens sammansättning 

Ordinarie: Ann-Marie Wallouch, ers Anders Nilsson 

Kollektivtrafikmyndigheten; ord, Anders Nilsson 

 

Rapport verksamhetsåret 2014 

Region Värmlands främsta uppdrag är att bidra till regional utveckling och en 

tillväxt som är ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbar. Målet är att 

Värmland ska vara konkurrenskraftigt och attraktivt – en plats där människor 

vill bo och där företag vill verka och utvecklas. 

Valåret 2014 är första året i arbetet med Värmlandsstrategin som arbetsredskap 

för framtiden. Med 33 prioriterade mål så startar redan nu det viktiga arbetet 

med att följa upp resultaten av det arbete som sker på många platser runt om i 

länet. I samband med Värmlandsstrategin antogs dessutom en 



 

varumärkesplattform för Värmland. Under rubriken ”Värmland ett skönare liv”, 

startade arbetet med hur vi vill att Värmland ska uppfattas och hur vi vill 

kommunicera våra styrkor med omvärlden. 

 

Under året togs beslut att revidera vårt trafikförsörjningsprogram och att hantera 

kollektivtrafikens kostnader för åren 2017 och framåt. Beslut om avgifterna för 

2015-16 togs under hösten 2014. I valrörelsen lovade vi dessutom att behålla 

servicelinjerna under nästa mandatperiod.  

 

På infrastrukturområdet har arbetet med ”Tåg i tid” kommit igång. Detta är en 

nationell satsning på ca 700 miljoner kronor för att öka kapaciteten på 

Värmlandsbanan och Karlstad Central. Dessutom har arbetet med att bygga om 

E18 väster om Karlstad startat.  

 

Kultursamverkansmodellen där vi nu har det regionala prioriteringsansvaret för 

de statliga medlen har via en reviderad kulturplan utvecklats. Regionens 

kulturstödjande arbete är dock så mycket mer än de medel som finns via 

samverkansmodellen. Vi har som målsättning i riket att sträva mot att en 

procent av statens budget ska avsättas till kulturen.  

  

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken berör vårt uppdrag och dessa frågor 

blir allt viktigare i ett regionalt tillväxtuppdrag. Det gäller att vi gemensamt från 

de regionala aktörerna driver på hur dessa frågor skall hanteras i framtiden.  

Region Värmland har skrivit programmet till interreg Sverige-Norge och aktivt 

deltagit i arbetet med att forma de övriga programmen. Bland viktiga projekt 

som genomförts kan nämnas ”Främja kvinnors företagande” samt att vår 

personal framställde broschyren ”Schyst” som handlar om jämlik och jämställd 

kommunikation. En broschyr som blivit mycket uppskattad i hela Sverige. Den 

bidrog till att vi genomförde ett mycket välbesökt seminarium i Stockholm och 

att vi fått beställningar från flera stora myndigheter. Vi satte även fokus på 

vikten av att starta nätverksarbete för att stärka kvinnor som ledare i regionen. 

 

Antagen av region gruppen den 19 mars 2015 

 



 

Bilaga 5: Riksdagsledamotens rapport 

Rapport från Riksdagen 

Arbetet i Riksdagen inleddes med att Vänsterpartiet blev avvisade från att sitta i 

Regeringen, men välkomna till att förhandla en budget med Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet som bildade Regering. 

Budgeten presenterades i höstas och var i mångt och mycket en seger för 

Vänsterpartiet. Vinsterna i välfärden försvinner vilket var en förutsättning för 

budgeten. Ungefär 1/3 av förslagen i budgeten kommer från Vänsterpartiet. 

Tyvärr röstade budgetförslaget ner av Alliansen och Sverigedemokraterna. Efter 

detta lanserades Decemberöverenskommelsen vilket ledde till att Vänsterpartiet 

fortsatt kommer förhandla budgeten med Regeringen. 

Vänsterpartiet har försökt att tydliggöra sin roll både som samarbetsparti och 

som oppositionsparti genom att dels tydliggöra vad vi tänker driva i 

budgetförhandlingarna och dels tydliggöra vart vi tycker att Regeringens politik 

är för svag. Frågor som föräldraförsäkringen, betyg från årskurs 4 och en 

eventuell förlängning av avtalet med Saudiarabien varit områden där vi 

tydliggjort vår oppositionsroll. 

Jag har utsetts till Landsbygdspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet och 

kommer dela min tid mellan att vara ersättare i Finansutskottet respektive 

Näringsutskottet. Jag är också extra ersättare i Försvarsutskottet, men där 

kommer jag bara tjänstgöra där vid behov.  

Mina ansvarsområden i Näringsutskottet förutom Landsbygdspolitiken 

(Regionalpolitiken), är handelspolitiken (TTIP) och patentfrågor. 

I finansutskottet är jag ansvarig för staten som arbetsgivare, EU:s budget, frågor 

som rör Internationella Valutafonden och Världsbanken. Jag ersätter också Ulla 

Andersson, ekonomisk-politisk talesperson när hon t ex förhandlar budget. 

Under det första halvåret har ungefär 75 % av tiden gått till Finansutskottet och 

25 % till Näringsutskottet. 

Jag är också ledamot av Nordiska rådet. Där sitter jag i Medborgar- och 

konsumentutskottet. 

I Nordiska rådet arbetar jag med jämställdhetsfrågor och gränshinder mellan 

Sverige och Norge, främst inom sociala frågor. 

Den största framgången har varit att Näringsutskottet kommer ha en hearing om 

handelsavtalet TTIP den 23 april med EU-kommissionären Cecilia Malmström, 

Näringsministerns Mikael Damberg m fl efter initiativ från mig. 

Jag har sedan valet besökt partiföreningarna i Säffle, Storfors, Hammarö och 

Kil.  

Håkan Svenneling      2015-03-16 

 



 

 

 

Bilaga 6: Ekonomisk berättelse 

Balansrapport 2014 

   

 
    Kassa/Konto: Ingående saldo 2014-01-01 Förändring under året Utgående saldo 2014-12-31 Noter 

Handkassa 647,00 kr -647,00 kr 0,00 kr 

 Plusgirot 59 841,06 kr 136 268,28 kr 196 109,34 kr 

 Fondkonto 1 027 171,71 kr -595 378,47 kr 431 793,24 kr 

 Övriga fordringar 124 039,00 kr -35 638,50 kr 88 400,50 kr 1 

Summa 1 211 698,77 kr -495 395,69 kr 716 303,08 kr 

 

     Skulder: Ingående saldo 2014-01-01 Förändring under året Utgående saldo 2014-12-31 

 Leverantörsskulder -152 358,00 kr -50 304,00 kr -202 662,00 kr 2 

     

 

Ingående saldo 2014-01-01 Förändring under året Utgående saldo 2014-12-31 

 Resultat 1 059 340,77 kr -545 699,69 kr 513 641,08 kr 

 

     

     
Årets 

resultat:  -545 699,69 kr 

  

3 

 

 

 



 

Avstämning mot budget löpande kostnader 

Intäkter Budget Utfall Skillnad Not 

Partistöd landstinget 500 500 kr 512 239 kr 11 739 kr  

Partiskatt förtroendevalda 1 000 kr 0 kr -1 000 kr  

Medlemsavgifter 18 000 kr 24 395 kr 6 395 kr  

Räntor 6 000 kr 4 622 kr -1 378 kr  

Stöd landstinget pol sek 100 000 kr 100 000 kr 0 kr  

Övriga bidrag 0 kr 8 356 kr 8 356 kr 4 

Totalt 625 500 kr 649 612 kr 24 112 kr  

     

Utgifter     

Ombudspersoner -315 000 kr -443 351 kr -128 351 kr 5 

Lön övriga -27 000 kr -16 362 kr 10 638 kr  

Resor -25 000 kr -30 505 kr -5 505 kr 6 

Lokalkostnad -60 000 kr -61 048 kr -1 048 kr  

Telefon/internet -15 000 kr -13 370 kr 1 630 kr  

Porto -13 000 kr -18 873 kr -5 873 kr  

Kopiator/skrivare/papper -25 000 kr -31 505 kr -6 505 kr  

Annonsering -20 000 kr -14 147 kr 5 853 kr  

Kurser/konferenser -10 000 kr -7 675 kr 2 325 kr  

Kvinnors organisering -10 000 kr -1 588 kr 8 412 kr  

DÅK -20 000 kr -1 070 kr 18 930 kr 7 

DS -3 000 kr -4 949 kr -1 949 kr  

Partikansli PS -15 000 kr -15 000 kr 0 kr  

Representation -5 000 kr -4 630 kr 370 kr  

Medlemsavgifter -15 000 kr -10 300 kr 4 700 kr 8 

Övrigt -15 000 kr -14 465 kr 535 kr  

Ung Vänster -50 050 kr -51 224 kr -1 174 kr  

VSF -5 005 kr -5 122 kr -117 kr  

Försäkringar  -12 000 kr -11 356 kr 644 kr  

Kongress 0 kr -16 268 kr -16 268 kr 9 

Totalt -660 055 kr -772 808 kr -112 753 kr  

     

Resultat -34 555 kr -123 196 kr -88 641 kr  

     

Sammanlagt 

budgetresultat 

-34 055 kr -45 679 kr -11 624 kr 10 



 

Val 2014 avstämning mot budget 

 Noter 

 

Noter 

1. Bland annat betalning för kopiator från V Karlstad, landstingets valmaterial, 

partiföreningars andel av hushållsutskicket. Det mesta är betalat i januari 2015. 

2. Bidraget från landstinget på 135 000 kr inkom i december men ska användas 

under 2015. Partistöd från Årjäng som betalats tillbaka under januari 2015. 

Medlemsavgifter till partiföreningar för 2011-2014 som reglerats i januari 2015.  

3. Årets resultat innebär att vi förbrukat drygt 500 000 kr av paritets sparade 

kapital (valfonden). I avstämning mot budget syns det som en intäkt för valet på 

500 000 kr. 

4. Bland annat så bidrog partiföreningen på Hammarö med extra medel i 

valrörelsen. Partiet fick även in en del frivilliga bidrag inför det inställda extra 

valet. 

Intäkter Budget Utfall Skillnad Not 

Valfond 500 000 kr 500 000 kr 0 kr 3 

Partiet centralt 0 kr 0 kr 0 kr  

Partiföreningarna 125 000 kr 104 336 kr -20 664 kr  

Totalt 625 000 kr 604 336 kr -20 664 kr  

     

Utgifter     

Valombudsman -112 500 kr -27 697 kr 84 803 kr 5 

Ers lön riksdagskandidat -34 000 kr -38 623 kr -4 623 kr  

Tjänstledighet övr -30 000 kr -13 662 kr 16 338 kr  

Helgersättning 

ombudsmän 

-10 000 kr 0 kr 10 000 kr 11 

Kurser konferenser -60 000 kr -52 604 kr 7 396 kr  

Hushållsutskick -200 000 kr -294 107 kr -94 107 kr 12 

Annonser och reklam -40 000 kr -49 692 kr -9 692 kr  

Hyra buss -5 000 kr 0 kr 5 000 kr  

Milersättning -25 000 kr 0 kr 25 000 kr 6 

Affischer/flyers mm -70 000 kr -40 339 kr 29 661 kr  

Övrigt -38 000 kr -10 095 kr 27 905 kr  

Totalt -624 500 kr -526 819 kr 97 681 kr  

     

Resultat 500 kr 77 517 kr 77 017 kr  



 

5. I samband med att Mattias Håkansson sade upp sig så rekryterades Elisabeth 

Björk som ny ombudsman. Hon rekryterades ursprungligen som 

valombudsman. David Öbron rekryterades som ny valombudsman och 

finansierades till 50 % av partiföreningen i Karlstad. Lönekostnaden för 

ombudsman blev därför högre medan kostnaden för valobudsman blev lägre än 

budgeterat. 

6. Resekostnaderna har inte delats upp på vilka som hör till valet och vilka som 

hör till den löpande verksamheten. Totalt har inte summan för resekostnader 

under året överskridits.  

7. Fakturan för DÅK 2014 har inte kommit. Efterfrågningar av fakturan har 

gjorts men inte gett något resultat.  

8. Medlemsavgifter i ex BOJ, ABF och Föreningsarkivet 

9. I budgeten för 2014 fanns inte kongressen med som en kostnad. Den 

avvikelsen mot budgeten som finns för året förklaras till stor del av detta.  

10. Den totala budgetavvikelsen kan förklaras av att kongressen inte fanns med 

i budgeten. I övrigt så har personalkostnaderna varit större än budgeterat 

tillsammans med kostnaden för hushållsutskicket medan resekostnader och 

ersättningar för förlorad arbetsförtjänst för övriga varit lägre.  

11. Helgersättningen för ombudspersoner har inte särredovisats men förklarar 

en del av avikelsen mot budget på den totala kostnaden för ombudspersoner.  

12. Hushållsutskicket blev dyrare än budgeterat då det i samband med 

budgetbeslutet inte fanns information om kostnad för utskick till samtliga 

förstagångsväljare samt att kostnaden för plåtar var höre än beräknat.  

 



 

Bilaga 7: Revisionsberättelse 

 

Vänsterpartiet i Värmland  Karlstad 2014-03-05 

 

Revisionsberättelse 

 

Undertecknade valda att granska Vänsterpartiet Värmlands räkenskaper för 

tiden 1 jan 2014 – 31 dec 2014 får efter fullgjort uppdrag avge följande 

berättelse: 

 

Bokföringen har varit förd utan anmärkning och såväl inkomster som utgifter 

har varit styrkta med verifikationer. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 

 

Lill Nilsson Per Strömgen 

 



 

Bilaga 8: Verksamhetsplan för 2015 

 

antagen 2015-03-29 

Verksamhetsplan 2015 

Vänsterpartiet Värmland  

 
1. Inledning  

Vänsterpartiet växer, så också Vänsterpartiet Värmland. Vi hoppas på att under 

året växa ytterligare. Fokus under 2015 kommer att vara att få till rutiner kring 

det ordinarie arbete med stöd och råd till partiföreningar samt att skapa 

förutsättningar för en gemenskap i distriktet genom t.ex. grundutbildningar.  

 

2. Organisationen 

2.1 Distriktsstyrelsen  

 Distriktsstyrelsen behöver utforma styrdokument för sitt interna arbete, 

exempel på detta är en ekonomisk delegeringsordning och 

delegeringsordning mellan distriktsstyrelsen och det verkställande 

utskottet.  

 Distriktsstyrelsen utser inom sig politikansvariga inom t.ex. feminism 

och fackligt-politiskt arbete och för dessa ska en uppdragsbeskrivning 
göras. 

 Distriktsstyrelsen behöver utforma en arbetsordning mellan 
landstingsgrupp, regiongrupp och distriktsstyrelsen. 

 Distriktsstyrelsen ska verka för goda relationer med föreningar, 

folkrörelser, fackförbund och ideella krafter som står Vänsterpartiet 

nära.  

 Distriktsstyrelsen ska uppmuntra partiföreningar att delta i 

distriktsstyrelsens möten och göra distriktsstyrelsens arbete och 

mötesverksamhet känt i organisationen.  

 Distriktsstyrelsen ska verka för att förlägga möten ute hos 
partiföreningarna. 

 Distriktsstyrelsen ska aktivt driva aktuella politiska frågor. 

 

2.2  Anställda  

 Distriktet har en ombudsman anställd på 75 %. Ombudsmannens 

främsta uppgift är att vara ett administrativt stöd till distriktsstyrelsen 

samt att sörja för hjälp, råd och stöd till partiets föreningar. 

Ombudsmannen har därför en nyckelroll i kommunikationen mellan 
partiföreningar och distriktsstyrelsen.  

 

2.3 Organisatoriskt stöd till partiföreningarna  

 Distriktsexpeditionen kan vid behov stå till tjänst med utformning av 

lokala annonser och trycksaker. Vårt mål är att partiföreningarna med 

hjälp av centrala mallar ska klara så mycket som möjligt av detta arbete 
själva.  

 Distriktsstyrelsen identifierade ett behov hos föreningarna av stöd vad 

gäller medlemshantering och medlemsvård under 2014. Utbildning i 

hantering av medlemsregister och medlemsvårdande rutiner kommer att 



 

fortsätta under 2015. Partiföreningarna behöver utse medlemsansvariga 

i sina styrelser.  

 Distriktet kan bistå med råd och stöd i politiska och organisatoriska 
frågor.  

 Distriktet ska vara med och starta upp en tantpatrull i Värmland. 

 Distriktet ska verka för att Vänsterpartiet syns mer och att varje 

partiförening i distriktet ska föra utåtriktad verksamhet vid minst 10 
tillfällen/år genom t.ex. torgmöten, öppna diskussioner och tematräffar.  

 

2.4 Utvecklingsarbete 

 Under 2015 ska en internfeministisk översyn göras i distriktet. 

 En översyn av distriktsexpeditionen bör göras under 2015 tillsammans 

med övriga hyresgäster för att säkerställa att lokalen är 

tillgänglighetsanpassad. 

  

3. 8 mars och 1 maj  

 Distriktet kommer att inhämta information om lokala arrangemang från 

partiföreningarna och hjälpa till att sprida dessa. Arrangemang ligger på 

partiföreningarna att anordna. Distriktet ordnar gemensam annons inför 

1 maj.  

 

4. Studier 

 Under 2014 och början av 2015 har det varit en stor ökning av 

medlemmar i distriktet. Det innebär att det är många som är nya inför 

att vara en del av Vänsterpartiets politik. Vi kommer därför under 2015 

att fokusera på grundutbildningar i vår politik och styrelsearbete. Detta 

kommer att ske i samarbete med partiföreningarna. 

 Distriktet kommer att verka för att utbilda cirkelledare i 

inkluderingsarbete. ABF och övriga studieförbund har fått uppdraget av 
landshövdingen att bedriva utbildning för att främja integrationen. 

 Distriktet uppmuntrar till studier via partiets centrala 

utbildningssatsning med youtube-filmer för parlamentariker. 

Partiföreningarna kan själva anordna dessa eller med distriktet som 
medarrangörer.  

 Distriktet ska verka för att studier hålls såväl på distriktsnivå som på 
partiföreningsnivå, eventuellt med regional indelning, t.ex. norr/söder.  

 Distriktet kommer att arbeta för att bedriva studier i samarbete med 

ABF. Vi uppmuntrar också partiföreningar till kontakter med ABF.  

 Distriktet kan på önskemål från partiföreningarna bistå med 
studiematerial och föreläsare i andra politiska frågor.  

 

5. Konferenser, temadagar och tematräffar 

 Distriktet kommer under 2015 att arrangera distriktsövergripande 

arrangemang, varav en ska ha tema kring inkludering och 

främlingsfientlighet ur ett vänsterperspektiv, där det kommer att finnas 
möjlighet att diskutera politiska frågor i ett länsperspektiv. 

 

6. Informationsspridning 

6.1. Intern information  

 Distriktet har två interna månadsbrev. Ett som går till 

partiföreningsstyrelserna och som till stora delar innehåller 

organisatoriska frågor. Partiföreningsstyrelserna ansvarar för att 



 

återkoppla till distriktsexpeditionen på det utskick som riktar sig till 

dem. Det andra månadsbrevet går ut till alla medlemmar, det kallas för 

närvarande för Värmlandsvänstern informerar. Det innehåller mer 

allmän information, t.ex. arrangemang i distriktet.  

 Distriktets interna information sprids i huvudsak via e-post och därför 

måste e-postadresser uppdateras i medlemsregistret. Detta är de 
medlemsansvariga i respektive partiförenings ansvar.  

 Distriktet ska verka för att rätt information sprids till rätt personer, t.ex. 
genom att upprätta e-postlistor.  

 Möjlighet att ta del av interninformation finns också via distriktets 

hemsida. Där finns lösenordsskyddade sektioner för närvarande. 

Lösenord anges i nyhetsbrevet. 
 

6.2. Extern information 

 Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 Distriktets sociala medier, facebooksida Vänsterpartiet Värmland, 

Twitter @varmlandv och Instagram @varmlandv, uppdateras löpande 
av ombudsman och distriktsordförande.  

 Distriktet samordnar centrala debattartiklar och försöker sprida dessa 

hos lokaltidningarna. Detta arbete kan med fördel utvecklas i samverkan 

med partiföreningarna under året.  

 Partiföreningarna har en viktig roll i att informera varandra. Distriktet 

tar gärna emot lokala debattartiklar, motioner och annat material för att 

samla in i en bank, så att det enkelt kan komma partiföreningarna till 

del.  

 Distriktsstyrelsen arbetar för att fånga upp medborgarnas vardagsfrågor 

såsom skola, hemtjänst, valfrihet som utgångspunkt för temagrupper där 
vi förankrar vardagsfrågorna utifrån socialistisk och feministisk grund. 

 

 

7. Avslutning  

Valrörelsen 2018 har redan börjat och under 2015 lägger vi grunden för ett 

stabilt och starkt Vänsterparti. Vi kommer att utbilda våra medlemmar och lyfta 

den politiska debatten inom vår organisation. Vi fortsätter att vara det tydliga 

vänsteralternativet i Värmland som arbetar för jämställdhet, solidaritet och en 

ekologiskt hållbar framtid.  
 



 

Bilaga 9: Valberedningens förslag 

Förslag till ny distriktsstyrelse:  
 
Ordförande  Madeleine Nyvall  
Ordinarie ledamöter  Parvane Assadbegli  
 Carin Bengtsson  
 Susanna Göransdotter  
 Ann-Marie Wallouch  
 Lennart Eriksson  
 Mattias Forsberg  
 Hans-Åke Scherp  
 Magnus Wallengren  
 
Suppleanter  Christel Iversen  
 Luz Enith Martinez  
 Nicklas Backelin  
 Håkan Svenneling  
 
 
Revisorer  Gun Partanen  
 Per Strömgren 
 
Ersättare  Lars-Erik Hedlund  
 



 

Bilaga 10: Budget 2015 

Budget Vänsterpartiet Värmland 2015 

   Inkomster 

 

Noter 

Partistöd landstinget 615 300 kr 

 Partiskatt 3 000 kr 

 Medlmsavgifter 30 000 kr 

 Räntor 5 000 kr 

 Stöd landstinget pol. sek.  70 000 kr 1 

Stöd landstinget studier 65 000 kr 2 

Administrativ avgift 137 660 kr 3 

Summa 925 960 kr 

 

   Utgifter 

  Lön ombudsmannen -400 000 kr 4 

Ersättning förlorad arbetsförtjänst -10 000 kr 

 Lön städ -15 000 kr 

 Resor -20 000 kr 

 Loaklhyra -56 000 kr 

 El och värme -6 000 kr 

 Telefon, mobil och internet -12 000 kr 

 Porto -15 000 kr 5 

Kopiatorhyra -30 000 kr 

 Förbrukningsmaterial -10 000 kr 6 

Politiskt material -10 000 kr 7 

UV -61 530 kr 

 VSF -6 153 kr 

 Annonser -20 000 kr 

 Kurser och konferenser -75 000 kr 8 

Kvinnors organisering -10 000 kr 

 DÅK -20 000 kr 

 DS -5 000 kr 

 Partikansli/PS -15 000 kr 

 Representation -5 000 kr 

 Medlemsavgifter -15 000 kr 9 

Försäkring -12 000 kr 10 



 

 

 

 

 

Noter 

1. Stöd från landstinget för politisk sekreterare. Finansierar del av 

ombudsmannens lönekostnader motsvarande den tid som läggs på stöd åt 

landstingsgruppen.  

2. Resurser från landstinget som ska finansiera studier, kurser eller konferenser 

som landstingsgruppen deltar på eller som arrangeras av distriktet men rör 

landstingets verksamhet.  

3. Administrativ avgift eller kommunalt partistöd. Beräknat på 20% av de 

kommunala partistöd som partiföreningar som är representerade i 

kommunfullmäktige erhåller (se separat tabell). Finansierar del av 

lönekostnader för ombudsman som hjälper partiföreningar med administration, 

stöd och rådgivning. 

4. Beräknat på tillsvidareanställd ombudsman på 75% av heltid. 

5. Porto för tidningen Rött som skickas till samtliga medlemmar och för 

utskick. 

6. Förbrukningsmaterial så som städmaterial, kaffe, papper, kontorsmaterial 

mm. 

7. Politiskt material, exempelvis affischer, flyers, foldrar mm. 

8. Här ingår bl.a. de 65 000 kr från landstinget men även finansiering av ev 

distriktsträffar med olika teman (se verksamhetsplan). 

9. Medlemsavgifter till bl.a. BOJ, ABF och Föreningsarkiv. 

10. Försäkring av distriktsexpeditionen och paritets inventarier.  

11. Prognostiserat resultat bygger på en ambition om att bygga upp valfonden 

inför valet 2018 med ca 100 000 kr/år. Beslut om avsättning av eventuellt 

positivt resultat till en valfond beslutas av DÅK 2016.  

   Summa -828 683 kr 

 

   Prognostiserat resultat 97 277 kr 11 



 

Bilaga 10: Talarstatistik 

Ombud: 23 kvinnor, 21 män (53 % kvinnor, 47 % män) 

Presidium: 2 kvinnor, 2 män (50 % kvinnor, 50 % män) 

Föredragande i antal tillfällen: 8 kvinnor, 4 män (67 % kvinnor, 33 % män) 

Föredragande, enskilda personer: 5 kvinnor, 2 män (71 % kvinnor, 29 % män) 

Föredragande tid, i minuter: 33 kvinnor, 20 män (62 % kvinnor, 38 % män) 

Begärt ordet i antal tillfällen: 32 kvinnor, 26 män (55 % kvinnor, 45 % män) 

Begärt ordet, enskilda personer: 12 kvinnor, 13 män (48% kvinnor, 52 % män) 

Begära ordet tid i minuter: 34 kvinnor, 27 män (56 % kvinnor, 44 % män) 

 

 

 


