
 

Handlingar till distriktsårskonferensen 2017 

Vänsterpartiet Värmland 

Innehåll 

Det här dokumentet innehåller alla handlingar du behöver till 

distriktsårskonferensen.  

1. Praktisk information 

2. Förslag till dagordning 

3. Förslag till arbetsordning 

4. Förslag till mötesordning 

5. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

6. Landstingsgruppens verksamhetsrapport 

7. Regiongruppens verksamhetsrapport 

8. Riksdagsledamotens rapport 

9. Ekonomisk berättelse 

10. Revisionsberättelse 

11. Motioner och motionssvar  

12. Förslag till verksamhetsplan och budget 

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 Folkets Hus i 

Edsvalla. Adressen är Folkets Husgatan 5, Edsvalla 25 mars. 

Partidistriktet betalar resa och mat för ombud och suppleanter.  

Lokalen kommer att vara öppen med fika från klockan 9.30 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 i mötesreceptionen, 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 Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 

§8 Revisionsberättelse 

§9 Frågan om den avgående distriktsstyrelsens ansvarsfrihet 

§10 Inkomna motioner  

§ 11 Regionfrågan 

§12 Verksamhetsplan 

§13 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 

§14 Val av revisorer 

 a) val av ordinarie revisorer 

 b) val av revisorssuppleanter 

§15 Val av valberedning 

 a) fastställande av valberedningens storlek 

 b) val av valberedning 

§16 Övriga frågor 

§17 Mötets avslutande 



 

3. Förslag till arbetsordning 

9.30 Lokalen öppnar med fika. 

10.00 Distriktsårskonferensen öppnas (§ 1). Könsseparatistiska träffar. 

11.00 Förhandlingar, § 2–9 + § 11 

11.45 Anförande Peter Pedersen 

12.15 Veterannålsutdelning 

12.30 Lunch 

13.15 Förhandlingar, § 10 +§ 12–13 

14.30 Fika 

15.00 Förhandlingar, § 14–17 

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 15 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 

 

 

Verksamhet och intern organisation 

Distriktsstyrelsen hade innan årsmötet 3 styrelsemöten och efter 

årsmötet 7 styrelsemöten, inklusive konstituerande, under 2016.  

 

Politikansvariga 

Under 2016 har distriktet haft ansvariga för fackliga frågor, studier och 

kvinnopolitiskt ansvariga. 

Lennart Eriksson har varit fackligt politiskt ansvariga i distriktsstyrelsen. 

Hans-Åke Scherp och Magnus Wallengren har varit studieansvariga i 

distriktsstyrelsen. 

Carin Bengtsson har varit kvinnopolitiskt ansvariga i distriktsstyrelsen. 

Verksamhetsberättelse 2016 

 



 

 

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. Ordförande Madeleine Nyvall talade t.ex. i 

Kristinehamn, landstingsrådet Anders Nilsson i Arvika och 

riksdagsledamoten Håkan Svenneling i Karlstad. 

 

Nationella arrangemang 

Ombudsmannen har deltagit på två distriktsträffar arrangerade av partiet 

centralt. Båda var i Stockholm och var i april och oktober. 

 

Studier, utbildningar och temadagar 

Distriktet har under året erbjudit utbildningar och träffar, inom parentes 

antalet deltagare: region- och sjukvård (22), medlemsmottagande (8) 

och internfeminism (1). Alla träffar har skett i Karlstad. 

I mars anordnade Distriktet också en temadag om samtyckeslagstiftning 

där FATTA! var inbjudna att prata om sitt arbete. Det var ett öppet 

arrangemang och det var drygt 25 besökare. Föreläsningen var i 

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad. 

 

Mässor och studiebesök 

Under våren var Vänsterpartiet inbjudna till PRO:s heldagarrangemang 

om politik för pensionärer. Anders Nilsson och Anne-Marie Wallouch 

deltog i en panel och Vänsterpartiet hade också ett bokbord på plats. 

Ombudsmannen deltog tillsammans med riksdagsledamoten på ett 

studiebesök hus en grupp personer i FAS 3, detta för att prata 

arbetsmarknadspolitik. 

 

Kongressen 2016 

Vänsterpartiet Värmland skickade 5 ombud till kongressen i Örebro 5-8 

maj. Med var också ombudsmannen. På kongressen deltog också 

Madeleine Nyvall i egenskap av PS-ledamot, Håkan Svenneling i 

egenskap av riksdagsledamot och Maria Sandgren Loa i egenskap av 

veteran. Andra värmlänningar fanns också på plats för att representera 

olika organisationer de är verksamma i. 

Under kongressen användes sociala medier för att rapportera kring 

kongressen. Bland annat presenterades alla ombud som var med. 

Ombud på kongressen var: Susanna Göransdotter, Karlstad 

(delegationsledare), Anne-Marie Wallouch, Kristinehamn, Magnus 

Wallengren, Kristinehamn, Bodil Murås, Karlstad och Eva Grip, Karlstad. 

 



 

Centrala besök 

Birger Lahti och Håkan Svenneling gjorde ett utbyte under våren där 

Birger besökte Värmland i två dagar. På kvällen anordnades ett öppet 

möte med Birger där bl.a. skogspolitik diskuterades. 

Hanna Cederin besökte också Karlstad den 22 februari. Distriktet var 

med och anordnare ett öppet möte i våra lokaler, det kom ett 10-tal 

besökare. 

 

Medlemsutveckling 

Vänsterpartiet Värmland har under 2016 fått nya medlemmar och tappat 

en del gamla medlemmar. Vid utgången av 2016 hade Vänsterpartiet 

Värmland 424 medlemmar, vilket är en minskning med 3 medlemmar 

från föregående år, vilket är en minskning med ca 1%. 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 2016 har Vänsterpartiet Värmland 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 85 %.  60% av 

tjänsten har varit som ombudsman, 25 % som politisk sekreterare åt 

landstinget.   

Från och med 1 september har hon varit tjänstledig för studier på deltid 

och arbetat 40 %.  

Ombudsmannen har under året deltagit i en del utbildningar så som 

”Genius”, InDesign och föreläsning med Expo. 

Nätverket för anställda inom området Värmland, Örebro, Dalarna, 

Västmanland, Gävleborg, Sörmland och Uppsala har haft 1 träff under 

året. 

 

Intern och extern information 

Under året har Vänsterpartiet Värmland skickat ut 9 Värmlandsvänster 

informerar och 10 information till styrelserna. De finns på hemsidan 

också på att det går att gå tillbaka och kolla på dem. Värmlandsvänstern 

informerar har också utvecklats en hel del under året, och skapas nu i 

en webbaserad nyhetsbrevstjänst, vilket gör att nyhetsbreven inte 

behöver bifogas utan går att läsa direkt i mailen. 

Under 2016 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 växer stadigt i sociala medier. Den mest 

använda kanalen är Facebook, därefter Instagram. Instagram är kopplat 

till hemsidan så att det på förstasidan visas de fem senaste uppladdade 

bilderna på Instagram. Under 2016 publicerades 58 bilder på Instagram. 

Twitter används vid olika tillfällen, framförallt som rapporteringskälla vid 

t.ex. kongressen eller landstingsfullmäktige. 

Vid årsskiftet hade Vänsterpartiet Värmland: 

Instagram: 110 följare (81 följare 2015) 

Twitter: 210 följare (150 följare 2015) 

Facebook: 589 gilla-markeringar (517 gilla-markeringar 2015) 

Hemsidan används kontinuerligt och under 2016 publicerade vi 10 

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 2016 har lokalen genomgått en storrenovering. Alla rum har 

målats och pentryt har nu blivit ett större köksområde, toaletten har i 

möjligaste mån tillgänglighetsanpassat och det stora rummet har gjorts 

om till en storsal. Hyresvärden har bekostat renoveringen. Distriktet och 

karlstadsföreningen har tillsammans bekostat fönsterlås till alla fönster 

samt påbörjat en inventering och planering för att inreda de 

nyrenoverade lokalerna. 

 

Distriktet 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 och ordförande har under hösten försökt att besöka så 

många partiföreningar som möjligt på en s.k. ordförande- och 

ombudsmannaturné. Partiföreningar som har besökts har varit: Arvika, 

Eda, Grums, Hammarö, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne och 

Årjäng. 

Ombudsmannen har också besökt partiföreningar i andra ärenden under 

året, t.ex. Forshagas årsmöte i januari, Hammarös årsmöte i februari, Kil 

i mars, Arvika i april och Kristinehamn i mars. 

 

 

Förtroendevalda 

Distriktsstyrelsen 

Ordinarie Partiförening Uppdrag i DS 



 

Madeleine Nyvall Karlstad Ordförande, VU 

Jenny Kumm Grums Kassör 

Parvane 

Assadbegli 

Karlstad Fackligt politiskt ansvarig 

Carin Bengtsson Arvika Kvinnopolitiskt ansvarig 

Håkan Svenneling Karlstad  

Lennart Eriksson Hammarö Fackligt politiskt ansvarig 

Hans-Åke Scherp Karlstad VU, Studieansvarig 

Magnus 

Wallengren 

Kristinehamn  

Anne-Marie 

Wallouch 

Kristinehamn VU 

Ersättare   

Keith Aheinen Hagfors  

Nicklas Backelin Eda  

Luz Martinez Säffle  

Susanna 

Göransdotter 

Karlstad  

 

Revisorer 

Ordinarie Partiförening 

Per Strömgren Karlstad 

Gun Partanen Karlstad 

Suppleant  

Lars- Erik Hedlund Sunne 

 

Valberedning  

Ledamot Partiförening 

Ulla Mortensen Kil 

Elisabeth Helms Karlstad 

Johnny Nilsson Kil 

Maria Sandgren-Loa Munkfors 

Karl Sandström Karlstad 

 

Landstinget i Värmland 

Landstingsfullmäktige 



 

Ordinarie Från  

Anders Nilsson Nykroppa Ordinarie 

Madeleine Nyvall Karlstad Ordinarie 

Susanna Göransdotter Karlstad Ordinarie 

Gert Raiml Arvika Ordinarie 

Line Holt, tom 2016-03 Torsby Ordinarie 

Bodil Murås Karlstad Ersättare, from 2016-

03 ordinarie 

Anders Zadik Kristinehamn Ersättare 

Kent Halleson Torsby Ersättare 

Andreas Eriksson Karlstad Ersättare from 2016-

10 

 

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, tom 

december 

Parvane Assadbegli, from december 

Anders Nilsson 

 



 

Riksdagen 

Håkan Svenneling, Karlstad 

 

Centrala uppdrag 

Namn Uppdrag 

Madeleine Nyvall Ersättare partistyrelsen, from kongressen 2016 

ordinarie 

 Styrgrupp för kvinnonätverket 

Gert Raiml Styrelseledamot VIF, Vänsterns internationella 

förbund 

Susanna 

Göransdotter 

Organisation- och stadgegruppen 

 From kongressen programkommissionen 

Monika Ekström 2014 års vårdnadsutredning 

Hans-Åke Scherp Referensgrupp till skolkommissionen 

Madeleine Nyvall Kommittén om insyn i partiers finansiering 

Anne-Marie Wallouch Kultur- och fritidsberedningen, SKL 

 

6. Landstingsgruppens verksamhetsrapport 

 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2016 

Vänsterpartiets landstingsgrupp, Värmland. 

  

Fullmäktigegruppens sammansättning 

Ordinarie ledamöter : östra valkretsen, Anders Nilsson  

Ordinarie ledamöter : centrala valkretsen, Madeleine Nyvall och Susanna 

Göransdotter 

Ordinarie ledamöter: västra valkretsen, Gert Raiml 

Ordinarie ledamöter: norra valkretsen, Bodil Murås  

Vänstepartiet landstingsgrupp har tre ersättare: Kent Hallesson, Torsby, 

Anders Zadik, Kristinehamn och Andreas Eriksson, Karlstad.  

 

Vänsterpartiet går till val på en lista vilket innebär att mandaten faller ut 

lite olika på de fem valkretsarna i länet. I sydvästra som är den minsta har 

vi ingen representant. Line Holt, Torsby avsade sig sin plats under året, 

vilket gjorde att Bodil Murås intog platsen som ordinarie ledamot. Enligt 

Länsstyrelsen blev då Anna Hammar, Hagfors inräknad som ny ersättare. 



 

Hon avsade sig och då blev Parvane Assadbegli inräknad som ny 

ersättare, som också avsade sig sin plats. Den som nu är inräknad som 

ersättare är Andreas Eriksson, Karlstad.  

  

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 6 mandat och 1 politisk vilde. 

Sverigedemokraterna har vågmästarroll i både fullmäktige och i 

landstingsstyrelsen (Ls 8 S+V, Värmlandssamverkan 8 och SD 1). 

  

Vänsterpartiet har en arvoderad landstingsrådspost på 40 procent. Anders 

Nilsson innehar denna post, Anders är även gruppledare för 

landstingsgruppen.  

  

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 

2017 års budget om inte förslag på kostnadsreduceringar tas fram och 

redovisas för styrelsen.  

 

Hälso- och sjukvårdens verksamheter fortsätter med sina överskridanden 

i förhållande till budget. De största avvikelserna ser vi inom område 

slutenvård, vars helårsprognos pekar mot ett underskott på 167 miljoner 

kronor. Tillsammans med underskottet inom område öppenvård säger 

helårsprognosen att det samlade underskottet för dessa områden blir 

större än 200 miljoner kronor.  

 

Problemen med att ge verksamheterna en realistisk budget kvarstår 

dessvärre och det måste vara angeläget att budgetprocessen förbättras. 

Att det är hälso-och sjukvårdsverksamheterna som har de största 

avvikelserna är särskilt problematiskt, eftersom det är där vi har de 

största problemen i form av köer och tillgänglighetsproblem.  

 

Av viktiga mål som landstinget beslutat om bl.a. telefon-tillgänglighet, 

väntetid till läkarbesök, väntan på operation/behandling inom 

specialistvården mm, uppnås inget av dessa mål. Att det till stora delar är 

samma verksamheter som har problem med både ekonomin och 



 

tillgängligheten är illavarslande. I en reservation till bokslutet ställde vi 

därför frågan om det var möjligt att öka produktionen, minska köerna och 

samtidigt sänka kostnaderna i dessa verksamheter. 

 

landstingets preliminära årsresultat är 140 miljoner kr, vilket 

möjliggjordes av att de nationella intäkterna ökade med 84 miljoner kr. 

Ett resultat av att Vänsterpartiet och regeringen på nationellt plan kom 

överens om en utökad budget till kommuner och landsting.  

  

Budget 2017 

Från oppositionen lade vi inte en egen budget detta år. Vi inriktade oss på 

att skärpa skrivningarna i målsättningar och fokusera på de områden där 

vi idag har en kösituation exempelvis barn och ungdomspsykiatrin, 

operation, telefontillgänglighet mm. Vi ansåg att landstinget minst bör nå 

upp till de nationella målen. Samtliga våra att-satser blev nedröstade.  

 

För att inte få en budget med negativt resultat valde den styrande 

minoriteten att försämra pensionsinbetalningarna med 170 miljoner 

kronor - detta gick vi emot.  

 

Mellanvårds-/närvårdsplatserna 

Det som tidigare kallades mellanvårdsplatser har döpts om och kallas 

numera närvårdsplatser. Under 2016 öppnade närvårdplatser i 

Kristinehamn och Säffle.  Det har varit stora problem med att besätta 

tjänsterna. Främst sjuksköterskor och läkare. Planeringen var att 16 

platser i Kristinehamn och Säffle skulle startas. Det blev tillslut 8. Vi 

väntar på en utvärdering på verksamheten.  

 

Regionfrågan 

Under året har regionfrågan präglat en stor del av den politiska agendan. 

För landstingsgruppens del gick vi med på en kompromiss ang. 

remissvaret på det förslag som indelningskommittén hade tagit fram. I 

korthet gick det ut på att vara positiv till det förslag som 

indelningskommittén tagit fram Där Värmland skulle gå ihop med Västra 

Götaland, och att geografifrågan var omdiskuterad i Värmland. Till 

kompromissen lade vi en protokollsanteckning där vi förklarade att vi 

helst sett en sammanslagning åt Öster med bl.a. Örebro. Efter mycket 

diskussion och förhandling nationellt blev till slut beslutet att Sverige 

inte i nuläget ska bilda flera stora regioner. Just nu pågår en politisk 

process om att bilda ett direktvalt Region Värmland. 

 

Studiebesök 

Psykiatrihuset och lab CSK  – delar av landstingsgruppen  

Kvinnosjukvården på CSK  – Anders Nilsson, Anders Zadik, Gert Raiml 



 

och Gun Partanen 

Operationshuset – Anders Nilsson, Madeleine Nyvall 

Torsby sjukhus – delar av landstingsgruppen 

Alla kvinnors Hus, Karlstad - Anders Nilsson, Madeleine Nyvall.   

 

Patientnämnd 2016 

Patientnämnden lyfter förbättringsområden inom LiV, dvs områden som 

tenderar att få ökande antal anmälningar. Under 2016 har nämnden 

uppmärksammat tillgängligheten vid allmänmedicin och psykiatri samt 

kommunikationsfrågor, framför allt bemötande. Bedömningen är också 

att hyrläkarsystemet äventyrar patientsäkerheten. 

 

Vid varje sammanträde (fem per år) bjuds verksamhetsföreträdare in för 

att presentera sin verksamhet. Ett sammanträde hölls på Torsby sjukhus. 

Patientnämndens protokoll är offentliga och finns på LiVs hemsida. 

Anmälningar görs på hemsidan, per telefon eller vid patientforum på 

CSK och i Torsby. 

Önskemål finns om en oberoende enhet med större delen av Patient-och 

medborgarstödsenheten med fysisk placering på Centralsjukhuset för att 

lättare kunna bemanna Patientforum. 

 

Utbildningar och träffar 

21-23 april - Landstingsgruppen och regiongruppen genomförde en resa 

till Bryssel. Där vi träffade vår EU-parlamentariker Malin Björk och 

hennes stab. Vi genomförde även ett besök på Region Värmlands 

brysselkontor. Två trevliga dagar i ett vårigt Bryssel. 

 

Landstingsgruppen och Distriktsstyrelsen genomförde en sjukvårds- och 

regionkonferens den 1 december. Landstingsgruppen ingår i ett nätverk 

som kallas V7 det är de regioner och län som ingår i 

samverkansnämnden. Förutom Värmland ingår, Örebro, Dalarna, 

Västmanland, Sörmland, Uppsala och Gävleborg.  

 

 

Motioner , interpellationer och enkla frågor. 

Interpellation om BUP – mars 2016 – (S)+(V) 

Interpellation om hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt – 

AN 

Interpellation HBTQ- MN BM 

Interpellation om policy för kreditstrategi – AN GR 

Interpellation samverkansavtal med handikappförbund - AN 



 

Fråga om familjecentral – AN 

Läkarstöd till vuxna med LSS - GR 

Motion alkoholfri representation – AN BM GR SG AZ 

 

Debatter i media 

Under 2016 har Vänsterpartiet haft ett antal debattartiklar och insändare i 

tidningarna. Bl.a. Avgiftsfri mammografi i VF och NWT, Större regioner 

för att möta samhällets utmaningar i VF och Ge barnen en vit och 

magisk jul (tillsammans med andra organisationer) i VF.  

  

 

Övrigt 

Elisabeth Björk, har varit anställd för landstingsgruppen del av året på 

25% som politisk sekreterare. 

1 februari - Anders Nilsson deltog i en debatt som PRO m.fl. 

pensionärsorganisationer anordnat. Diskussion om pensionssystemet, 

sjukvården mm. 

24 februari - träff med SKL – om bl.a. uppsägningen av landstingets 

samverkansavtal.  

8 april – deltog på partiets sammandragning för politiker i regioner och 

landsting ang. regionfrågan. 

26 augusti – kick-off med landstingsgruppen hemma hos Anders Nilsson 

i Nykroppa.  

 

Värmland ingår i ett nätverk för Vänsterpartister i de sju län som ingår i 

samverkanslänen, V7, den 25 februari deltog landstingsrådet på ett sådant 

nätverksmöte.   

 

 

Representation i landstingsstyrelsens verksamheter. 

Landstingsstyrelsen   

Anders Nilsson och Madeleine Nyvall   

  

Arbetsutskottet 

Anders Nilsson 

  

Hälso – och sjukvårdsberedningen 

Gert Raiml och Susanna Göransdotter, (Susanne avsade sig sin plats och 

Anders Zadik blev invald som ersättare i november) 



 

 

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 februari 2017 

7. Regiongruppens verksamhetsrapport 

Regionrapport 2016-17 

 

Vad är Region Värmland? 

Länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland bildar tillsammans 

Region Värmland. Tillsammans ska vi ansvara för 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 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 Raml 

Regionstyrelsen: 

Ordinarie: Parvane Assadbegli from 2016-12-21, fram tills dess  

Anne-Marie Wallouch 

Ersättare: Anders Nilsson 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Ordinarie, Anders Nilsson 

 



 

Gruppledare: Anne-Marie Wallouch 

Förmöten innan Regionfullmäktige samt dialog via mail. 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 

April 2016 biföll Regionfullmäktige två (V)motioner. 

Den ena handlade om att vi anser att Region Värmland ska driva på i 

frågan om att bankerna fortsatt ska erbjuda kontanthantering i Värmland. 

Den andra handlade om att vi anser att Regionvärmland 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. 

Bägge motionerna bifölls och nu följer och bevakar vi arbetet med att 

verkställa dessa motioner. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram är framtaget och beslutat i 

Regionfullmäktige december 2016. Där yrkade Vänsterpartiet att en 

skrivning skulle läggas till för att säkerställa att tillgängligheten inte 

fortsättningsvis försämras.  

Under rubriken jämställdhet och jämlikhet hade vi följande yrkande: ” I 

det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet av trafiksystemet 

ska konsekvenser för tillgänglighet och användbarhet analyseras och 

beaktas innan beslut om genomförande tas” 

Detta gjorde vi utifrån den försämring som uppstod vid senaste 

upphandlingen av nya bussar i Värmlandstrafik. På de nya bussarna finns 

nämligen inga toaletter. 

Yrkandet bifölls av ett enhälligt fullmäktige. 

Upphandling av flygtrafik till Frankfurt 

Regionvärmland, Karlstad och Jönköpings kommun har tillsammans 

upphandlat en flyglinje till Frankfurt. 

 

Remissvar till regeringen gällande Flygskatt 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade ett yrkade om att ställa sig positiva 

till införande flygskatt. Övriga partier var negativa till detta. 

 



 

Regionkommitté utreder värmländsk regionkommun 

De politiska partierna i Värmland ingår i en parlamentarisk kommitté 

som utreder hur Landstinget i Värmland och Region Värmland kan gå 

samman och bilda en gemensam regionkommun.  

Regionkommittén har skickat ut ett förslag på politisk organisation för 

bildandet av regionvärmland på remiss. 

Distriktsstyrelsen anger riktningen för arbetet i gruppen. 

 

Jämställdhet 

Regionvärmland har fått ytterligare 10 miljoner i statliga medel för att 

växla upp arbetet med jämställdhet. Detta har inneburit att fler personer 

kunnat anställas för att implementera jämställdhet i regionens arbete.  Ett 

exempel på detta är projektet och materialet AHA som med humorns 

hjälp ska föra ut statistik och kunskap om jämställdhetsläget i Värmland. 

Karlstad 2017-02-24 

Parvane Assadbegli  Anne-Marie Wallouch 

 

8. Riksdagsledamotens rapport 

Till Distriktsårskonferensen 

 

Rapport från Riksdagen 

Vänsterpartiets roll både som samarbetsparti till Regeringen om budgeten 

och som ett oppositionsparti i rollen som vänsteralternativet i svensk 

politik, är partiets utmaning att balansera och kommunicera ut vår politik 

utåt. Hitintills verkar det gå ganska bra då partiet de senaste åren växt i 

väljaropinion.  

 

Som partiets Landsbygdspolitiskt talesperson har jag under det senaste 

1,5 året varit partiets representant i Parlamentariska 

landsbygdskommittén som har tagit fram en långsiktig strategi för 

Sveriges landsbygder. Kommittén lämnade sitt delbetänkande i mars 

2016 och sitt slutbetänkande i januari 2017. Arbetet i 

Landsbygdskommittén har tagit mycket tid men har också blivit väldigt 

bra då kommittén presenterade 75 förslag till en ny landsbygdspolitik. 

 

Jag är också utsedd av PS/VU 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. Vi arbetar 

nu med en revidering av partiets landsbygdspolitiska plattform. 



 

 

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

Ungefär 70 % av min tid går till Finansutskottet och 30 % till 

Näringsutskottet. 

 

I Näringsutskottet har TTIP-avtalet men framförallt CETA-avtalet med 

Kanada varit årets stora frågor. Nu har Europaparlamentet sagt ja till 

CETA-avtalet, vilket gör att Riksdagen kommer rösta om frågan i höst. 

Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot avtalet. Jag har också varit 

partiets huvudansvarige för förhandlingarna om Livsmedelsstrategin. 

 

I Finansutskottet kommer flera propositioner att behandlas under våren 

bland annat om rätten till betalkonto och möjligheten att ta ut och sätta in 

kontanter. 

 

I Nordiska rådet sitter jag i Utskottet för Tillväxt och utveckling. Min 

tanke är att jag ska jobba med frågor som ligger närmare mitt 

ansvarsområde i Riksdagen. Jag sitter också i Gränshindersgruppen där 

jag hoppas kunna fokusera på gränshinder mellan Sverige och Norge. 

Bland annat har jag lyft de problem som finns kring beskattning mellan 

de nordiska länderna. 

 

Totalt har jag varit med 107 tidningsartiklar, radio och TV inklusive 

debattartiklar under det senaste året. 

 

Under nuvarande riksdagsår (sen september) har jag varit huvudansvarig 

för tre motioner (Landsbygdspolitik, Handelsavtal och en om SBAB) och 

delansvarig för vår motion om industripolitik. Totalt har jag undertecknat 

24 motioner inom kommittén för miljö och internationella frågor. Fyra 

skriftliga frågor (Tre om CETA-avtalet och en om de nordiska 

dubbelbeskattningsavtalet) har ställts och tre interpellationer (telenätet, 

CETA-avtalet och öppenheten i TTIP-förhandlingarna) har genomförts. 

Jag har också deltagit i par frågestunder bland annat om Regeringens resa 

till Iran. 

 

Framåt blir det viktigt att synas och höras mer på hemmaplan. Jag 

kommer gärna ut på studiebesök och besök hos partiföreningarna. 

 

2017-03-10 Håkan Svenneling 

 



 

9. Ekonomisk berättelse 

Se separat handlingar: avstämning mot budget. Resultaträkning och 

balansrapport. 

10. Revisionsberättelse 

Se separat handling, revisionsberättelse 

11. Motioner och motionssvar  

Motionslista 

Motion 1 – Motion om förstatligande 

Motion 2 – Motion om jämlikhet, rättvisa och solidaritet 

Motion 3 – Motion DÅK (Förstatligande) 

Motion 4 – Framtidens studiestöd 

Motion 5 – Motion om separata möten för män och kvinnor 

Motion 6 – Motion om landsbygdsutveckling 

Motion 7 – Motion om att tillvarata medlemmarnas erfarenhet 

 

Motion 1 

Motion om förstatligande    

Samhällets resurser har under flera år, med regeringens goda minne, 

utarmats av marknadskrafterna. 

Vänsterpartiet måste bli tydligare med krav på att viktiga 

samhällsresurser inte ska styras av marknadskrafternas vinstbegär. Det 

borgerliga blocket har nu aviserat om att flera samhällsinstitutioner bör 

skötas av den ”fria marknaden som är så mycket duktigare på detta”. 

Vi yrkar: 

att 

Vänsterpartiet lägger skarpa förslag om att förstatliga elnät, järnväg, post, 

apotek, banker och garanterar varje medborgare tillgång till väl 

fungerande telenät. 

att 

Vinster inom välfärden (skola, omsorg, sjukvård m.m.) ska helt förbjudas 

om det inte återinvesteras i verksamheten. 

 

 

Vänsterpartiets lokalföreningar i Torsby och Sunne 



 

Antagen vid möte i Ransby den 5/2 2017  

 

Motion 2 

Motion om jämlikhet, rättvisa och solidaritet     

Vi som har varit med i Vänsterpartiet sedan årtionden känner inte igen 

oss i de prioriteringar som görs i distriktet. Många av oss är kvinnor och 

upplever inte att kvinnoförtryck har varit ett stort problem i partiet. 

Om Vänsterpartiet Värmland ska växa och få fler aktiva medlemmar som 

vill jobba för socialismen måste vi lägga fokus på frågor som är högst 

relevanta för värmlänningarnas vardag – privatekonomi, tillgänglighet till 

service o.s.v.  

Låginkomsttagare, pensionärer, ensamstående föräldrar, sjukskrivna och 

arbetslösa har verkligen hamnat i det borgerliga ”utanförskapet”. 

Eftersom Värmland är ett län med långa avstånd och dåliga 

kommunikationer så bör alla våra gemensamma mötestillfällen inför 

valet fokusera på rättvisefrågor. 

Vi yrkar 

att 

Mindre tid på distriktets konferenser läggs på separata mans- och 

kvinnomöten och mer tid på härskarteknik i allmänhet. 

att 

Fokus läggs på att lyfta fram de socialistiska och ideologiska frågorna om 

jämlikhet, rättvisa och solidaritet. 

 

 

Vänsterpartiets lokalföreningar i Torsby och Sunne 

Antagen vid möte i Ransby den 5/2 2017  

 

Motion 3 

 

Förstatligande av skolan och sjukvården 

Skola och sjukvård är offentliga inrättningar och resurser för 

medborgarna. Principen är att alla medborgare ska få tillgång till samma 

resurser oavsett var i landet de bor. Verkligheten ser inte så ut då 

kommuner med vikande skatteunderlag inte har möjligheter att satsa på 

skolan i samma utsträckning som kommuner med mer dynamiskt 

skatteunderlag. Det samma gäller landstingen, avfolkningslän har färre 

resurser till sjukvården än mer urbaniserade län med högre 



 

skatteunderlag. Kort sagt; de resurser som medborgarna har tillgång till 

beror på vart de bor. 

 

Detta blir också en fråga om landsbygd eller stad. Bor du i glesbygd har 

du tillgång till mindre resurser när det gäller skola och sjukvård. Detta 

tycker vi är problematiskt och anser att skolan och sjukvården bör 

förstatligas för att syfta till att resurserna fördelas med ett perspektiv på 

att hela landet ska få tillgång till samma resurser. 

 

Vi yrkar: 

-- Att distriktsårskonferensen ger i uppdrag till distriktstyrelsen att arbeta 

för att Vänsterpartiet centralt ska driva frågan om förstatligande av skola 

och sjukvård. 

 

Zara Hedelin och Tina Wallin, Vänsterpartiet Arvika. 

170211 

 

Motion 4 

Framtidens studiestöd. 

Idag är det generellt så att de som studerar på eftergymnasial nivå har 

möjlighet att söka lån och/eller bidrag för att bekosta till exempel mat 

och bostad under studietiden.  

Detta är någonting bra som vi ska vara stolta över.  

Men eftersom det i dagens samhälle dels finns arbetslöshet, dels brist på 

kvalificerad arbetskraft inom vissa yrkeskårer och dels överskott på 

arbetskraft inom andra så är det dags för en reform av studiestödet. 

 

Jag yrkar på att Vänsterpartiet ska arbeta för ett mer riktat studiestöd som 

främjar studier inom bristyrken. 

Detta gör vi genom ett rörligt studiestöd.  

Det innebär att delen som är lån minskar och delen som är bidrag ökar 

för de som väljer att genomföra studier som leder till arbete inom ett 

bristyrke och vice versa för de som väljer studier där arbetsmarknadens 

behov är mättat. 

Vidare så bör 10% av lånet (som en student har efter fullgjorda studier) 

avskrivas årligen, under förutsättningen att denne tagit tjänst inom ett 

bristyrke. I de fall arbetsplatsen ligger i landsbygd eller glesbygd bör 

summan som avskrivs vara 20%. 



 

Detta skulle innebära en stor motivation inte bara till att läsa utbildningar 

där samhället har behov av personal och jobba inom dem utan även till 

att våga bosätta sig på landsbygden. 

Kim Åsbom Vänsterpartiet Sunne 

 

Motion 5 

Motion angående separata möten för män och kvinnor 

 

A. Vi vill att de separata mötena för kvinnor och män avskaffas. 

Vi måste arbeta tillsammans för att åstadkomma ett bra mötesklimat. För 

att förhindra att några brer ut sig på andras bekostnad kan man till 

exempel begränsa talartiden. 

Om vi har problem inom grupperna borde vi kunna reda ut det 

tillsammans. 

Härskartekniker förekommer inte bara mellan könen utan också inom 

dem, vart ska de ta vägen som inte bekänner sig till något kön överhuvud 

taget? 

 

B. Om några känner ett behov av att tillfälligt bilda enkönade grupper för 

att känna sig säkrare som talare, kan det väl få vara frivilligt. Kanske är 

det inte rätt tillfälle att göra detta i samband med 

Distriktsårskonferensen? 

 

Annelie Ulfvenstierna 

Kersti Lundin  

 

Arvika 

 

Motion 6 

Motion angående landsbygdsutveckling    

År av nedrustning i landsbygdskommunerna har lett till att myndigheter 

och serviceinrättningar såsom tingsrätten, försäkringskassan, banker, 

poliskontor har lagts ner. Som en följd av detta har också 

kommunikationerna och servicen försämrats och den sista livsnerven i 

byn – skolan, affären, macken har försvunnit.   

Många av oss har jobbat aktivt för Vänsterpartiet på lokal nivå och 

efterlyser en tydligare gemensam socialistisk vänsterpolitik för hela 



 

Värmland enligt mottot ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter 

behov”. 

Vi måste ställa krav på att samhället tillgodoser medborgarnas 

grundläggande behov av service och tjänster som de betalar skatt för. 

Vi vägrar att utnämnas till någon skräpyta utan utvecklingsmöjligheter! 

Landsbygdskommittén har i sitt slutbetänkande lagt en del förslag som är 

ett steg i rätt riktning även om det inte är tillräckligt. 

Vi yrkar: 

att 

Vänsterpartiet Värmland anordnar länskonferenser, med sakkunniga 

föreläsare, där lokalföreningarna bjuds in för att diskutera hur man i sin 

kommun ska driva frågor för landsbygdens utveckling. 

att 

En referensgrupp bildas där kommunföreningarna får distriktets hjälp att 

utforma motioner och förslag till landsting och kommuner utifrån 

vänsterns landsbygdspolitik.  

 

 

Vänsterpartiets lokalföreningar i Torsby och Sunne 
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Motion 7 

Motion om att tillvarata medlemmarnas erfarenheter   

I Vänsterpartiet finns kamrater med mångårig erfarenhet av fackligt, 

politiskt och utomparlamentariskt solidaritetsarbete. 

Denna erfarenhet och kunskap måste tas tillvara i partiets kommande 

arbete. 

Inför 2014 års val samlade den dåvarande ombudsmannen in uppgifter 

för att kunna förstärka distriktets valarbete. Vart de enkäterna tog vägen 

vet vi inte? 

För att distriktets samtliga medlemmar ska känna sig mer delaktiga i 

Vänsterpartiet Värmlands politik yrkar vi: 

att 

Distriktet kartlägger de resurser och den kunskap som medlemmarna ute 

i länet besitter så att vår samlade erfarenhet kan komma till användning i 

distriktets arbete. 

 



 

 

Vänsterpartiets lokalföreningar i Torsby och Sunne 
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Motionssvar 

 

Svar på motion 1 och 3 

 

Motionärerna i motion 1 vill att Vänsterpartiet ska driva krav för att 

förstatliga olika verksamheter såsom elnät, järnväg, post, apotek, banker 

och telenät. Vidare anser man att vinster i välfärden helt ska förbjudas 

om de inte återinvesteras. 

 

Motionärerna i motion 3 vill att Vänsterpartiet ska driva frågan om 

förstatligande av skola och sjukvård. 

 

Vänsterpartiet driver idag flera krav på att verksamheter som idag drivs 

som marknader istället ska ses som samhällsnyttiga och därigenom inte 

drivas med dagens marknadsprinciper. Det gäller på alla de områden som 

motionärerna i motion 1 räknar upp. Ett återtagande av redan privatiserad 

verksamhet är dock väldigt dyrt. Den borgerliga regeringen sålde flera 

gånger ut statliga bolag till underpris. Det gör att ett helt 

återförstatligande av t ex apoteksmarknaden skulle ha betydande negativa 

effekter på statens finanser och i slutändan på vår välfärd. Vi menar idag 

att många av de vinster vi vill uppnå kan uppnås genom hårdare 

regleringar av befintliga marknader. 

 

Vänsterpartiet driver redan idag kravet på att skolan ska förstatligas efter 

ett kongressbeslut. Vänsterpartiet anser att en statlig skola skulle ge ökad 

likvärdighet över landet. Vi driver inte idag kravet på att sjukvården ska 

förstatligas då landsting och regiondriven sjukvård säkerställer att hänsyn 

tas till regionala behov och skillnader. Vi driver dock att sjukvårdens 

finansiering ska stärkas och har fått igenom flera viktiga satsningar som 

till exempel 10 miljarder till välfärden för en bättre sjukvård i hela 

Sverige. 

 

Vänsterpartiet Värmland har begränsade möjligheter att driva frågor om 

förstatligande då de är frågor av nationell karaktär som påverkar partiet i 



 

hela landet. Det är därför bättre att om motionärerna riktar sin motion till 

Vänsterpartiets kongress i februari 2018. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motion 1 och motion 3. 

 

 

Svar på motion 2 och 5 

Motionärerna i motion 2 vill att mindre tid på distriktets konferenser 

läggs på separata mans- och kvinnomöten och mer tid på härskarteknik i 

allmänhet. Vidare vill man att fokus läggs på att lyfta fram de 

socialistiska och ideologiska frågorna om jämlikhet, rättvisa och 

solidaritet. Motionärerna i motion 5 de separata mötena för kvinnor och 

män avskaffas. 

 

Arbetet med separata kvinno- och mansträffar var ett förslag från 

Vänsterpartiets Framtidskommission som tillsattes efter valet 2010 och 

som kongressen 2012 beslutade att införa. Sedan 2013 har Vänsterpartiet 

Värmland en träff i början av årskonferensen. Liknande träffar finns på 

particentrala arrangemang såsom kongressen. Alla partidistrikt har idag 

träffar inför sina årskonferenser och i en del partidistrikt har man även 

separata träffar även vid andra arrangemang. Reformen genomfördes 

tillsammans med ett förtydligande om att talarstatistik och möjlighet till 

barnpassning skulle användas och att ett kvinnonätverk skulle bildas för 

att stärka internfeminismen i partiet. 

 

Framtidskommissionen skriver: 

”Det finns inget inom den feministiska praktiken som provocerar så 

mycket som kvinnlig separatism. Det kan ibland bero på missförstånd 

och okunnighet men ofta har det handlat om att män faktiskt känner sig 

hotade. Det finns inte heller någon internfeministisk praktik som är så 

effektiv som separatism om man vill flytta fram kvinnors positioner. 

Möjligen är det därför det också är så ifrågasatt. Separatism som handlar 

om att förstärka könsroller är förstås negativ. När Vänsterpartiet ska 

använda sig av separatism ska det vara med en tydlig målsättning om att 

det ska verka kompensatoriskt.” 

 

Distriktsstyrelsen anser att det finns potential att förbättra och utveckla 

de separata kvinno- och mansträffarna men vill inte gå i den riktningen 

som motionärerna föreslår där träffarna ska få mindre betydelse eller helt 

avskaffas. Det är viktigt att det är skillnad på Vänsterpartiet jämfört med 

andra partier. Vi vet att vi inte lever i ett jämställt samhälle och att de 



 

strukturerna och tas med in i Vänsterpartiet. Samtidigt ser vi att vårt 

internfeministiska arbete ger resultat. Vänsterpartiet är det första partiet 

med en majoritet kvinnor på alla politiska nivåer. Det är resultatet av ett 

långsiktigt och medvetet arbete. I Värmland togs till exempel en skrift 

fram med alla kvinnliga toppnamn i kommuner, landsting och riksdag 

som ett sätt att visa på vår styrka och bredd. Det var något som senare 

lyftes som ett gott exempel nationellt. Vänsterpartiet har inget 

kvinnoförbund – och vi är stolta över det! I andra partier flyttas ofta 

frågor om jämställdhet och feminism till kvinnoförbundet och görs 

därigenom till en kvinnofråga. I Vänsterpartiet är vi och ska vara istället 

stolta över att feminism är grunden i alla vänsterpartisters ideologi. 

Distriktsstyrelsen ser också med spänning fram emot partiets kommande 

internutbildning om feminism som beräknas rullar ut över landet med 

start i höst. Nationellt finns det också statliga pengar för att stärka 

internfeminismen. 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologiskt 

grund. Människor går med i vår rörelse av olika skäl, det är därför viktigt 

att vi är ett brett parti som bryr oss om många frågor men samtidigt står 

välförankrade i vår ideologi. Många människor gått med i Vänsterpartiet 

och vi blir hela tiden fler. Det gör att vi måste utbilda och utveckla oss. 

Därför kommer distriktsstyrelsen att arbeta aktivt för att säkerställa att 

ideologiska frågor blir en central del av det vi diskuterar på 

distriktsarrangemang, inte minst inför vår valplattform som vi ska anta 

nästa år.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår avslag på första att-satsen i motion 2 och 

motion 5 

Att anse andra att-satsen i motion 2 besvarad 

 

 

 

Svar på motion 4 

Motionären vill att Vänsterpartiet driver krav för att förändra 

studiemedelssystemet, så att det blir mer förmånligt särskilt om man 

studerar till bristyrken.  

 

Vänsterpartiet driver redan idag krav på höjd bidragsandel av 

studiemedlet så att inte lånekostnaden ska bli för stor. Vi driver också 

krav på att studiemedlet ska skrivas av i kommuner med extra stora 

utmaningar. 



 

 

Vänsterpartiet Värmland har begränsade möjligheter att driva frågor om 

förändrat studiemedel då de är frågor av nationell karaktär som påverkar 

partiet i hela landet. Det är därför bättre att om motionärerna riktar sin 

motion till Vänsterpartiets kongress i februari 2018. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår avslag på motion 4. 

 

 

Svar på motion 6 

 

Motionärerna föreslår att Vänsterpartiet Värmland stärker sitt arbete med 

att arbeta med landsbygdspolitik. Man föreslår att Vänsterpartiet 

Värmland anordnar länskonferenser, med sakkunniga föreläsare, där 

lokalföreningarna bjuds in för att diskutera hur man i sin kommun ska 

driva frågor för landsbygdens utveckling. Vidare föreslår man att en 

referensgrupp bildas där kommunföreningarna får distriktets hjälp att 

utforma motioner och förslag till landsting och kommuner utifrån 

vänsterns landsbygdspolitik. 

 

En av Vänsterpartiet Värmland viktigaste frågor under den senaste 

mandatperioden har varit landsbygden. Våra företrädare på 

parlamentarisk nivå har aktivt drivit krav om landsbygden på såväl 

regional som nationell nivå. Det har till exempel handlat om förbättrad 

tillgång till kontanter på regional nivå och på nationell nivå har vår 

Riksdagsledamot varit partiets representant i parlamentariska 

landsbygdskommittén. 

 

I distriktet har vi arrangerat ett specifikt möte om landsbygdsfrågor under 

2015 och vi har arrangerat och försökt arrangera flera träffa kring 

kollektivtrafiken i länet. Tyvärr har uppslutningen på en del av distriktets 

arrangemang varit dålig.  

 

Det är bra om partiföreningarna tar del av det pågående nationella arbetet 

om landsbygdspolitik. Partistyrelsen har sedan våren 2016 en särskild 

arbetsgrupp som arbetar med att stärka Vänsterpartiets profilering mot 

landsbygdsväljare inför valet 2018. Den arbetsgruppen kommer att ha 

seminarium på Vänsterdagarna i höst och troligtvis också arrangera ett 

eget möte. Man kommer också förbättra stödet till partiföreningar i hela 

landet kring landsbygdspolitik. 



 

 

Distriktsstyrelsen instämmer med motionärernas uppfattning att det är 

viktigt att vi i distriktet diskuterar landsbygdspolitik. Därför har 

distriktsstyrelsen i sin verksamhetsplan föreslagit att vi ska anordna en 

distriktsträff där vi tillsammans kan formulera landsbygdspolitiska 

förslag.  

Distriktsstyrelsen anser att arbetsmodell med en referensgrupp är en 

intressant idé och en metod som vi inte tidigare har prövat i distriktet. En 

referensgrupp skulle kunna bidra till nya förslag och ökad kunskap om 

Vänsterpartiets landsbygdspolitik. Distriktsstyrelsen tar med sig det i det 

fortsatta arbetet inför framtagandet av valplattform 2018. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad 

 

 

Svar på motion 7 

Motionärerna vill att distriktet kartlägger de resurser och den kunskap 

som medlemmarna ute i länet besitter så att vår samlade erfarenhet kan 

komma till användning i distriktets arbete. Motionärerna hänvisar till en 

enkät som gjordes inför valet 2014. 

 

Inför valet 2014 ville distriktsstyrelsen ha ökad kunskap olika 

medlemmars kompetens och erfarenheter. Därför uppdrogs till dåvarande 

ombudsmannen att genomföra en enkät hos distriktets medlemmar. Vad 

som blev resultatet av enkäten är idag oklart då enkäten aldrig 

sammanställdes och redovisades för distriktsstyrelsen. Arbetet föll sen 

mellan stolarna. 

 

Distriktsstyrelsen har under de senaste åren blivit bättre på att nominera 

kamrater till nationella uppdrag både i och utanför partiet som t ex 

statliga kommittéer.  

 

Distriktsstyrelsen tror att det finns många vägar att arbeta för medlemmar 

att ska känna sig delaktiga i Vänsterpartiet Värmlands politiska arbete. 

Senast inom ramen för partiföreningsskolan där partiföreningarnas 

styrelse får en viktig kompetensutveckling inför valet 2018. 

 

Distriktsstyrelsen vill inte styra för mycket av kommande styrelse arbete 

med valplanering och föreslår därför att kommande distriktsstyrelse får 



 

fundera på hur frågeställningen kan bli en del av planeringen inför valet 

2018. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad och att kommande 

distriktsstyrelse diskuterar frågeställningen inför valet 2018. 

 

12. Förslag till verksamhetsplan 

Vänsterpartiet Värmlands 

Verksamhetsplan 2017 

 

Om distriktsstyrelsens roll 

Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program 

och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i 

frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet 

politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och 

administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra 

distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete 

bedrivs. 

Internt arbete 

 Bedriva aktivt internfeministiskt arbete 

 Bistå partiet centralt i utbildningssatsningen Partiföreningsskolan 

som riktar sig till alla Partiföreningar och är en grundutbildning i 

styrelsearbete och organisation 

 Arrangera en träff under våren 2017 med inriktning mot 

mångfald, integration och flyktingpolitik och ge möjlighet att ta 

fram politiska förslag 

 Arrangera en distriktsträff om landsbygdspolitisk träff där det 

finns möjlighet att formulera skarpa politiska förslag 

 Vid behov arrangera distriktsträffar i aktuella regionalpolitiska 

frågor 

 Utbildning av nya medlemsregistret, samt medlemsvård och 

mentorskap 

 Uppmuntra till studier via partiets centrala utbildningsinsatser 

 Verka för att studier hålls på såväl distriktsnivå som 

partiföreningsnivå 

 Uppmuntra partiföreningar att delta i distriktsstyrelsens möten 

 Göra distriktsstyrelsens arbete och mötesverksamhet känt i 

organisationen 



 

 Fortsätta utveckla faddersystemet gentemot partiföreningarna, 

faddrar utses inom distriktsstyrelsen och ska besöka och/eller ha 

kontakt med sin/sina föreningar minst två gånger per år. 

 Ansöka om, och om den antas, arbeta med att arrangera 

Kongressen 2018 

 Förbereda och informera om Kongressen 2018 samt bereda val 

och se över frågor att motionera om till kongressen 

 Arrangera en valkonferens för att fastställa listor till riksdag och 

landsting-/region-valen 2018 

 Påbörja arbetet med valplattform för valet 2018 och tillsätta en 

referensgrupp för det arbetet 

 

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 

 Ha en aktiv närvaro på sociala medier med fokus att göra 

Vänsterpartiets arbete mera känt genom att dela eget material 

samt partiets centrala material 

 

Vänsterpartiet 100 år! 

 Samordna firandet av Vänsterpartiets 100-årsjubileum i 

Värmland genom att t.ex. arrangera föreläsningar, fest eller 

träffar 

 

 



 

Budget 2017 

 

Inkomster    not 

Partistöd LiV 628 000 kr   

Partiskatt 5 000 kr   

Medlemsavgifter 30 000 kr   

Räntor     

Stöd landstinget pol.sek 120 000 kr 1 

Administrativ avgift 137 660 kr 2 

SUMMA 920 660 kr   

      

      

Utgifter     

Personalkostnader 440 000 kr 3 

Ersättning förlorad arbetsförtjänst 5 000 kr   

      

Resekostnader 11 000 kr   

Lokalhyra 56 000 kr   

El och värme 4 000 kr   

Telefoni 10 000 kr 4 

Porto 20 000 kr   

Kopiator 32 000 kr   

Förbrukningsinvent. 
(kontorsmateriel)  7 000 kr   

Renovering lokalen 20 000 kr 5 

Partiföreningsskolan 30 000 kr   

Trycksaker 3 000 kr   

UV 60 788 kr   

VSF 6 079 kr   

Annonser 10 000 kr   

Kurser och konferenser 20 000 kr   

Kvinnors organisering 2 000 kr   

DÅK 10 000 kr   

DS 5 000 kr   

Vänsterpartiet 100 år 35 000 kr   

Avgifter centralt 15 000 kr   

Representation 5 000 kr   

Medlemsavgifter 13 000 kr 6 

Försäkringar 12 000 kr   

Övriga kostnader 10 000 kr 7 

SUMMA 841 867 kr   

      

Beräknat resultat 78 793 kr   

 



 

 

 Noter 
1. Landstinget finansierar 20 % av 
ombudsmannens tjänst för tjänst som politisk 
sekreterare 

 
2. 20 % av partiföreningarnas kommunala 
partistöd 

 
3. Personalkostnad för ombudsman, vikarierande 
ombudsman och städning av lokal 

 
4.  Inkl internet och mobil 

 
5 Inköp av inredning m.m. i samband med att 
lokalen renoverats 

 
6. Ex ABF, BOJ och föreningsarkivet 

 
7. Övriga kostnader var 2016 var 7000 kr, 
inklusive bankkostnader 


