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I häftet Möteshandledning inför distriktsårskonferensen har vi samlat 

ihop förklaringar av vad de olika handlingarna är till för och hur 

konferensen kommer gå till.  

1. Praktisk information 

Distriktsårskonferensen (DÅK:en) kommer att hållas i Kulturhuset i 

Storfors. Adressen är Centrumplan 1. Partidistriktet betalar resa och mat 

för ombud och två suppleanter per lokalavdelning.  

 

Lokalen kommer att vara öppen med fika från klockan 9.45 på 

morgonen. Klockan 10.00 startar distriktsårskonferensen med 

obligatoriska könsseparatistiska förmöten. Du behöver alltså vara på plats 

och i ordning senast 10.00. 

 

Det kommer att serveras lunch och fika. Har du allergier eller andra 

speciella krav på maten anmäls detta till distriktsexpeditionen. 

Vänsterpartiets kongress har beslutat att Vänsterpartiet serverar 

vegetarisk mat som huvudalternativ. Du behöver sålunda inte anmäla att 

du vill ha vegetarisk mat. 

 

När du kommer är det viktigt att du anmäler dig till mötesfunktionärer, 

där du får ditt röstkort.  



 

2. Förslag till dagordning 

§1 Distriktsårskonferensens öppnande 

§2 Distriktsårskonferensens behöriga utlysande 

§3 Fastställande av röstlängd 

§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 

§5 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

§6 Landstingsgruppens rapport 

§7 Regiongruppens rapport 

§8 Riksdagsledamotens rapport 

§9 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 

§10 Revisionsberättelse 

§11 Frågan om den avgående distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

§12 Inkomna motioner  

§13 Verksamhetsplan 

§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 

§15 Val av revisorer 

 a) val av ordinarie revisorer 

 b) val av revisorssuppleanter 

§16 Val av valberedning 

 a) fastställande av valberedningens storlek 

 b) val av valberedning 

§17 Övriga frågor 

§18 Mötets avslutande 



 

3. Förslag till arbetsordning 

9.45 Lokalen öppnar med fika. 

10.00 Distriktsårskonferensen öppnas (§ 1). Könsseparatistiska träffar. 

11.00 Förhandlingar, § 2–9 

12.30 Lunch 

13.30 Anförande, Riksdagsledamot 

13.45 Förhandlingar, § 10–19 

16.00 Mötets avslutande 

4. Förslag till mötesordning 

Yttrande-, förslags- och rösträtt 

Yttrande-, förslags- och rösträtt har endast valda ombud.  

Distriktsstyrelsens ledamöter, partistyrelseledamöter från distriktet, 

distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, 

samt partistyrelsen representant har yttrande- och förslagsrätt i alla 

frågor.  

Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.  

Ledamöter i valberedningen har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. 

Frånvaro från förhandlingarna ska anmälas till presidiet. 

 

Talartidsbegränsning 

Följande talartidsbegränsningar gäller: 

 Föredragande 5 minuter 

 Första inlägg 3 minuter 

 Andra inlägg 2 minuter 

 Replik 1 minut 

 Plädering vid personval 1 minut 

 

Talarordning 

Vid fördelning av ordet tillämpas första-, andra- och tredjetalarlistor, så 

att den som begär ordet första gången under en dagordningspunkt går 

före den som talat tidigare. Den person som står näst i tur efter den 

aktuella talaren behåller alltid sin plats, även om någon som tidigare inte 

haft ordet anmäler sig till talarlistan. 

Mötessekreteraren ansvarar för att det förs könsuppdelad talarstatistik.  

 

Protokoll 

Mötessekreteraren för endast beslutsprotokoll. Protokollet ska vara 

färdigt för justering senast den 1 april. 

 

Skriftliga yrkanden 

Förslag (yrkanden) ska lämnas skriftligt till presidiet (mötesordförande 

och sekreterare). Mötesordförande kan välja att ta emot muntliga förslag i 

vissa fall.  

Eventuella övriga frågor ska för att behandlas ha anmälts till 

distriktsexpeditionen i förväg. 



 

 

Nomineringar 

Nomineringar ska göras skriftligen före fastställd tidpunkt. 

 

Kamratlig ton 

Alla konferensdeltagare ska ta sin del av ansvaret för att debatten förs i 

en kamratlig ton. Tjänstgörande ordförande ska tillse att denna regel 

följs. 

 

Reservationer 

Reservation ska vara skriftlig och lämnas till presidiet innan mötet 

avslutas. Den bör innehålla en kortfattad och saklig motivering till varför 

ombudet vill reservera sig. Reservationen bifogas till protokollet.  



 

5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

 

 
Inledning 
2015 inleddes med att det inte blev något extra val utlyst på riksnivå. Det 
lite skakiga politiska läget har präglat arbetat i distriktet, framförallt under 
det första halvåret. 
 
Verksamhet 
Distriktet har under 2015 arbetat vidare med att få det administrativa att 
sätta sig, och att ha aktiviteter för partiföreningarna och medlemmarna i 
distriktet. 
 
Distriktsstyrelsen har haft de flesta av sina distriktsstyrelsemöten på 
distriktsexpeditionen, men januarimötet 2016 var på Skoghalls Folkets 
Hus. Två av distriktsstyrelsemötena för tidigare distriktsstyrelse hölls i 
början av 2015 på andra platser än distriktsexpeditionen, februari i 
Kristinehamn och mars i Arvika. 
 
Intern organisation och partiföreningar 
Det finns en partiförening i varje värmländsk kommun. Distriktet, via 
framförallt ombudsmannen, har försökt att utveckla relationen med 
partiföreningarna för att bättre kunna erbjuda det stöd, administrativt och 
politiskt, som partiföreningarna behöver. Ombudsmannen har också 
erbjudit sig att besöka alla partiföreningarna och har besökt flera av 
dom, t.ex. Sunne, Filipstad, Arvika, Hammarö, Forshaga, Årjäng, Kil och 
Karlstad. 
 
Distriktet har framförallt arbetat med att erbjuda partiföreningar 
utbildningar och träffar i olika områden som vi tror att det finns ett behov 
av ute i partiföreningarna så som medlemshantering och styrelsearbete. 
Intresset har dock varit svalt. 
 
Politikansvariga 
Under 2015 har distriktet haft ansvariga för fackliga frågor, studier och 
kvinnopolitiskt ansvariga. 
Susanna Göransdotter och Carin Bengtsson har varit kvinnopolitiskt 
ansvariga i distriktsstyrelsen. 
Lennart Eriksson och Parvane Assadbegli har varit fackligt politiskt 
ansvariga i distriktsstyrelsen. 
Hans-Åke Scherp och Mattias Forsberg har varit studieansvariga i 
distriktsstyrelsen. 
 
De kvinnopolitiskt ansvariga deltog på en träff på Vänsterdagarna för 
kvinnopolitiskt ansvariga. De deltog också på en träff i Stockholm. 
Studieansvariga gjorde en större medlemsundersökning om vilka studier 

Verksamhetsberättelse  

2015 

 



 

som är av intresse bland Vänsterpartiet Värmlands medlemmar under 
2015. 
 
Första maj-arrangemang 
Första maj firades i flera partiföreningar; Karlstad, Kristinehamn och 
Arvika. Distriktet gjorde en gemensam annons för de olika 
arrangemangen och distriktsrepresentanter deltog i några av de olika 
första maj-firandena. 
 
Nationella arrangemang 
Vänsterpartiet Värmland har deltagit i en del nationella arrangemang. 
Vänsterdagarna i Malmö och regional träff för kvinnor på höga positioner 
i Vänsterpartiet är två exempel.  
 
Ombudsmannen och ordförande deltog i en distriktsträff i Stockholm i 
april, och ombudsmannen deltog även på en liknande träff i oktober. 
I november var det SKL:s stora kongress och denna hölls i Karlstad. 
Vänsterpartiet Värmland och Vänsterpartiet Karlstad var inbjudna på 
Vänsterpartiets förträff för att prata om läget i länet och kommunen. 
 
Studier, utbildningar och temadagar 
Under 2015 har Vänsterpartiet Värmland anordnat en utbildnings-
/temadag i integration och främlingsfientlighet. Det var ett 
helgdagsarrangemang och vi var på hembygdsgården i Kristinehamn. 
Totalt var vi ca 15 personer som deltog. På grund av vädret kunde vår 
föreläsare tyvärr inte komma från Stockholm, men det var ändå en 
lärorik dag med många diskussioner. 
 
Vi har arrangerat två tematräffar, en om kultur som ägde rum i Fensbol, 
Torsby på Café Heidruns och en om landsbygdspolitik som ägde rum i 
Munkfors, i ABF:s lokaler. Kulturtematräffen hölls av Bengt Berg, Torsby, 
och Sabina Ostermark, Karlstad. Landsbygdsträffen hölls av Håkan 
Svenneling. 
 
Under hösten anordnade distriktskassören en träff för alla kassörer i 
partiföreningarna. Träffen leddes av Marie Engström.  
Vänsterpartiet Värmland planerade också en kollektivtrafikdag i 
november men på grund av för få anmälningar ställdes arrangemanget 
in. 
 
Under 2015 har samarbetet med ABF utvecklats och de har varit 
medarrangörer till flera av Vänsterpartiet Värmlands arrangemang. 
 
Centrala besök 
Jonas Sjöstedt har besökt Värmland tre gånger under 2015. I februari 
besökte han Arvika och Eda där han dels kollade på den nya 
solenergiparken och besökte Swemodule i Arvika, dels besökte Nordic 
Paper och partiföreningen i Eda. På kvällen var det ett öppet möte i 
Arvika med ett 60-tal besökare. 
 
I september besökte Sjöstedt Årjäng. Där kollade han på den nya 
vindkraftparken, besökte Silleruds lanthandel, besökte Kyrkeruds 
folkhögskola och avslutade med ett öppet möte med ett 20-tal besökare. 
 
I december besökte Sjöstedt Karlstad med anledning av den nationella 
kampanjen Vänsterpartiet gör skillnad. Sjöstedt besökte då 



 

mottagningsenheten i Karlstad, träffade representanter från Handels, 
kommunal och hyresgästföreningen, besökte Café Iris och besökte 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Kvällen avslutades med ett 
öppet möte på Värmlands museum med ett 100-tal besökare. 
 
Medlemsutveckling 
Vänsterpartiet Värmland har under 2015 fått nya medlemmar och tappat 
en del gamla medlemmar. Jämfört med 2014 som var ett år med mycket 
stor andel nya medlemmar så har 2015 varit ett stabilt år. Vid utgången 
av 2015 hade Vänsterpartiet Värmland 424 medlemmar, vilket är en 
minskning från årsskiftet 2014-2015, minskningen var ca 9%. 
Partiföreningarna har den största kontakten med medlemmarna och det 
finns ett fortsatt behov av stöd med medlemsmottagande och 
medlemshantering för att motverka framtida medlemstapp. 
 
Under 2015 började Vänsterpartiet Värmland också med att skicka ut ett 
välkomstbrev till alla nya medlemmar med information om deras 
partiförening och kontaktuppgifter. 
 
Anställda 
Distriktet har haft en anställd, Elisabeth Björk, under 2015. Hon har varit 
anställd som ombudsman och politisk sekreterare på 75 % fram till och 
med 30 juni, och från och med 1 juli på 80 % på tillsvidareanställning. 
60% av tjänsten har varit som ombudsman, 20 % som politisk 
sekreterare åt landstinget.  
 
Ombudsmannen har under året deltagit i en del utbildningar så som ”På 
lika villkor”. Till ombudsmannen införskaffades också en ny bärbar dator 
och programmet InDesign. 
 
Ombudsmannen initierade under 2015 ett nätverk för anställda i 
Vänsterpartiet inom det geografiska området som innefattas av 
landstings- och regionsamarbetet som Värmland ingår i, dvs. Uppsala, 
Södermanland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Örebro och 
Värmland. De hade en träff under 2015 på distriktsexpeditionen i 
Karlstad. 
 
Intern och extern information 
Skickat ut 13 Värmlandsvänster informerar och 11 information till 
styrelserna. De finns numera på hemsidan också så att det går att gå 
tillbaka och kolla på dem. Under 2015 har det i information till 
styrelserna funnits med information om nästkommande DS och en 
inbjudan att delta om så önskas. 
 
Hemsidan och sociala medier 
Vänsterpartiet Värmland passerade 500 gilla-markeringar under 2015. 
Facebook är också det mest använda sociala mediet av Vänsterpartiet 
Värmland. Utöver Facebook använder vi oss också av Instagram och 
Twitter. Instagram är också kopplat till hemsidan så att det på 
förstasidan visas de fem senaste uppladdade bilderna på Instagram. 
 
Vid årsskiftet hade Vänsterpartiet Värmland 
Instagram: 81 följare 
Twitter:150 följare 
Facebook: 517 gilla-markeringar 
 



 

Hemsidan används kontinuerligt och under 2015 publicerade vi 17 
nyheter på hemsidan. Hemsidan används också som ett medel för att 
delge intern information och har därför ett antal lösenordsskyddade sidor 
med information till medlemmar och partiföreningsstyrelseledamöter. 
 
Lokalen 
Under 2015 påbörjades ett arbete tillsammans med Karlstads 
partiförening och Ung Vänster för att tillgänglighetsanpassa lokalen och 
anpassa den efter våra behov. En dialog inleddes med hyresvärden som 
bland annat inneburit att lokalen numera har en stenlagd ramp vid 
entrén så att det enkelt går att köra ner med en t.ex. en rullstol. Arbetet 
med uppfräschning och tillgänglighetsanpassning fortsätter under 2016. 
 
Hyresvärden bytte också ut alla fönster i lokalen under 2015. 
 
Tantpatrullen 
I maj gjorde Vänsterpartiet Värmlands tantpatrull sitt första och hittills 
enda framträdande. 4 tanter från Munkfors, Sunne och Årjäng förstärkt 
av ombudsmannen gick runt på Sunne-marten och delade ut flygblad 
och pratade om pensionssystemet. Det fanns också plakat. 
 
Partiföreningarna 
Under verksamhetsåret 2015 skulle Vänsterpartiet Värmland verka för 
att partiföreningarna gjorde minst 10 utåtriktade arrangemang. Distriktet 
har inte lyckats samla in en total sammanställning över antalet 
utåtriktade arrangemang, men det har inte uppfyllts i alla partiföreningar. 
Karlstads partiförening är en av de partiföreningar som har haft över 10 
utåtriktade arrangemang där det bland annat varit flygbladsutdelning, 1:a 
maj firande, insändare och öppet fika arrangemang. Kristinehamn har 
också genomfört många utåtriktade aktiviteter under 2015, bl.a. öppet 
hus i lokalen vid flera tillfällen och också varit med och arrangerat eller 
delarrangerat manifestationer. Forshaga har arrangerat insamling till 
Läkare utan gränser och skrivit insändare. Årjäng och Arvika har varit 
med och varit delarrangörer tillsammans med distriktet när Jonas 
Sjöstedt haft öppna möten på orten. Hammarö har deltagit på olika 
lokala arrangemang så som Tassemarten. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det har förekommit en hel del utåtriktade aktiviteter i 
partiföreningarna. 
 
Vänsterpartiet Värmlands riksdagsledamot Håkan Svenneling har också 
varit på besök i flera partiföreningar. Ombudsmannen har varit med i två 
av besöken, Kil och Torsby. 
Vänsterpartiet Karlstad har haft flera temagrupper som de har bjudit in 
resten av distriktet till, bland annat en temagrupp om skolan som haft 
deltagare från flera av de andra partiföreningarna. Distriktet har därför 
inte initierat fler temagrupper. 
 
Förtroendevalda 
 
Distriktsstyrelsen 
Ordinarie Partiförening Uppdrag i DS 
Madeleine Nyvall Karlstad Ordförande, VU 
Susanna 
Göransdotter 

Karlstad V. ordförande, VU, kassör, 
kvinnopolitiskt ansvarig 

Parvane 
Assadbegli 

Karlstad Fackligt politiskt ansvarig 



 

Carin Bengtsson Arvika Kvinnopolitiskt ansvarig 
Mattias Forsberg Arvika Studieansvarig 
Lennart Eriksson Hammarö VU, fackligt politiskt ansvarig 
Hans-Åke Scherp Karlstad Studieansvarig 
Magnus 
Wallengren 

Kristinehamn  

Anne-Marie 
Wallouch 

Kristinehamn  

Ersättare   
Christel Iversen Filipstad  
Nicklas Backelin Eda  
Luz Martinez Säffle  
Håkan Svenneling Karlstad  
 
Revisorer 
Ordinarie Partiförening 
Per Strömgren Karlstad 
Gun Partanen Karlstad 
Suppleant  
Lars- Erik Hedlund Sunne 
 
Valberedning  
Ledamot Partiförening 
Ulla Mortensen Kil 
Anders Nilsson Kristinehamn 
Bengt Berg Torsby 
Nathalie Alverblad Kristinehamn 
Christina Wallin Ohlsson, tom 
september 2015. 

Arvika 

 
Landstinget i Värmland 
Landstingsfullmäktige 
Ordinarie Från  
Anders Nilsson Nykroppa Ordinarie 
Madeleine Nyvall Karlstad Ordinarie 
Susanna Göransdotter Karlstad Ordinarie 
Gert Raiml Arvika Ordinarie 
Line Holt Torsby Ordinarie 
Bodil Murås Karlstad Ersättare 
Anders Zadik Kristinehamn Ersättare 
Kent Halleson Torsby Ersättare 
 
Landstingsstyrelsen 
Ordinarie Ersättare 
Anders Nilsson Madeleine Nyvall 
 
Region Värmland 
Regionfullmäktige 
Ordinarie Roll Vald för 
Anne-Marie 
Wallouch  

Ordinarie och 
gruppledare 

Kristinehamns kommun 

Magnus Wallengren Ersättare Kristinehamns kommun 
Parvane Assadbegli Ordinarie Karlstads kommun 
Hans-Åke Scherp Ersättare Karlstads kommun 
Anders Nilsson Ordinarie Landstinget i Värmland 
Madeleine Nyvall Ordinarie Landstinget i Värmland 



 

Susanna 
Göransdotter 

Ersättare Landstinget i Värmland 

Gert Raiml Ersättare Landstinget i Värmland 
 
Regionstyrelsen 
Ordinarie Ersättare 
Anne-Marie Wallouch Anders Nilsson 
 
Riksdagen 
Håkan Svenneling, Karlstad 
 
Centrala uppdrag 
Namn Uppdrag 
Madeleine Nyvall Ersättare partistyrelsen 
 Styrgrupp för kvinnonätverket 
Gert Raiml Styrelseledamot VIF, Vänsterns internationella 

förbund 
Susanna 
Göransdotter 

Organisation- och stadgegruppen 

  
Monika Ekström 2014 års vårdnadsutredning 
Hans-Åke Scherp Referensgrupp till skolkommissionen 
Madeleine Nyvall Kommittén om insyn i partiers finansiering 
 
 
Avslutning 
2015 har Vänsterpartiet Värmland haft flera besök från Jonas Sjöstedt 
och arrangerat olika tematräffar och utbildningar för medlemmarna. 
Användandet av hemsidan och sociala medier har utvecklats under året 
och det har varit en jämn ström av information ut till partiföreningar och 
medlemmar från distriktet. Arbetet med att stärka Vänsterpartiet 
Värmland inför framtiden fortsätter! 
 



 

6. Landstingsgruppens verksamhetsberättelse 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2015 

Vänsterpartiets landstingsgrupp, Värmland. 

  

Fullmäktigegruppens sammansättning 

Ordinarie ledamöter: Anders Nilsson, Madeleine Nyvall, Gert Raiml, 

Susanna Göransdotter och Line Holth. Ersättare: Bodil Murås, Kent 

Hallesson och Anders Zadik. 

  

Inledning 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna utgör oppositionen i Landstinget i 

Värmland. Styret i Landstinget i Värmland utgörs av en koalition av sex 

partier, (M), (FP), (KD), (SiV), (C) och (MP) (Värmlandssamverkan), 

med ett indirekt stöd från (SD). Det finns ingen tydlig majoritet utan tre 

minoritetsblock där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, med 36 

mandat i landstingsfullmäktige utgör det ena blocket. 

Värmlandssamverkan med 38 mandat det andra blocket och 

sverigedemokraterna det tredje med 7 mandat. Sverigedemokraterna har 

vågmästarroll i både fullmäktige och i landstingsstyrelsen (Ls 8 S+V, 

Värmlandssamverkan 8 och SD 1).  

 

Vänsterpartiet har en landstingsrådspost på 40 procent. Denna innehas av 

Anders Nilsson. 

 

Ekonomin 

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

verksamheterna måste påbörja anpassning till de beslutade ekonomiska 

ramar som antagits i landstingsfullmäktige. Vi har påpekat i 

protokollsanteckningar under hela året att vi ser stora bekymmer att klara 

2015 års budget om inte förslag på kostnadsreduceringar tas fram och 

redovisas för styrelsen. Vi kunde konstatera att hälso- och 

sjukvårdsverksamheten gjorde ett minusresultat på 380 mnkr och inga 

förslag på åtgärder fanns presenterade vid årets slut. På totalen 2015 

gjorde landstinget ett underskott på 143 mnkr. Olika tillfälliga 

inkomstposter räddade landstinget från ett ännu större minus. 

  

Budget 2016 

Vi startade budgetarbetet med ett stort minus från 2015 framförallt inom 

hälso- och sjukvårdens verksamhet. Ett tryck fanns på verksamheten som 

motsvarar personalreduceringar på 300 personer för att nå ett positivt 

resultat. I nuläget lånar landstinget pengar till driften. I det förslag som 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lade fram fanns två alternativ 

inför 2016 års budget. Endera rättar vi till budget med mer pengar utifrån 

det kostnadsläge som gäller eller också tar vi politiskt ansvar för att 

verksamheterna minskar sina kostnader med ett antal kraftfulla åtgärder 

som ger en ekonomisk balans. 

  

Budgetförslaget från majoriteten innehöll vare sig det ena eller det andra. 

Vi påpekade även att om landstinget ska lyckas klara budgetmålen krävs 



 

en stark lojalitet från personalen och deras chefer och det kan inte 

förväntas att verksamhetsansvariga ska ta ansvar för sina budgetar, om 

det är uppenbart orealistiska förutsättningar. Vi var därför starkt kritiska 

och oroade för att det budgetförslag som presenterades av den styrande 

minoriteten leder till en allt sämre budgetdisciplin. I vårt förslag ville vi 

se att de åtgärder som skulle genomföras kom att riktas mot de minst 

viktiga behoven och verksamheterna och att vi kunde  prioritera de 

svagaste och mest behövande. 

  

Det pågår ett viktigt utredningsarbete med en utvecklingsplan för hälso- 

och sjukvården och detta arbete förväntas leda fram till en effektivare 

resursanvändning. Vi anser att resultatet och de slutsatser som 

utredningen kommer fram till, borde vara högst angeläget att arbeta in i 

både budget och långtidsplan. 

  

Vi hade framförallt tre förslag för att förbättra det ekonomiska läget för 

landstinget. Vi fick avslag på hela vårt budgetförslag. 

 

1. Den största, men tillfälliga, förändringen gällde vårt sparande. Vi 

ansåg att vi skulle använda 120 mkr från vår pensionsfond under nästa år, 

eftersom vi just nu inte har pengar som räcker till den dagliga driften. 

Precis som i ett vanligt hushåll måste vi se till att det finns ett överskott 

som kan läggas undan till sparande. Den målsättningen ska givetvis gälla 

även i fortsättningen, men i det akuta läge vi befinner oss måste alla 

möjliga vägar prövas. En del av pensionsfondens övervärde kan 

ianspråktas och överföras till driften. Detta påverkar inte vare sig dagens 

eller kommande pensionsutbetalningar.  

  

2. Den andra stora posten var att inte göra justeringar i nuvarande 

taxesystem vilket skulle innebära en förbättring på ca 10 mnkr. 

  

3. Den tredje stora förändringen var att inte starta upp mellanvårdsplatser 

i Säffle och Kristinehamn, en förbättring på 50 mnkr. 

 

Sammantaget innebar detta en förbättring av budgeten med 180 mkr. 

  

I övrigt ville vi se över den utökning av administrativa tjänster som vi 

sett under förra och nuvarande mandatperiod. Vi ville också göra en 

översyn av vårdvalets kostnader och det nystartade vårdvalet inom 

fysioterapin. 

  

Ambulanshelikoptern 

Vi har under resans gång varit kritiska till det sätt på vilket 

ambulanshelikoptern införts i landstinget. Totalt har kostnaderna mer än 

fördubblats från beräknade 25 mnkr till idag ca 50 mnkr. Vi är 

fortfarande kritiska till att helikopterambulansen ska vara en enskild 

angelägenhet för landstinget Värmland. Vår inställning är att detta 

akutuppdrag borde ligga på nationell nivå. Landstinget Värmland och 

Dalarna startade upp kommunalförbundet Svensk luftambulans, som 

numer är ansvarig för verksamheten. Västra Götaland och Uppsala har 

även de anslutit sig till verksamheten för att vi ska kunna ha en gränslös 



 

utkallning och för att dela på en del kostnader. Det sista är naturligtvis 

positivt. Vänsterpartiet har inte någon representant i styrelsen. 

  

Mellanvårdsplatserna 

Vi har ifrågasatt denna vårdform redan på idéstadiet. 

Investeringskostnaden beräknas till 40 mnkr och en årliga driftkostnaden 

till 50 mnkr. Samtliga kommuner utom Säffle har varit kritiska till 

satsningen och ingen kommun vill vara med och dela på kostnaderna. 

Landstinget kommer att få det totala ansvaret och kostnaden. Arbetet har 

påbörjats i både Säffle och Kristinehamn med att färdigställa lokaler och 

personalrekryteringen har påbörjats. Det har visat sig svårt att rekrytera 

arbetskraft. Exempelvis har endast en läkare anmält intresse. Vi hävdar 

att detta är en dyr och ej kvalitetsmässig verksamhet. Vår utgångspunkt 

är istället att stärka samarbetet mellan alla värmländska kommuner och 

Landstinget för att möjliggöra en bra och patientsäker sjukvård. 

  

Studiebesök 

Ungdomsmottagningen Druvan – Anders Nilsson, Elisabeth Björk. 

Arvika Sjukhus – Anders Nilsson, Anders Zadik, Gert Raiml, Elisabeth 

Björk, Gun Partanen 

Operationshuset – Anders Nilsson, Madeleine Nyvall 

  

  

Utbildningar och träffar 

Anders Nilsson, Gert Raiml och politiska sekreteraren Elisabeth Björk 

deltog på politikerdagarna i Göteborg i november.  

Anders Nilsson, Madeleine Nyvall, Susanna Göransdotter, Lill Nilsson, 

Gert Raiml, Anders Zadik och politiska sekreteraren Elisabeth Björk 

deltog i Malmö på Vänsterdagarna i september. 

Vårt landstingsråd, Anders Nilsson, var ombud på SKL:s kongress som 

hölls i Karlstad den 10-11 november. 

Vi ingår tillsammans med Västmanland, Örebro, Dalarna, Uppsala, 

Gästrikland och Sörmland i en sjukvårdsregion. Vänsterpartiet brukar 

träffas på egna möten i denna region. På mötet deltar landstingsråd och 

anställda. Två möten har ägt rum under året. 

  

 

Motioner/interpellationer/enkla frågor, debatter mm 

• Interpellation om glasögonbidrag – Anders Nilsson + S 

• Interpellaion om endometrios – Madeleine Nyvall 

• Interpellation om specialistsjuksköterskor - Madeleine Nyvall + S 

• Interpellation om psykatrins köer – Anders Nilsson + S 

• Interpellation om köerna inom BUP – Anders Nilsson + S 

• Interpellation om hjärtstartare – Anders Nilsson 

• Interpellation om upphandlingsförfarandet inom BUP – Anders Nilsson 

+ S  

• Motion om krav på förändring av budgetramar i samband med 

delårsbokslut – Anders Nilsson + S 

• Motion om ett barncentrum – Anders Nilsson och Madeleine Nyvall  

  

Debatter i media  



 

Under 2015 har Vänsterpartiet haft ett antal debattartiklar och insändare i 

tidningen.  

 

2015-07-13, VF - Vi tror inte på mirakel – Anders Nilsson, Gert Raiml, 

Bodil Murås, Kent Halleson, Anders Zadik, Susanna Göransdotter, 

Madeleine Nyvall 

2015-07-14, NWT – Vi tror inte på mirakel, Anders Nilsson, Gert Raiml 

2015-10-07, NWT – Ett landsting i fritt fall – Anders Nilsson 

2015-10-15, VF – Värmlandssamverkan räcker ut handen till SD – 

Anders Nilsson 

 

Övrigt 

Vi har anställt Elisabeth Björk, som också är ombudsman, på 25% som 

politisk sekreterare för landstingsgruppen. 

  

Vi har startat en blogg, på Länstidningen Värmlands Folkblad, för alla i 

gruppen. 

  

Anders Nilsson deltog i en diskussion om barnens situation i Värmland 

som Rädda Barnen anordnade i slutet av oktober på Arenan i Karlstad.. 

  

Den 15 dec hade landstingsgruppen ett underbart julknytkalas hemma 

hos Gun Partanen med välsmakande julmat som alla lagat till! Även 

tomten gjorde ett bejublat besök. 

  

Vårt landstingsråd, Anders Nilsson fick den stora äran att ha en prao 

under en vecka, Adam Axelsson från Kristinehamn, och han är med stor 

sannolikhet ett kommande ämne för stora politiska uppdrag i framtiden. 

  

 

 

Representation i landstingsstyrelsens verksamheter 

   

Landstingsstyrelsen   

Anders Nilsson och Madeleine Nyvall   

  

Arbetsutskottet 

Anders Nilsson 

  

Hälso – och sjukvårdsberedningen 

Gert Raiml och Susanna Göransdotter 

 

Demokratiberedningen 

Anders Zadik och Anders Nilsson 

  

Framtidsberedningen 

Bodil Murås och Kent Hallesson 

  

Patientnämnd 

Gun Partanen 

  



 

Revisor 

Lill Nilsson 

  

Valberedning 

Madeleine Nyvall 

 

Hovrätten 

Gert Raiml 

  

Förvaltningsrätten 

Kersti Lundin första halvan, sedan Lena Karlsson 

  

 Antagen av landstingsgruppens den 9 mars 2016 

 



 

7. Regionsgruppens rapport 

 

 

 Regionrapport 2015 

 
 
 

Vad är Region Värmland? 

Länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland bildar tillsammans 
Region Värmland. Ansvarsområden och uppdrag är regional utveckling, 
tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och kollektivtrafik i Värmland.  
 
Regionen bildades år 2001 som ett kommunalförbund. Sex år senare 
beslutade riksdagen att varje län får bilda samverkansorgan som kan 
överta ansvaret för en rad statliga uppgifter från länsstyrelserna. 
 
Sedan 2007 är även Region Värmland (RV) ett samverkansorgan med 
flera statliga uppdrag. Exempelvis ansvar RV för infrastrukturplanering, 
det vill säga frågor som rör järnväg, väg, sjöfart och flyg. Även för fem 
folkhögskolor och flera regionala resurscentra, bland andra Dans i 
Värmland, Energikontor Värmland och Värmlandsarkiv. Från och med 
2012 är Region Värmland dessutom regional kollektivtrafik-myndighet 
för Värmlands län.  
 
Huvudmålet med organisationen är att skapa förutsättningar för tillväxt i 
Värmland. En tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar.  
 

Värmlandsstrategin 

Värmlandsstrategin är ett inriktningsdokument framtaget av 
Regionvärmland för åren 2014–2020. Meningen är att ett pågående 
arbete med strategin ska omfatta och involvera alla som vill vara med 
och utveckla Värmland. Det ska också vara ett verktyg vid förhandlingar 
med regeringen, statliga myndigheter och EU när medel och satsningar 
ska fördelas 
 
Vänsterpartiet var en av många som lämnade in förslag och synpunkter 
på värmlandsstrategin under framtagandet. 
 
Våra förslag var följande: Utveckla Folkhälsoarbetet, Utveckla arbetet 
med ett mer tillgängligt Värmland, ett öppnare Värmland, 
Jämställdhetsarbetet och Barnperspektivet.  
 
Vi jobbar nu vidare utifrån denna inriktning. 
 

Regiongruppens representanter 

Regionfullmäktige: 
Ordinarie ledamöter: 
Parvane Assadbegli, Anne-Marie Wallouch, Madeleine Nyvall, Anders 
Nilsson 
Ersättare: 
Hans-Åke Scherp, Magnus Wallengren, Susanna Göransdotter,  



 

Gert Raiml 
Regionstyrelsen: 
Ordinarie: Anne-Marie Wallouch  
Ersättare: Anders Nilsson 
Kollektivtrafiknämnden 
Ordinarie, Anders Nilsson.  
Anders Nilsson sitter också som ersättare i svensk kollektivtrafik. 
Gruppledare: Anne-Marie Wallouch 
 
Gruppen har under året haft två gruppmöten, samt förmöten innan 
Regionfullmäktige. 
 
Inför varje Regionstyrelse ska dagordningen skickas ut till hela 
regiongruppen, så att alla kan se vilka politiska frågor som är på gång. 
 

Viktiga händelser under året 

Motioner 
Under förra året lämnade regiongruppen in två (V)motioner. 
 
Den ena handlar om att vi anser att Region Värmland ska driva på i 
frågan om att bankerna fortsatt ska erbjuda kontanthantering i Värmland. 
 
Den andra handlar om att vi anser att RV ska skriva under på den 
Europeiska jämställdhetsdeklarationen, CEMR. 
 
Deklarationens huvudsyfte är att de organisationer som undertecknar 
den förbinder sig att jämställdhetsintegrera alla delar av sina 
verksamheter. 
 
De är nu under behandling och vi väntar med spänning på svar gällande 
motionerna. 
 
Flyktingsituationen 
Under året har flykting och integrationsfrågorna särskilt diskuterats och 
prioriterats i RV. 
 
Mot den bakgrunden anordnades en två dagars konferens med fokus på 
flyktingmottagande och integration i Arvika under hösten -15.  
 
De Värmländska Kommunerna, landstinget och regionen, fick under två 
dagar möjlighet att dela med sig av sina utmaningar, och goda 
exempel/kunskaper.  
 
Allt för att bättre kunna hjälpa människor i behov av skydd, samt att 
verkligen ta vara på möjligheterna i och med att så många nya 
människor kommer hit till Värmland. 
 
RV avsatte också under året två extra miljoner kronor till föreningar och 
organisationer. Dessa pengar ska gå till projekt som riktar sig till 
gruppen nyanlända, så att de ska kunna få del av det rika kulturutbud 
som finns i Värmland.  
 
Folkhögskolorna är också involverade i arbetet med integration i och 
med att de utbildar nyanlända i samhällsinformation under den första 
delen av etableringsperioden. 



 

 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram är under framtagande. 
Förslaget är nu ute på remiss i kommuner och partier. Vänsterpartiet 
Värmland har avgett ett remissyttrande (se bilaga). 
 
Serviceresor: 
Värmlandstrafik ville under året omorganisera sjukresor/transporter. Ett 
förslag var att ta bort serviceresorna. Detta förslag var vi emot, och 
förslaget genomfördes aldrig. Serviceresorna fortsätter nu som innan. 
 
Ny kommitté ska utreda värmländsk regionkommun 
De politiska partierna i Värmland har en parlamentarisk kommitté som 
ska utreda hur Landstinget i Värmland och Region Värmland kan gå 
samman och bilda en gemensam regionkommun.  
 
Inriktningen för arbetet är: "Bilda en ny, samlad regional organisation i 
Värmland för hälso- och sjukvård, regional utveckling inklusive det 
statliga uppdraget, kollektivtrafik, kultur och folkbildning genom att samla 
verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland i en 
gemensam organisation – en regionkommun." För vänsterpartiet deltar 
distriktsordförande Madeleine Nyvall. 
 
Den nationella indelningskommittén, bestående av Barbro Holmberg och 
Kent Johansson kommer under februari månad att lämna sitt förslag på 
hur de anser att framtida regionindelning ska se ut.  
 
Vi ser positivt på att större regioner med direktvalda parlament bildas. 
 
Vänsterpartiets tidigare beslut gällande var, och med vem vi vill gå ihop 
och bilda region med gäller.  
 
I första hand vill vi gå ihop med Örebro och Uppsala och i andra hand 
med Västra Götaland. 
 
Jämställdhet 
Regionvärmland har gjort sig smått kända för sitt utåt riktade arbete med 
jämställdhet och mångfaldsfrågor.  
 
Häftet ”schysst kommunikation” är ett bra verktyg för att medvetande 
språkets betydelse, och hur det påverkar oss alla i vår vardag. 
 
Häftet har nu följts upp med ännu ett material med ”schyssta övningar” 
 
Materialet efterfrågas nu från organisationer runt om i hela landet. 
 
Varje år genomförs också konferensen ”Genius” som fått stort 
genomslag med många deltagare. 
 
Vi anser att det finns väldigt goda möjligheter att nu ta steget och 
jämställdhetsintegrera Region Värmland fullt ut. 
 
Kristinehamn 2016-02-04 
Anne-Marie Wallouch 

Antagen av regiongruppen 2016-02-18 
 



 

8. Riksdagsledamotens rapport 

 

Rapport från Riksdagen 

Vänsterpartiets roll både som samarbetsparti till Regeringens budget och 

som vänsteralternativet i svensk politik är nu partiets utmaning att 

balansera och kommunicera ut. Hitintills verkar det gå ganska bra då 

partiet den senaste tiden växt i väljaropinion.  

 

Som partiets Landsbygdspolitiskt talesperson har jag tilldelats två 

uppdrag. Dels är jag partiets representant i Parlamentariska 

landsbygdskommittén som ska ta fram en långsiktig strategi för Sveriges 

landsbygder. Kommittén lämnar sitt delbetänkande i slutet på mars. Det 

andra uppdraget är utsett av PS/VU och handlar om att arbeta fram en 

strategi för hur Vänsterpartiet ska nå fler väljare på landsbygden. Arbetet 

genomförs tillsammans med Brittis Bentzler som är regionråd på 

Gotland.  

 

I utskottsarbetet har den mesta tiden gått åt till arbete i Finansutskottet. 

Där har givetvis budgeten men också frågor som EU-regleringar och just 

nu amorteringskravet tagit upp en del tid. Jag har också tagit över 

ansvaret för penningpolitiken och under våren behandlar vi en 

utvärdering av Riksbanken i utskottet, vilket lär leda till en 

parlamentarisk utredning om nuvarande Riksbankslagstiftning. 

 

I Näringsutskottet har EU:s handelsstrategi och Regeringens 

exportstrategi dominerat arbetet. Ungefär 75 % av min tid går till 

Finansutskottet och 25 % till Näringsutskottet. 

 

I Nordiska rådet har jag bytt ansvarsområde från jämställdhetsfrågor i 

Medborgar- och konsumentutskottet till Utskottet för Tillväxt och 

utveckling. Min tanke är att jag ska jobba med frågor som ligger närmare 

mitt ansvarsområde i Riksdagen och kunna fokusera mer på gränshinder 

mellan Sverige och Norge. 

 

På dagordningen har vi framförallt försökt att sätta frågan om 

kontanternas försvinnande i samhället. Den senaste tiden bland annat 

genom en interpellationsdebatt mot Finansmarknadsminister Per Bolund. 

Också frågan om statliga jobbs lokalisering har varit en het fråga som lär 

bli hetare under våren. Jag har bland annat haft en replik i DN (på nätet) 

till Löfven och Shekarabis debattartikel och haft en debattartikel i 

Dagens samhälle. 

 

Jag hade också möjlighet att delta i P1 Konflikt om Västsahara. 

 

Totalt har jag varit med 116 tidningsartiklar inklusive debattartiklar 

under 2015. 

 

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 =) 

 

Under nuvarande riksdagsår (sen september) har jag varit huvudansvarig 

för tre motioner (Landsbygdspolitik, Handelsavtal och följdmotion till 

regeringens exportstrategi) och undertecknat totalt 18 motioner inom 

kommittén för miljö och internationella frågor. Tre skriftliga frågor 

(handel, bärprodukter, service på landsbygden) har ställts och tre 

interpellationer (statliga jobb, fidiekomiss och historiska arrenden, 

kontanter) har genomförts. Jag har också deltagit i par frågestunder. 

 

2016-03-10 

 

 

Håkan Svenneling 

 



 

9. Ekonomisk berättelse 

 

Utfall mot budget 

    UTFALL 20151231 BUDGET 

Inkomster       

partistöd   607 881 kr 615 300 kr 

Partiskatt     3 000 kr 

medlemsavgifter   41 947 kr 30 000 kr 

Räntor   -7 356 kr 5 000 kr 

Stöd landstinget pol.sek 70 000 kr 70 000 kr 

Stöd landstinget studier 65 000 kr 65 000 kr 

admin avgift   137 660 kr 137 660 kr 

Återvunna, tidigare avskrivna, fordringar 105 kr 

 SUMMA   915 237 kr 925 960 kr 

    Kostnader     

Personalkostnader *1 471 307 kr -415 000 kr 

Ersättning förlorad arbetsförtjänst 2 964 kr -10 000 kr 

Resekostnader *2 10 059 kr -20 000 kr 

Lokalhyra   54 997 kr -56 000 kr 

el 

 

5 560 kr -6 000 kr 

Telefoni *3 8 632 kr -12 000 kr 

porto   13 695 kr -15 000 kr 

kopiator 

 

29 524 kr -30 000 kr 

Förbrukningsinvent. (kontorsmateriel)  9 385 kr -10 000 kr 

 
      

Trycksaker   1 314 kr -10 000 kr 

UV   60 788 kr -61 530 kr 

VSF   6 079 kr -6 153 kr 

Annonser   10 941 kr -20 000 kr 

Kurser och konfernser *4 12 711 kr -75 000 kr 

Kvinnors organisering 

 

900 kr -10 000 kr 

DÅK   17 121 kr -20 000 kr 

DS   1 829 kr -5 000 kr 

Avgifter centralt   15 000 kr -15 000 kr 

Representation   15 058 kr -5 000 kr 

medlemsavgifter   10 799 kr -15 000 kr 

Försäkringar   11 356 kr -12 000 kr 

Studier landstinget 65 000 kr   

Övriga kostnader *5 21 537 kr   

SUMMA   856 556 kr 828 683 kr 

 

      

Beräknat resultat 

 

58 681 kr 97 277 kr 



 

Noter 

*1 Personalkostnader   

Skatt löner 51546 

sociala avgifter 95476 

pensionskostnader 21818 

Lön ombudsman 281762 

lön städ 17556 

friskvård 3149 

  471307 

*2 Resekostnader   

Resor övrigt 833 

Milersättning skattefri 7969 

Milersättning skatt 1257 

  10059 

*3 Telefoni   

varav telefon 2922 

varav mobil 1195 

Varav internet 4515 

  8632 

*4 Kurser och konferenser   

Konferens arr 5689 

Konferens delt 7022 

  12711 

*5 Övriga kostnader   

Övriga lokalkost 3000 

Programvaror 3938,23 

Bankkostnader 984 

Övrigt 517,75 

Inventarier 13097 

  21537 

 

 

För balans- och resultaträkning, se separata handlingar. 

 



 

10. Revisionsberättelse 

 

 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015  

Vänsterpartiet Värmland  

 

 

Undertecknade valda att granska Vänsterpartiet Värmlands 
räkenskaper för tiden 1 jan 2015 – 31 dec 2015 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.  
 

 

Karlstad 2016-03-07  
 
 
Gun Partanen     Per Strömgren 
 
 
En undertecknad revisionsberättelse kommer att finnas på årsmötet. 



 

11. Motioner och motionssvar  

Inga inkomna motioner. 

 



 

12. Förslag till verksamhetsplan 

 

Vänsterpartiet Värmlands 

Verksamhetsplan 2016 

 

Internt arbete 

 Internfeministisk översyn 

 Översyn av distriktsexpeditionen för att säkerställa att den är 

tillgänglighetsanpassad och bättre anpassad för vår 

mötesverksamhet 

 Grundutbildningar i vår politik och styrelsearbete 

 Utbildningar i hantering av medlemsregister och medlemsvård 

 Uppmuntra till studier via partiets centrala utbildningsinsatser 

 Uppmuntra partiföreningar att delta i distriktsstyrelsens möten 

 Göra distriktsstyrelsens arbete och mötesverksamhet känt i 

organisationen 

 Verka för att studier hålls på såväl distriktsnivå som 

partiföreningsnivå 

 Arrangera distriktsträffar i någon form kring sjukvårdsfrågor samt 

regionbildning i samverkan med landstingsgruppen och 

regiongruppen. 

 Återupprätta faddersystemet gentemot partiföreningarna, faddrar 

utses inom distriktsstyrelsen och ska besöka och/eller ha kontakt 

med sin/sina föreningar minst två gånger per år. 

 

Externt arbete 

 Verka för goda relationer med föreningar, folkrörelse, 

fackförbund och ideella krafter 

 Verka för att Vänsterpartiet syns mer på distriktsnivå 

 Arbeta för att bedriva studier och genomföra arrangemang i 

samarbete med ABF 

 Samordna centrala debattartiklar och försöka sprida dessa hos 

lokaltidningarna 

 

Vänsterpartiet 100 år! 

 Samordna firandet av Vänsterpartiets 100-årsjubileum i 

Värmland 



 

 

13. Förslag till budget 

 

Inkomster 
  Partistöd LiV 615 000 kr 

 Partiskatt 2 000 kr 
 Medlemsavgifter 25 000 kr 
 Räntor 

  Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 1 

Stöd landstinget studier 65 000 kr 2 

Administrativ avgift 137 660 kr 3 

SUMMA 964 660 kr 
 

   

   Utgifter 
  Personalkostnader 475 000 kr 4 

Ersättning förlorad arbetsförtjänst 10 000 kr 5 

   Resekostnader 11 000 kr 
 Lokalhyra 55 500 kr 
 El och värme 6 000 kr 
 Telefoni 10 000 kr 6 

Porto 13 000 kr 
 Kopiator 27 000 kr 
 Förbrukningsinvent. 

(kontorsmateriel)  2 000 kr 
 Renovering lokalen 20 000 kr 7 

   Trycksaker 3 000 kr 8 

UV 60 788 kr 
 VSF 6 079 kr 
 Annonser 10 000 kr 
 Kurser och konferenser 20 000 kr 9 

Landstingsstudier 65 000 kr 10 

Kvinnors organisering 2 000 kr 
 DÅK 10 000 kr 
 DS 2 000 kr 
 Kongress 36 500 kr 11 

Avgifter centralt 15 000 kr 
 Representation 10 000 kr 
 Medlemsavgifter 11 000 kr 12 

Försäkringar 12 000 kr 
 Övriga kostnader 5 000 kr 13 

SUMMA 897 867 kr 
 

   Beräknat resultat 66 793 kr 
  

1. Landstinget finansierar 25 % av 
ombudsmannens tjänst för tjänst som 
politisk sekreterare 
2. Överföring från LiV 2014 för en resa för 
landstingsgruppen. Under 2016 ska gruppen 
åka på studieresa till Bryssel. Se punkt 10 
3. 20 % av partiföreningarnas kommunala 
partistöd 
4. Personalkostand för ombudsman och 
städning av lokal, 
5. Beräknas vara högre än föregående år pga 
kongressen 
6.  Inkl internet och mobil 
7. Fönsterlås 7000 (14 000 totalt), vikvägg 
och renovering av lokal 14 400 
8. Inklusive licens för InDesign 2000 
9. 20 000= för Fatta 13500, 4000 för två 
distriktsträffar med partiet centralt för 
ordförande och ombudsman, kurs i InDesign 
för ombudsman 2500. 
10. Landstinget ska åka till Bryssel. kostnader 
och intäkter blir + - 0 men redovisas för 
tydlighetens skull. se punkt 2 
11. Fem ombud á 6500 samt boende för 
ombud + ombudsman 
12. Ex ABF, BOJ och föreningsarkivet 
13. Övriga kostnader var 2015 500 kr 


