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Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 6 

11 november 2016 

Vänsterpartiet Värmland  

Distriktsexpeditionen, kl. 18.15-19.30 

 

Närvarande: Madeleine Nyvall, Carin Bengtsson, Lennart Eriksson, Jenny 

Kumm, Magnus Wallengren, Anne-Marie Wallouch, Keith Aheinen, Susanna 

Göransdotter, och på punkt 4f) deltog Håkan Svenneling 

Adjungerade: Elisabeth Björk, ombudsman 

 

Ej närvarande 

Anmält förhinder: Parvane Assadbegli, Nicklas Backelin 

Ej anmält förhinder: 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 Keith Aheinen till justerare 

b) Fastställande av dagordning 

Beslut att fastställa förslaget till dagordning med gjorda ändringar 

3. Föregående protokoll 

Mötet gick igenom VU-protokollet från 3 november 

Beslut att lägga protokollet till handlingarna 

4. Rapporter 

a) Rapport från ombudsmannen 

Elisabeth lämnade en rapport från vad som hänt på distriktsexpen 

Beslut att godkänna rapporten 
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b) Rapport - ekonomi 

Elisabeth presenterade avstämning mot budget, det ser ut att bli ett bättre 

resultat än väntat, det beror dels på minskade personalkostnader samt 

återbetalning av skatt 

 

Beslut att godkänna rapporten 

 

c) Rapport från Partistyrelsen 

Madeleine Nyvall rapporterade från partistyrelsen 

Beslut att godkänna rapporten 

 

d) Rapport från Programkommissionen 

Susanna rapporterade från Programkommissionen. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

e) Rapport från rganisation- och stadgegruppen 

Susanna rapporterade från Organisation- och stadgegruppen. 

Beslut att godkänna rapporten 

 

f) Rapport från riksdagen 

Håkan rapporterade från riksdagsarbetet 

Beslut att godkänna rapporten 

 

 

5. Skrivelse om regionfrågan 

Gick igenom skrivelser från Torsby och från Torsby, Sunne, Kil, Munkfors och 

Hagfors med anledning av regionfrågan samt förslag på svar på skrivelserna. 

Beslut att Distriktsstyrelsen svarar i enlighet med förslag, bilaga 1 

6.  Regionstyrelsen 

Madeleine Nyvall berättade om hur processen kring val av ordinarie ledamot i 

regionstyrelsen kan se ut. 

Beslut att distriktsstyrelsen ger valberedningen i att bereda val av ordinarie 

ledamot i regionstyrelsen 

att beslut om tillsättande av regionsstyrelseplatsen görs via mail innan 8 

december 

 

7. DÅK 

Madeleine föredrog VU:s förslag gällande DÅK 

Beslut att DÅK ska vara den 25 mars 
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Att delningstalet ska vara 10 

Att DÅK ska vara i Karlstad 

8. Personalfrågor 

Madeleine föredrog att Elisabeth kommer vara fortsatt tjänstledig och från och 

med 1 januari 2017 och fram till och med juni 2018 kommer arbeta 30 % och 

föredrog förslag från VU gällande vikarie under Elisabeths tjänstledighet  

Beslut att ge VU i uppdrag att rekrytera en vikarie på 50 % för den tid som 

Elisabeth är tjänstledig 

 

9. Kongressen 2018 

Madeleine presenterade förslag på att ansöka om kongressen 2018 

Beslut att ge i uppdrag till VU att preliminärboka CCC och börja jobba på en 

ansökan för att anordna kongressen 2018 

10. Övriga frågor 

a) Internationella frågor och läget i Turkiet 

Madeleine och Elisabeth vidarebefordrade information från Parvane om 

att Karlstadsföreningen kommer att arrangera ett möte om situation i 

Turkiet och VIF:s arbete 

Beslut att vi skickar ut information om mötet till medlemmar i distriktet 

11. Mötets avslutande 

Madeleine Nyvall avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,    Justeras, 

 

 

________________________  ________________________ 

Elisabeth Björk    Keith Aheinen 

Ordförande 

 

 

________________________  

Madeleine Nyvall   

 

 



Till Vänsterpartiet Värmlands partiföreningar 

Till Partistyrelsen för kännedom 

 

Med anledning av skrivelse från Sunne, Torsby, Kil och Munkfors av Tellervo Zetterberg, 

samt skrivelse från Gunilla Boqvist, Torsby på uppdrag av sin partiförening 

 

 

Regionbeslut demokratiskt förankrat 

I en skrivelse från partiföreningarna i Sunne, Torsby, Kil och Munkfors till Distriktsstyrelsen 

föreslås att Vänsterpartiet Värmland ska förespråka i en folkomröstning om regionreformen. 

 

Regionfrågan är en av de långsammaste och segdragna politiska processerna som pågått i ett 

knappt decennium.  

 

Vänsterpartiet Värmlands Distriktsstyrelse tycker därför det är viktigt att både gentemot 

partimedlemmar och väljare inte svänga i partiets politiska åsikter utan vara förankrade i de 

politiska beslut som tidigare fattats i god demokratisk ordning. 

 

Vänsterpartiet Värmland fastställde sin politiska linje i samband med en extra årskonferens 

den 28 maj 2011. Från att tidigare förespråkat en regionbildning med Västra Götaland valde 

årsmötet 2011 att kalla till en extra årskonferens för att besluta om regionfrågan. Motiven till 

den extra årskonferensen var att Vänsterpartiet Värmland skulle få tillräckligt med tid att 

diskutera frågan. Årskonferensen eller den extra årskonferensen är Vänsterpartiet Värmland 

högst beslutande organ. Mellan årskonferensen är distriktsstyrelse är dess högst beslutade 

organ.  

 

Den extra årskonferensen beslutade med en stor majoritet att Vänsterpartiet Värmland i första 

hand skulle förespråka en region med Örebro län och andra län österut. I andra hand skulle 

partiet förespråka en regionbildning med Västra Götalands län. Den extra årskonferensen var 

väldigt tydlig med att Vänsterpartiet Värmland förespråkar en regionbildning generellt. 

 

Delar av skrivelserna berör medierapporteringen inför Landstingsfullmäktige beslut om 

remissvaret till Regeringen. Företrädare från Vänsterpartiet Värmland har i ett flertal 

sammanhang ifrågasatt och motsatt sig den slutsats som media dragit av remissvaret. Bland 

annat genom en debattartikel av landstingsgruppen i VF 2016-10-17. Vänsterpartiet är idag i 

opposition i Landstinget i Värmland men i samband med beslutet om remissvaret lyckades 

man bryta majoriteten genom att komma överens med Socialdemokraterna och Centerpartiet 

om att vara för regionbildning. Remissvaret förespråkar inte Västra Götaland, även om det är 

(S) och (C) åsikt. Landstinget i Värmlands remissvar finner ni i bilagan till denna skrivelse. 

 

Frågan om folkomröstning om regionfrågan har genom årens lopp dryftats i den politiska 

debatten och internt i Vänsterpartiet Värmland. Det har dock aldrig funnit stöd för att driva 

den politiska linjen. Vänsterpartiet Värmlands distriktsstyrelse anser inte att regionfrågan 

lämpar sig väl för att folkomrösta om utan riskerar att bli ett uttryck för andra politiska åsikter 

än själva sakfrågan. Samma slutsats kommer SKL till i sitt PM, Juridiskt PM om 

folkomröstning i regionreformen 2016-10-27.  

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/kommunalratt/kommunalratt/attfolkomrostaomen

regionindelning.10246.html 
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Frågan om regionbildning har också behandlas av Vänsterpartiet kongress 2016, partiets högst 

beslutade organ. Utan större debatt och med ett väldigt svagt stöd för motionen beslutade 

kongressen att avslå motionerna A128-A131 och bifalla Partistyrelsens svar utifrån 

Partistyrelsens tidigare ställningstagande från 2009. Det betyder alltså att partistyrelsen anser 

att det ställningstagandet fortfarande är aktuellt och gällande trots att det har några år på 

nacken. 

Partistyrelsen skriver följande i sitt motionssvar: 

”Partistyrelsen är positivt inställd till en ny regionindelning med nya och större regioner. 

Partistyrelsens inställning är att det är mycket viktigt att denna reform förankras ordentligt 

och sker i dialog med de folkvalda och medborgare som berörs samt att lokala och regionala 

önskemål och synpunkter i så lång utsträckning det är möjligt hörsammas. Ytterst är det dock 

regeringens och riksdagens och således även Vänsterpartiets riksdagsgrupps ansvar att ha ett 

helhetsperspektiv och ta beslut som tillser att den framtida regionindelningen blir hållbar och 

bra för landet i sin helhet. Detta kan komma att innebära att alla önskemål inte kan 

tillgodoses. När det finns ett konkret förslag på en ny regionindelning får riksdagsgruppen ta 

ställning till det.” 

 

Partistyrelsen skriver följande om frågan om folkomröstning: 

”Att, som det föreslås i en motion, hålla en folkomröstning i frågan anser partistyrelsen som 

mindre lämpligt. Folkomröstningar är visserligen ett väldigt bra komplement till den 

representativa demokratin i vissa viktiga frågor, men partistyrelsen bedömer inte att frågan 

om regionindelning bäst hanteras eller avgörs genom en folkomröstning. Den viktigaste 

förutsättningen för att den kommande regionomvandlingen blir lyckad är att det förslag som 

kommer att presenteras är grundligt utrett, att utredningsarbetet skett i samråd med de berörda 

parterna samt att det finns ett välavvägt helhetsperspektiv.” 

 

Enligt den ordning som Regeringen nu bestämt sig för kommer Regeringen att lägga fram en 

proposition till Riksdagen bord troligtvis under 2017 utifrån de cirka 400 remissvar som 

inkommit med anledning av Indelningskommitténs delbetänkande. 

Remissvaren: http://www.regeringen.se/remisser/2016/07/remiss-sou-201648-regional-

indelning--tre-nya-lan/ 

 

Det är alltså inte Vänsterpartiet Värmland som fattar beslut i regionfrågan. Distriktsstyrelsen 

kommer därför kontinuerligt att informera partistyrelsen och riksdagsgruppen om 

Vänsterpartiet Värmlands åsikt och uppmana vår riksdagsledamot och företrädare i 

partistyrelsen att följa partidistriktets åsikt efter bästa förmåga och i relation till eventuella 

beslut i partistyrelsen och/eller riksdagsgruppen.  

 

 

Vänsterpartiet Värmlands Distriktsstyrelse 

Antaget på distriktsstyrelsemöte 2016-11-07  
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