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Verksamhetsberättelse 2017 
 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 
ordinarie ledamöter:  
Pia Jacobsen, ordförande (AU),  
Anders Dahl, vice ordförande (AU),  
Anita Forsberg (kassör och AU),  
Anette Holgersson,  
Dick Andersson,  
Emma Ramhult, till och med 2017-08-23 
Johnny Sundling, till och med 2017-09-28 
 
ersättare (i inträdesordning):  
Jessica Wetterling, 
Jan Alexandersson, 
Birgit Lövkvist, 
Göran Billvall, och  
Holger Cannerfors 
 
 
Verksamhetsåret 2017 har helt dominerats av etablerandet av det nya distriktet, dess organisation 
och former, förberedelser inför kongress och förberedelser inför valrörelse och val, samt att självklart 
lära känna varandra som kamrater från två tidigare distrikt. 
 
Distriktsstyrelsen  
Fram till distriktsårskonferensen (DÅK) har distriktsstyrelsen haft tolv stycken protokollförda möten, 
utöver konstituerande mötet, samt ett extra distriktsstyrelsemöte. Samtliga möten har varit 
beslutsmässiga. Ordförande och vice ordförande har under året besökt nästan alla partiföreningar i 
distriktet. 
Två av distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter har under verksamhetsåret lämnat in avsägelse från 
uppdraget. Distriktsstyrelsen har därför bestått av fem ordinarie ledamöter och två tjänstgörande 
ersättare, utifrån inträdesordning, vid de resterande mötena. 
 
Uppstart av Vänsterpartiet Väst 
Redan innan DÅKen så fanns en helt ny hemsida och en ny Facebook-sida skapad för distriktet.  
Den verksamhetsplan som distriktsstyrelsen arbetat efter under året togs fram och beslutades av den 
så kallade Genomförandegruppen som hade ansvar för arbetet inför distriktsindelningen i Västra 
Götaland då förutom Vänsterpartiet Väst även Vänsterpartiet Sjuhärad och Vänsterpartiet Fyrbodal 
bildades. Verksamhetsplanen fastställdes av Västs första DÅK den 12 februari 2017. 
 
Även budgeten för verksamhetsåret 2017 togs fram av Genomförandegruppen. DÅKen beslutade att 
remittera budgeten till distriktsstyrelsen för hantering i första hand beroende på 
Genomförandegruppens budgetförslag om införande av ett kanslistöd och frågan om det är förenligt 
med kommunallagen att transferera kommunalt partistöd över kommungränsen. På 
distriktsstyrelsens första ordinarie möte beslutades att arbetsutskottet skulle göra en undersökning 
hos kommunjuristerna i distriktets samtliga kommuner, samt hos SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting). Samtliga kommunjurister, och SKL, fick samma frågeställningar kring detta och svaret från 
den majoritet som svarade var enhälligt; det innebär inga problem att göra sådan transferering så 
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länge som partiföreningarna redovisar detta till respektive kommunfullmäktige i god ordning. Detta 
gäller då även de transfereringar som enligt kongressbeslut (2012) ska göras till Ung Vänster på 10 % 
av det kommunala stödet. 
 
Distriktsstyrelsen beslutade på sitt andra ordinarie möte i mars, efter att arbetsutskottet redovisat 
sin undersökning, om att fastställa budgeten inklusive ett kanslistöd från partiföreningarna till 
distriktet på 15 % av det kommunala partistödet efter ett grundavdrag på 25 000 kronor.  
 
Internt arbete, distriktet – fortsättning 
Distriktsstyrelsen beslutade att alla styrelseledamöter, förutom sitt styrelseuppdrag, ska ha ett 
ansvarsområde. Ansvarsområdenas antal beslutades till sju stycken; internfeminism/feminism, 
fackliga frågor, studier, Ung Vänster, medlemsvård, antirasism samt en ansvarig arbetsgrupp inför 
kongress och val 2018.  
Distriktsstyrelsen har haft ett internat med bland annat halvårsuppföljning på verksamhetsplanen 
och även utsett sin valledning, som består av arbetsutskottet, och där de två översta namnen på 
respektive riksdags- och regionlistan kommer att ingå ifrån och med att valkonferensen är 
genomförd. 
 
Distriktsstyrelsen fick i början av oktober besked om avsägelse i förtid från riksdagsledamoten, detta 
resulterade att namn nummer två på listan gick in som ersättare. Namn nummer två på listan är 
distriktets ombudsman, listan fastställdes på gamla distriktet Bohusläns valkonferens 2014. 
Följden blev att distriktsstyrelsen utlyste en tjänst som politisk sekreterare. Arbetsutskottet fick i 
uppdrag att hantera anställningsförfarandet och la fram förslag till beslut om tillsättning av tjänsten 
till distriktsstyrelsen i november som fattade beslut i enlighet med förslaget. Den nya 
ombudsmannen tillträdde sin tjänst i samband med årsskiftet 2017/2018. 
Fram till den nya ombudsmannen påbörjade sin tjänstgöringsperiod har distriktsordförande haft en 
arvodering på 10 % för att hantera de mest grundläggande ombudsmannauppgifterna som till 
exempel utskick till medlemmar. 
 
Internt arbete, partiet i övrigt  
Distriktsordförande har, tillsammans med ledamot från distriktets valberedning, under hösten 
deltagit i en centralt arrangerad distriktsträff Stockholm. Vanligtvis kallas till två distriktsträffar för 
ordföranden och anställda, men vårens distriktsträff ersattes av ett möte via Skype på grund av 
partiföreningsskolan. 
Partiföreningsskolan var en centralt ordnad studiesatsning och den genomfördes i distriktet under 
tre helger en i februari, en i mars och en i april. Vid varje helg så genomfördes två studietillfällen på 
två olika ställen i distriktet, Mölndal och Alingsås. De tre particentralt utbildade inledarna hade 
varsitt pass om politik, organisation och kommunikation. 
 
Distriktets ombudsman och ordförande deltog på våren i ett utbildningstillfälle i Stockholm kring det 
nya medlemsregistret som sjösattes i partiet under senvåren. 
Vidare var distriktsföreträdare närvarande på Vänsterdagarna som arrangerades i Malmö 
månadsskiftet september/oktober. Den samlade åsikten från de som deltog var att Vänsterdagarna 
är ett mycket givande arrangemang och ett givet tillfälle att träffa kamrater från hela landet.  
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Verksamhet, övrigt 
Studier, ansvarig Pia Jacobsen och Jessica Wetterling  
 
Distriktet genomförde under våren ett utbildningstillfälle i det nya medlemsregistret. I samband med 
distriktsstyrelsens internat i september genomfördes dag två en distriktsträff för medlemmarna. Vid 
detta studietillfälle genomfördes på förmiddagen tre parallella spår; ett för gruppledare och 
kommunfullmäktigeledamöter, ett för partiföreningsordförande och andra företrädare från 
styrelserna och ett med en allmänpolitisk diskussion.  
På eftermiddagen hade vi den particentrala beställningskursen Socialistskolan. Vid dagen 
medverkade, förutom distriktsstyrelseledamöter, ett trettiotal deltagare. 
 
I samband med EU-mötet i Göteborg i mitten av november genomfördes ett samarrangemang 
mellan Vänsterpartiet Väst, Vänsterpartiet Malmö och Vänsterpartiet Majorna om de så kallade 
frihandelsavtalen med EU som en av de förhandlande parterna. Vi hade besök av en företrädare för 
Corporate Europe Observatory (CEO). 
Det var ett 10-tal deltagare på träffen, både från partiet och andra organisationer som Jordens 
Vänner. 
 
Internfeminism/feminism, ansvarig Emma Ramhult (t.o.m. augusti) och Jessica Wetterling  
  
Ingen rapport 
 
Fackliga frågor, ansvarig Anders Dahl och Holger Cannerfors 
 
Den fackliga verksamheten i distriktet har handlat mycket om kartläggning under det första 
verksamhetsåret. Täta kontakter har hafts under året med partiets fackliga nätverk för att få hjälp att 
hitta fungerande strategier för den fackliga verksamheten. Likaså har planering för en kartläggning av 
fackligt aktiva medlemmar, med syfte att få igång ett fackligt nätverk i distriktet. Sonderingar har 
även gjorts med kommunalare som är partimedlemmar i Väst, Göteborg och Fyrbodal om att försöka 
få igång en Kommunalvänsterförening inom Kommunal Västs område, som täcker över dessa tre 
distrikt. Distriktet har också gett stöd åt Hamnarbetarförbundet i den pågående hamnkonflikten i 
Göteborg. 
 
Ung Vänster, Johnny Sundling (t.o.m. september) och Göran Billvall, Pia Jacobsen (fr.o.m. september) 
 
Efter september har kontakt etablerats med de två Ung Västerdistrikt som finns inom Väst, Göteborg 
och Bohuslän samt Älvsborg. Ett gemensamt informationsbrev har tagits fram tillsammans med en 
online-enkät, dessa skickades till partiföreningarna i Väst under december. Syftet med 
informationsbrevet och online-enkäten är att dels vidarebefordra den information som Ung Vänster 
distrikten vill delge partiföreningarna kring samarbete, både inför valet men också i allmänhet. Och 
dels för att kartlägga partiföreningarnas behov av hjälp under valrörelsen och förväntningar på Ung 
Vänster.  
Ett kortare möte äger rum innan verksamhetsårets slut. 
 
Medlemsvård, Anita Forsberg, Anette Holgersson och Jan Alexandersson 
 
Ingen rapport 
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Antirasism, Dick Andersson och Göran Billvall 
 
Ingen rapport 
 
Arbetsgrupp inför kongress och val 2018, Pia Jacobsen (rapportör), Anders Dahl och Anita Forsberg 
(samtliga AU) 
 
Arbetsgruppen har, med start precis innan sommarledigheten och delvis tillsammans med numera 
tjänstledig ombudsman, tagit fram planering och kalendarium inför kongress och val 2018. 
Efter att besked ombudsmannens tjänstledighet kom så har arbetsutskottet (AU) tagit över hela 
planeringsansvaret tills ny ombudsman kan sättas in i planeringen. 
För kongressen har ansvaret flyttats över till kongressdelegation och delegationsledaren. 
 
Övrigt 
Distriktsstyrelsen har arbetat med, och besvarat, remissen från Representantskapets styrelse om det 
Landsbygdspolitiska programmet för regionen. 
 
Distriktet har varit ingående organisation i Nätverket demonstrera mot Aurora 17. Tillsammans med 
över trettio andra organisationer genomfördes den 16 september en större demonstration i 
Göteborg med över 3 500 demonstranter.  
 
Distriktsordförande inbjöds av Malin Björk, EU parlamentariker för Vänsterpartiet, att under 
november delta i en konferens arrangerad av GUE/NGL, den parlamentariska gröna vänstergruppen 
Vänsterpartiet tillhör i EU parlamentet. Konferensen handlade om det så kallade frihandelsavtalet 
som EU nu förhandlar med Japan; JEFTA. 
 
Medlemsantal 
Vi hade totalt 506 medlemmar den 31 december 2017. 
 
Facebook 
Distriktets Facebook-sida är funktionen för aktuell information, debattartiklar, spridning av 
particentrala budskap etc. En helt ny Facebook-sida startades upp i samband med distriktets 
bildande och antalet följare har gått från noll till 250 följare (2018-01-22). 
 
Hemsida 
Distriktets hemsida är funktionen för mer statisk information från distriktet. En helt ny hemsida 
startades upp i samband med distriktets bildande och vi fick under våren hjälp av en kamrat från 
Fyrbodal att lägga grunderna för sidan.  
 
 
 
Ordinarie distriktsstyrelseledamöternas övriga uppdrag inom partiet  
(förutom de två ledamöter som under verksamhetsåret lämnat sina uppdrag) 
Pia Jacobsen – ordinarie ledamot Vänsterpartiet Västra Götalands representantskaps styrelse, ombud 
Vänsterpartiet Västra Götalands representantskap, ombudsmanna-arbetsuppgifter i distriktet (från 
och med november till och med december) 
Anders Dahl – ordförande Alingsås PF, ersättare kommunfullmäktige Alingsås, ersättare 
kommunstyrelsen Alingsås, ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott Alingsås, ledamot 
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Socialnämnden Alingsås, ledamot Socialnämndens arbetsutskott Alingsås, suppleant AB Alingsås 
Rådhus 
Anita Forsberg – kassör Lerums PF, ledamot kommunfullmäktige Lerum, ledamot Beredningen 
klimat, miljö och naturvård 
Dick Andersson – ledamot i partiföreningen Partille samt medlemsansvarig, ersättare i Kultur och 
fritidsnämnden 
Anette Holgersson – ledamot partiföreningen Lerum, ledamot kommunfullmäktige Lerum, ersättare 
Regionfullmäktige 
 
Ombudsman för distriktet:  
Hamza Demir (till och med 2017-10-31) 
Lisa Ahlqvist (från och med 2018-01-01) 
 
Revisorer:  
Christer Wrangsten och  
Linda Jansson 
 
Övriga uppdrag inom partiet 
Riksdagen  
Wiwi-Anne Johansson (till och med 2017-10-31), Hamza Demir (från och med 2017-11-01) 
Regionfullmäktige  
Jessica Wetterling, Jan Alexanderson 
 
Valberedning:  
Janne Gustafsson (sammankallande), 
Lena Jagers Bladini  
Christer Pålsson, och 
Wiwi-Anne Johansson (till och med 2017-10-31) 
 
2018-01-27 
Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Väst 
 
 
 
 


