
Distriktsstyrelsemöte 6/9-11 

Närvarande: Kaisa Komulainen-Nilsson, Staffan Folke, Kent Eriksson, Patrik Renfors, Maud Ekman. 

Adjungerad: Tony Rosendahl 

Anmält förhinder: Lotta Back, Lotten Båvik, Lotta Fornarve, Mats Tillenius, Ingela Wahlstam 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnad. 

 

2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av sekreterare/Protokollet klart-datum? 

Tony Rosendahl utsågs till sekreterare. DS beslutade att protokollet skulle skrivas klart under 

veckan. 

 

4. Godkännande av DS protokoll från 110809 

Protokllet godkändes och lades till handlingarna. 

 

Ändring av DS-beslut 110809 DK110925 

DS beslutar att nomineringskonferensen genomförs med ombud. Ingen skillnad i sak. 

Fördelningen av ombud sker enligt antal medlemmar vid årsskiftet. 

 

5. Gnestadagen. 

DS konstaterade att Informationen från partiet centralt om planeringen var bristfällig.  

 

6. Partikongress 2012. 

A. Nomineringskonferens 111002 upplägget. 

DS beslutade att: 

Konferensen hålls på musikens hus i Katrineholm. 

Klockan 11-13:00 utfrågning. 

13-14:00 lunch. 

14-16:00 nomineringskonferensen. 

 De som hjälper till med förberedelserna kommer till klockan 9:30. Lunch för ombuden och 

medlemmar står föreningarna för. Presskonferens hålls innan utfrågningen. 

Pressmeddelande skrivs och skickas ut. Ombudsmannen tar fram ett utkast til 

pressmeddelande. Ett medlemsutskick som föreningarna kan sprida vidare tas fram. Lasse 

tillfrågas om han kan ta fram en affisch. Klart till den 16/9. Kaisa pratar med Lasse. Sultans 

café i Katrineholm  anlitas för catering till 50 personer för förmiddagskaffe och smörgås till 

ombuden och inbjudna. Maud åtar sig å Eskilstuna föreningens vägnar att ordna extra bröd 

och pålägg. Ljudanläggning, mikrofoner och ljudtekniker hyrs från Forss musik i Katrineholm.  

Krister Wistbacka tillfrågas om roll som moderator. Annons ordnas i Katrineholms-Kuriren. 

Tomas Selig i Katrineholm (medlem och socialmedia expert) anlitas för att filma utfrågningen. 

I övrigt utsmyckas lokalen med fanor, blommor mm. Ombudsmannen ordnar blommorna. 

(röda nejlikor) Övriga i DS tittar på vad de kan bidra med i form av flaggor, roll-upps mm. 

 



B. Info i masslinjen.  

Inga bidrag har inkommit till Masslinjen. Det blir inget utskick. Masslinjens framtid diskuteras 

vid senare tillfälle. 

 

C. Protokoll från DK 11 05 29. 

Protokollet är klart väntar på justering. 

 

D. Lokal. 

Musikens hus i Katrineholm enligt tidigare beslut ovan. 

 

Punkt 13. Här togs Kent rapport (punkt 13 på dagordningen) då han skull avvika.  

Arbetsgrupp för kollektivtrafik. Kent rapporterade. Utkast till en folder har tagits fram. 

Konferens 3/12 . Kent Werne fri debattör eller Mikael Gustavsson  bjuds in som föreläsare. 

Siktar på att hålla konferensen Flen. 

 

7. Inkomna motioner till DS. 

*Delat ledarskap: Eskilstuna 

DS beslutar att instämma i och bifalla motionen. Patrik skriver svar om delat ledarskap. Klart 

till den 19/9. 

* Motion om finansiering av ekonomiskt bistånd:Eskilstuna 

DS beslutar att instämma i och bifalla motionen. Patrik skriver svar. Klart till den 19/9. 

* Motion förringa inte vikten av parlamentarisk arbete: Eskilstuna 

Ds bifaller motionen. Patrik svarar. Klart till den 19/9. 

 

8. Inkomna nomineringar till DS. 

Delat ledarskap: Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca: Från Eskilstuna. 

Biläggs och tas upp på konferensen. 

 

9. Anmälan av ombud till nomineringskonferensen. 

Tre föreningar har hittils anmält ombud. Eskilstuna, Katrineholm, Oxelösund. 

 

10. Förslag till konkreta planer för intresseområden utifrån distriktets verksamhetsplan. 

Studier, solidaritetsarbete, fackligt/politiskt arbete, kvinnopolitiskt arbete, regionfrågan, 

miljö. 

Maud och Ingela har skickat in förslag till sitt område. Diskuteras vidare. 

 

11. Utvecklingen av distriktets hemsida. 

Tony redovisade förslag till sammanslagning av distriktets och landstingets hemsidor.  

Landstingssidan läggs in under en egen flik på distriktshemsidan. Hemsidan uppdateras med 

bloggar från v-politiker i distriktet. En medlemssida kopplas till hemsidan. Tony arbetar 

vidare. 

 

12. Remissvar om regionfrågan. 

De remissvaren som inkommit från Katrineholm, Landstingsgruppen, Oxelösund och 

Strängnäs stöder i stort Distriktsstyrelsens förslag med undantag för Strängnäs. 



Tony skriver ihop ett yttrande till nästa DS baserat på de inkomna remissvaren. 

 

14. Mediabevakning. 

Riks handlar rapporteringen mest om partiledarfrågan. 

Lokalt är det besparingarna i landstinget som dominerar. 

 

15. Rapporter 

A. PS/Lotta 

 Skriftlig rapport förelåg. 

B. Landstingsgruppen. 

Maud rapporterade om studibesök på vårdcentraler i Eskilstuna. Landstingsgruppen tänker 

planera in studibesök på vårdcentraler i varje kommun. Katrineholm, Vingåker, Strängnäs och 

Oxelösund är kvar att besöka. 

Det finns 2 ärenden som är på tapeten i landstinget. Frågan om vård för papperslösa och 

asylsökande. Det finns ett förslag från majoriteten som inte tar ställning i frågan utan vill 

avvakta regeringens utredning. Det finns ett yttrande från borgarna att landstinget skall gå 

före i frågan och erbjuda vård och ändra i reglerna. V lämnar in ett särskilt yttrande. 

Majoriteten kommer att  ändra sitt förslag till beslut att ge vård till papperslösa och 

asylsökande. 

Den andra stora frågan är chefslönerna och  avgångsvederlag. Nytt ärende på bordet för nya 

riktlinjer för chefsförordnanden skall tas fram. Under tiden inga nya tillsättningar under  2 

månader ungefär.  

Uppföljning av vårdvalet och finansiering av psykoterapin kommer också att bevakas av LG. 

c. Kvinnopolitiskt arbete 

Inget att rapportera 

D. ABF distriktsstyrelse 

Patrik rapporterade. Patrik och Kaisa åker på en studieöverläggning. 

E. Fackligt arbete. 

Patrik åker till Örebro på facklig poliitisk konferens. 

F. Solidaritetsarbete.  

Maud och Ingela bevakar den internationella konferensen  15-16/10. 

G. Miljöarbete 

Staffan. Inget att rapportera. 

H. Medlemmar. 

Inget nytt.  

I. Ekonomi 

Staffan. Inga specifika förändringar sen sist. 

J. Ordförandemöte 

31/8. Eskilstuna. Alla närvarande var med på mötet. 

K. Medlemsmöte i Gnesta. 

 Inställt. 

L. Världens bästa äldreomsorg 

En arbetsgrupp som skall arbeta med kampanjen tillsätts. Staffan är sammankallande och 

ombudsmannen ingår. 

 



M.Inbrottsförsök.  

Tony Rapporterade. Ett inbrottsförsök har gjorts på kansliet. Tjuvarna slog upp ett hål i 

väggen men lyckades inte ta sig in. Ett larm har installerats som bekostas av IT-avdelningen. 

N. Övriga rapporter.  

Inga övriga rapporter 

 

16. Ändring ang anmälan av ombud till Eu konferens. 

Lotten Båvik, Linn Rosenborg ordinarie. Ersättare Maria Chergui. 

Lotten och Linn kommer attt skriva en rapport.  

 

17. Nomineringar till Socialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd. 

 

18. DS. Planeringskonferens datum, tid, plats och dagordning. 

diskussion om datum för planeringskonferens och årskonferens samt om innehållet i 

planeringskonferensen. Kasia återkommer med förslag till datum. 

 

19. Inkomna handlingar. 

Mail från Gnesta. Kaisa redovisade mejlutbytet mellan distriktet och föreningen i Gnesta om 

Lars Ohlys sommartal. 

Bidragsansökan från kvinnojouren MOA i Eskilstuna. 

Tas upp på nästa DS 

Ansökan från Afarerna. Har emottagits. 

Öppet brev till Vänsterpartiet. 

Öppet brev från kommunistpartiet om EU-medlemskap. Noterades 

 

20. Övriga frågor 

Patrik tog upp frågan om utbildning för politiker. Han arbetar vidare på förslaget. 

 

21. Mötets avslutande. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutad. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Tony Rosendahl   Kaisa Komulainen-Nilsson 

Distriktsombudsman  Distriktsordfröande 


