
Distriktsstyrelsemöte 20 augusti 2013 

Närvarande: Patrik Renfors, Maud Ekman, Staffan Folke, Peter Hjukström, Kajsa Persson, Helena 

Dahlström och Ingela Wahlstam  

Adjungerad: Tony Rosendahl 

Frånvarande: Alar Kuutmann, Maggan Johansson   

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med följande ändringar: Tillägg Punkt 7 Valkretsindelning i 

landstingsvalet, Punkt 8 Sysselsättningsgrad för ombudsmannen. Följande punkter 9-18   

(i stället för 7-16)  

 

3. Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare valdes Maud Ekman och till justerare Helena Dahlström. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll har varit utsänt och lades med godkännande till handlingarna. 

 

5. Skrivelser 

Mail från Gunnar Söderberg med förslag till förbättrad tågtrafik i länet, särskilt TGOJ-banan. 

Förslaget skickas vidare till ledamöterna i DS för kännedom och läggs till handlingarna. 

 

6. Rapporter 

a) Partistyrelsen: Ingen rapport .   

b) Landsting: Kort muntlig rapport. Sinnikka Famme, Oxelösund, avsäger sig sitt uppdrag 

som ersättare i landstingsfullmäktige. Staffan Folke, Nyköping står näst i tur.  

Ung Vänsters ordförande Ibrahim Alkhaffaji har på landstingsgruppens bekostnad 

deltagit i AER:s sommarskola för unga politiker som landstinget arrangerat. 

Landstingsgruppen arbetar med Vänsterpartiets budgetförslag för 2014 och kommer att 

ha överläggningar på vandrarhemmet vid Nynäs slott 1-2 september. 

Möte med Vänsterpartiets gruppledare och politiska sekreterare inom sjukvårdsregionen 

i Uppsala 22 augusti. 

Elinor deltar i arbete tillsammans med V:s SKL-grupp för att ta fram ett dokument om vår 

syn på primärvården. 

En rak vänster nr 3:2013 är nästan klar. Utskick vecka 36. 

Tony har synpunkter på möjligheten till tolkning på finska på Mälarsjukhuset. Han 

kommer att informera landstingsgruppen om sina erfarenheter. 

 

   

 



c) Partiföreningar: 

Trosa kommer att få besök av ordförande och ombudsman i september.  

Gnesta har haft besök av ordförande och ombudsman vid ett medlemsmöte. Samarbetet 

inom majoriteten fortsätter och partigruppen försöker göra vår politik synlig.  

Vingåker har skrivit en debattartikel om läxor i skolan. Deltar med aktiviteter på 

Vingåkers marknad. 

Katrineholm har haft ett medlemsmöte med nomineringar och inledande valfrågor. Två 

kandidater till EU-vallistan har nominerats: Tony Rosendahl och Robert Dahlqvist.  

Nyköping har haft en grillkväll och extra årsmöte med fyllnadsval. Efter en övning på 

mötet för att fånga upp synpunkter har en 4-sidig valstrategi formulerats. Bör delges 

övriga partiföreningar i distriktet! Föreningen har påbörjat lördagsaktiviteter på torget.  

Strängnäs har publicerat en debattartikel om vänsterpartiets ställningstagande i de 

komplicerade frågorna kring skolplanering i kommunen efter folkomröstningen.  

Eskilstuna har deltagit i politikerdagar på torgen i Eskilstuna och Torshälla i juli. Har också 

deltagit i Årbyfestivalen, planerar för områdesdag i Skiftinge och deltagande på Torshälla 

marknad. Har fått uppmärksamhet i media för det politiska arbetet med flyktingguider. 

Föreningen planerar för höstens träffar med Vänsterskolan, öppna för hela distriktet. 

Dessutom lokal politikerskola med inriktning på den egna kommunen. 

Flen planerar för politikerskola under hösten. Flyttar till ny lokal 30 september. 

Oxelösund arbetar intensivt med budgeten och kommer att ha ett medlemsmöte om 

detta i september. Kontroversiell fråga om företagsetablering på känslig mark är under 

uppsegling. 

 

7. Valkretsindelning i landstingsvalet 2014 

Vänsterpartiet har fått en fråga från Alliansen om vi vill ställa oss bakom deras förslag om 

indelning av länet i två valkretsar i stället för fyra. Efter diskussion beslutades att: 

- Vi förordar två valkretsar men med en annan indelning än i Alliansens förslag. Vi vill att 

Flen ska höra till den norra valkresen, tillsammans med Eskilstuna och Strängnäs. 

- Vi blir inte förslagsställare tillsammans med Alliansen. 

- Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande om vår ståndpunkt när frågan behandlas vid 

kommande möte i landstingsstyrelsen då vi inte har rösträtt. 

En informell diskussion fördes även om antalet vallistor i landstingsvalet där DS förordar två 

listor som det mest lämpliga. Formellt beslut om detta fattas först på valkonferensen i 

februari 2014. 

  

8. Sysselsättningsgrad för ombudsmannen 

På grund av att två val äger rum under valåret finns behov av att ombudsmannens 

tjänstgöringsgrad utökas till heltid från 1 januari 2014. Den extra kostnaden för året blir då 

ca 100 000 kr, varav ca 15 000 kr täcks med arbetsmarknadsbidrag.  Beslutades enligt detta 

förslag. Ombudsmannen deltog inte då denna punkt behandlades. 

 

 

 

 

 



9. Studier och studieöverläggningar 

Studier inom Vänsterskolan i norra delen av länet informeras om i En rak vänster och 

påminnelse skickas ut senare. Datum för motsvarande studier i södra länsdelen beslutas på 

kommande lokala styrelsemöten och informeras om därefter. På ABF-dagarna 25-26 augusti 

deltar Tony och Peter. Patrik deltar för ABF:s räkning. 

 

10. Webbkonferens 

Vid senaste telefonkonferensen mellan gruppledarna längs TGOJ-banan beslutades att prova 

en webbkonferens nästa gång för att testa tekniken och bjuda in samtliga kommuners 

gruppledare. Syftet är at ha en beredskap för snabbinkallade möten vid behov. Förslag till 

datum är 10 september. 

 

11. P4-debatter 

Sveriges Radio Sörmland P4 har frågat Vänsterpartiet om medverkan i fyra politiska debatter 

om olika ämnen. Utifrån respektive debattämne föreslås följande representanter: 

25 september, integration: Joel Hamberg 

30 oktober, miljö: David Aronsson 

27 november, skola: Lotten Båvik  

26 februari, landsbygd: Nicklas Franzén 

Ombudsmannen kontaktar P4 och meddelar att vi är intresserade samt kontaktar de 

föreslagna om de har möjlighet att medverka. 

 

12. Valstrategikonferensen 

En första inbjudan till konferensen 28-29 september på Syninge gick ut i början av 

sommaren och nu har en repris skickats ut. Ombudsmannen föreslår att Martin Hedlund ska 

inleda, vilket uppskattas av mötet. Programmet ser bra ut som planerats.  

  

13. Ny lokal 

Partiets IT-avdelning, lokalföreningen i Flen och partidistriktet delar på den nya lokalen och 

kostnaderna. Nya adressen blir Södra Järnvägsgatan 3, 642 35 Flen. Nuvarande lokal ska lämnas 

senast 30 september. Ombudsmannen företräder DS i förhandlingar om lokalen. Professionell flytt 

krävs p.g.a. försäkringsfrågor. Professionell städning kommer DS att kräva i den nya lokalen.  

 

14. Ekonomi 

Staffan presenterade en rapport som ser bra ut. Rapporten lades till handlingarna. 

Beslutades att VU förebereder ett förslag till valbudget för de kommande valen att diskutera 

vid ett kommande DS-möte.  

 

15. Besök av EU-parlamentariker 

Micke Gustafsson, EU-parlamentariker, besöker återvinningscentralen i Eskilstuna 26 augusti 

och deltar i medlemsmöte på kvällen. Oxelösund har inte möjlighet att ta emot besök de 

datum som föreslagits.  

 

 



16. Nomineringar till PS 

Från vårt distrikt nominerar DS Lotta Johnsson Fornarve och Joel Hamberg till partistyrelsen. 

DS nominerar även Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, Hans Linde, Rossana Dinamarca, Josefin 

Brink, Kalle Larsson och Stig Henriksson till PS. Ombudsmannen skickar in nomineringarna.  

 

17. Övriga frågor 

Förslag till datum för kommande DS-möten är: 

19 september 18.00 i Flen (ev. VU 9 september) 

29 oktober 18.00 (ev. VU 17 oktober14.30) 

19 november 18.00 (ev. VU 11 november 10.00) 

 

18. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

  

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

Maud Ekman   Patrik Renfors 

 

 

 

 

    Helena Dahlström 

 

 

 

 


