
1. Inledning 
2018 kom att bli året då det nya partidistriktet i Sjuhärad sattes på sitt första stora test. Efter 

valrörelsen har vi kunnat konstatera att den nya distriktsorganisationen klarade detta test. 

Distriktsstyrelsen anser att förutsättningar för ett effektivt politiskt och organisatoriskt arbete har 

underlättats i och med den nya distriktsorganisationen i Sjuhärad.  

Valrörelsen 2018 blev en organisatorisk framgång för distriktet. Detta märks inte minst genom det 

kraftig ökade medlemsantalet. Redan någon vecka innan valdagen överträffades distriktsstyrelsens mål 

om 400 medlemmar i distriktet. En viktig utmaning kvarstår i att aktivera så många av dessa som 

möjligt. Vänsterpartiet gick framåt i region- och riksdagsvalen och i de flesta kommunala församlingar 

i distriktet. Detta till trots så måste vi konstatera att det ökade röstetalen i riksdags- och regionvalen 

tyvärr inte ledde till några mandatmässiga framgångar. Däremot är det betydelsefullt att Vänsterpartiet 

för första gången på många år är representerade i samtliga Sjuhäradskommuners fullmäktigen. På ett 

övergripande plan visar valresultatet en djupgående förändring av det politiska landskapet. Högern och 

Sverigedemokraterna har flyttat fram sina positioner och det har blivit svårare att samla rödgröna 

majoriteter. 

Under de två senaste åren har fokus för distriktsstyrelsens arbete handlat om valförberedelser och att 

stärka distriktets organisation. Vi har under 2018 fortsatt det långsiktiga arbetet med att stärka 

partiförningarna. Vi tror att det är genom lokal organisering som Vänsterpartiet kan bli en starkare 

kraft för förändring. Utvecklingen av studiearbetet har fortsatt, bland annat genom att vi genomförde 

en styrelseutbildning i början av verksamhetsåret. För första gången på länge har distriktet också tagit 

politiska initiativ till egna kampanjer; för- och eftervalskampanjerna har gett partiföreningarna 

möjlighet att på ett enkelt sätt bedriva utåtriktat arbete. 

Partidistriktet i Sjuhärad är ett av de mindre distrikten i Vänsterpartiet. Det ska vi kompensera för 

genom att vara ett av de bäst organiserade distrikten. Under 2019 behöver vi fortsätta arbetet med att 

konsolidera den organisatoriska uppbyggnaden. En stark organisation är vårt viktigaste verktyg för att 

förändra samhället. 

2. Distriktsstyrelsen och övriga uppdrag 
Vänsterpartiet Sjuhärads distriktsstyrelse har under verksamhetsåret 2018 bestått av 7 ledamöter och 4 

suppleanter. 

Ordinarie ledamöter 

Stefan Lindborg Borås  Ordförande / VU 

Christin Stormvall Tranemo  Vice ordförande / VU 

Gabriella Andersson Borås 

Fredrich Legnemark Borås 

Dan Ljung  Ulricehamn 

Anita Persson  Borås 

Beatrix Wiberg Mark 

Suppleanter 

Marjan Garmroudi Borås  VU 

Johny Andersson * Vårgårda 

Terese Eneman Herrljunga 

Ulla Stålhammar Borås 

* Johny Andersson lämnade uppdraget i september på grund av flytt från distriktet. 



2.1 Övriga uppdrag 

Internfeministiskt ansvarig: Christin Stormvall 

Ansvariga för arbetet gentemot partiföreningarna: Anita Persson och Johny Andersson 

Ansvarig för sociala medier under valrörelsen: Fredrich Legnemark 

Personal: Distriktsexpeditionens Peter Wiberg fick under valrörelsen hjälp av Christin Stormvall. 

Valberedning: Anita Spjuth (Borås, sammankallande), Sofia Andersson (Borås), Therese Lehtimäki 

(Vårgårda), Emil Persson Torgerson (Mark). 

Valberedning för kandidatlistorna till riksdag- och region: Cecilia Wiklund (Mark), Therese 

Lehtimäki (Vårgårda), Patrik Dahlin (Vårgårda), Jonas Edberg (Borås) och Gunbritt Johansson 

(Borås). 

Revision: Gunbritt Johansson (Borås), Jan-Olof Sundh (Ulricehamn), med Pelle Jageby (Mark) och 

Therese Lehtimäki (Vårgårda) som revisorssuppleanter. 

Representanter i partistyrelse: Marjan Garmroudi (Borås, tom februari). 

Representant i programkommissionen: Stefan Lindborg (from februari). 

Riksdagsledamot: Distriktet saknar riksdagsledamöter. 

Regionfullmäktigeledamöter: Marjan Garmroudi (Borås), Christin Stormvall (Tranemo, kallad 

ersättare). 

Sjuhärads ombud och ersättare i Distriktens representantskap i V Västra Götaland: Stefan 

Lindborg (delegationsledare), Johny Andersson, Gunbritt Johansson, Eva Johnels, Anita Spjuth, Jan-

Olof Sundh, Beatrix Wiberg, Peter Wiberg, med Arthur Thiry, Dan Ljung, Ulla Stålhammar som 

ersättare. 

Ledamöter i representantskapets styrelse: Johny Andersson (tom okt), Beatrix Wiberg med Dan 

Ljung som ersättare. 

Valberedning i representantskapet: Anita Spjuth och Jan-Olof Sundh 

Revision representantskapet: Gunbritt Johansson 

3. Övergripande organisation 
Sjuhärads partidistrikt omfattar Västra Götalands södra valkrets. Ingående kommuner är Borås, 

Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Herrljunga och Vårgårda. 

Vid ingången av 2019 saknas formell partiförening i Svenljunga, trots Distriktsstyrelsens 

ansträngningar att konstituera en sådan i kommunen. Medlemmarna i Svenljunga tillhör Borås 

partiförening tills vidare. 

3.1 Medlemsutvecklingen i distriktet 

Nedan följer redovisning av medlemsutvecklingen under året. Antal medlemmar avser betalningsklara 

medlemmar vid årsskiftet, det vill säga medlemmar som har betalat medlemsavgiften för 2018 eller 

har beslutats vara avgiftsbefriade. Väntande medlemsansökningar är därmed inte med i underlaget. 

Tabell: Medlemsutveckling 

Partiförening 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 Förändring 2018 

    Antal Andel 

Borås 231 174 157 57 33 % 

Bollebygd 9 4 5 5 125 % 

Mark 78 58 61 20 34 % 

Ulricehamn 48 44 41 4 9 % 

Tranemo 22 16 14 6 38 % 



Herrljunga 17 11 8 6 55 % 

Vårgårda 22 13 14 9 69 % 

Svenljunga 11 * 7 * 7 4 57 % 

DISTRIKT 438 327 308 111 34 % 

* Medlemmar boende i Svenljunga tillhör formellt tills vidare Borås partförening. 

Distriktsstyrelsens målsättning var att öka medlemsantalet till 400 medlemmar under valåret, vilket 

som synes har uppnåtts. Glädjande är också att samtliga partiföreningar har ökat medlemsantalet netto. 

Tillförlitliga jämförelsetal på partiförenings- och distriktsnivå saknas längre tillbaka i tiden på grund 

av omorganisationen 2017. Vi vet dock att medlemsantalet minskade successivt under mellanvalsåren 

2015-2016 för att återigen öka något under 2017. Ökningen under 2018 saknar motsvarighet i partiets 

historia och följer nationell trend. 

3.2 Representantskapet i Vänsterpartiet Västra Götaland 

De fem partidistrikten (Göteborg, Väst, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad) i Västra Götaland samlas i 

organet ”Distriktens representantskap i Vänsterpartiet Västra Götaland”. Detta organ är partidistriktens 

politiska nivå gentemot regionfullmäktigegruppen och har att utveckla regional politik vid sidan om 

att välja representanter till regionala uppdrag.  

Under året har Sjuhärads representanter deltagit aktivt och med hög närvaro i representantskapets 

möten runtom i regionen. Huvuddelen av representantskapets verksamhet har under det gångna året 

handlat om valet, såväl förberedelser som eftervalsarbete. Därutöver har representantskapet, på 

initiativ av Sjuhärad, beslutat att se över formerna för hur arbetet bedrivs. Detta arbete kommer att 

slutföras i samband med representantskapets årsmöte. 

Se också den inledande förteckningen över Sjuhärads ombud och ersättare i representantskapet. 

4. Beslutande konferenser och sammanträden 
Distriktsårskonferens 24 februari 

Partidistriktets högsta beslutande organ är som bekant distriktets årskonferens och 2018 arrangerades 

den på Fristad Folkhögskola. Presidiet bestod av mötesordförande Ida Legnemark från Borås, medan 

ombudsman Peter Wiberg var sekreterare. 

Distriktets partiföreningar var representerade av 30 ombud som valde ny Distriktsstyrelse, behandlade 

verksamhetsplan och övriga handlingar. Stefan Lindborg fick med acklamation återigen förtroendet 

att leda distriktet. 

På årskonferensen behandlades också en rapport från kongressdelegationen som bifogas denna 

verksamhetsberättelse. Distriktets kongressveteran Kjell Eliasson passade på att berömma 

delegationen för ett väl utfört arbete. Han tackade också för förtroendet att få vara veteranombud och 

lämnade en kortare redogörelse över sina intryck av årets kongress med jämförande perspektiv. 

Inte mindre än sex medlemmar som hade uppnått veteranstatus genom 40 års medlemskap hedrades på 

årskonferensen, med veterannålsutdelning och tal signerat distriktsordföranden. Veteranerna var 

Gunnel och Arne Ehrenholm från Borås, Karin och Pelle Jageby från Mark samt Bengt Eriksson 

och Erica Grenås från Ulricehamn. 

Partistyrelsens inbjudna representant Xamuel Gonzalez från Gävleborg höll ett hälsningsanförande 

och inledde därefter en allmänpolitisk diskussion. Ombud och övriga närvarande lyfte frågor om 



ensamkommande flyktingbarn, samarbetet med regeringen, skattesystemet, landsbygdspolitik, 

kulturpolitik, bostadsbristen och allmännyttan, LSS, arbetsmiljöfrågor, arbetstidsförkortningsfrågan 

och strejkrätten samt förhållandet till Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. 

4.1 Valkonferens 24 februari 

I anslutning till årskonferensen genomfördes en valkonferens, där distriktets riksdags- och regionlistor 

fastställdes. Mötesordförande var Xamuel Gonzalez från partistyrelsen, medan Carina Kierdorf från 

Borås partiförening var sekreterare. 36 röstberättigade ombud från distriktets partiföreningar utgjorde 

röstlängd. En särskild valberedning (se inledande förteckning) hade berett valen och kandidatlistorna 

fastställdes av valkonferensen utan större förändringar gentemot valberedningens förslag. 

4.2 Distriktsstyrelsens sammanträden 

Under det gångna verksamhetsåret har distriktsstyrelsen haft nio möten: 

DS 180224: Kortfattat möte i samband med distriktsårskonferensen. Val av Interim-VU och 

valkommitté att bereda ordinarie VU. 

DS 180311: Övergripande diskussioner om arbetet i distriktsstyrelsen. Beslut om arbetsformer, 

delegationsordning, arbetsgivarpolicy, verksamhetsplanering, tidsplan, revidering av 

valplanering inklusive beslut om valbudget. Utvärderingar av DÅK och 

kongressförberedelser. Val av VU, vice ordförande, kassör och internfeministiskt 

ansvarig. 

DS 180421: Revidering av valplanering inklusive beslut om särskild delegationsordning och 

kommunikationsplan, expeditionens bemanning. Godkännande av kandidatlista i 

Svenljunga. Beslut om strategier och val av ansvariga för arbetet gentemot 

partiföreningarna. 

DS 180602: Revidering av valplanering, inklusive planering av valupptakt och eftervalsarbetet. 

Beslut om riktlinjer för arbetsgrupp för facklig-politisk samverkan. Utvärdering av 

distriktets förvalskampanj och värvningskampanj i sociala medier, samt listtoppsträff 

för kvinnor. Remissvar central löneadministration. 

DS 180728: Revidering av valplanering. Information från valledning. Diskussion om politiska läget 

inför valet. Nominering till arbetsgrupp för översyn av representantskapets 

arbetsformer. Planering av valupptakt. 

DS 180923: Diskussion inför valutvärdering utifrån politiska läget efter valet och dess resultat i 

distriktet. Beslut om formerna för eftervalskampanjen. Nomineringar till regionala 

parlamentariska uppdrag (RS, arvodesberedning, valberedning). Planering av 

telefonaktivitet riktat till nya medlemmar. 

DS 181020: Nomineringar till övriga regionala parlamentariska uppdrag. Valutvärdering. Planering 

av internfeministisk konferens. Utvärdering av kurs för nya medlemmar. Diskussion om 

EU-parlamentsvalet. Inledande planering av kommande distriktsårskonferens. 

DS 181201: Förslag till VP och budget 2019 samt dag- och arbetsordning för DÅK 2019. Remissvar 

representantskapets arbetsformer. Diskussion om EU-parlamentsvalet och PS förslag 

till valplattform. Diskussion om arbetsformer för regionalt förtroendevalda från 

Sjuhärad. Beslut om partiskatt på regionala uppdrag. 



DS 190126: Behandling av övriga DÅK-handlingar. Beslut om strategier för arbetet i sociala 

medier. Utvärderingar av kurs i digital kommunikation och kurs för partiföreningarnas 

studieansvariga. Planering av EU-valrörelsen. 

Det verkställande utskottets och valledningens sammanträden 

VU har haft 21 protokollförda möten från DÅK 2018 till DÅK 2019. Förutom beredning och 

uppföljning av DS-sammanträden har man arbetat enligt delegation och uppdrag med att verkställa 

beslut fattade av DS. 

Under perioden mars till september var distriktets valledning i tjänst, som utöver VU (inklusive 

Marjan Garmroudi, förstanamnet på regionlistan) bestod av Ida Legnemark i egenskap av 

riksdagskandidat från distriktet. Valledningen hade 11 protokollförda sammanträden i anslutning till 

VU:s ordinarie sammanträden och arbetade utifrån särskild delegation. 

5. Organisatoriskt arbete under året 

5.1 Arbetet gentemot partiföreningarna 

Vid sidan om allmänt organisatoriskt stöd har fokus på årets arbete gentemot partiföreningarna varit 

att söka konstituera partiförening i Svenljunga. Under året har flera försök via utlysande av års- och 

medlemsmöten gjorts att konstituera partiförening i Svenljunga, dock utan omedelbart resultat. En av 

Distriktsstyrelsens långsiktiga målsättningar sedan omorganisationen 2017 har varit att samtliga 

kommuner skulle ha en konstituerad partiförening och kunna bedriva en självständig valrörelse under 

2018, men denna målsättning har alltså inte uppnåtts fullt ut. Som nämns under valavsnittet nedan 

lyckades vi emellertid ta kommunfullmäktigemandat i Svenljunga och är därmed för första gången på 

16 år nu representerade i samtliga kommuner i Sjuhärad. 

5.2 Nya studieverktyg 

Distriktsstyrelsen har under året lanserat en medlemskurs att läggas till de studieverktyg som distriktet 

sedan tidigare tillhandahåller våra partiföreningar. Studiematerialet är anpassat att hållas på 

partiförening och riktar sig till nya och gamla medlemmar som vill få en grundkurs i partiets ideologi, 

program och organisation. 

5.3 Internkommunikation 

Distriktets digitala nyhetsbrev har fortsatt att ges ut under året. Vänsternytt Sjuhärad som riktas till alla 

medlemmar har utkommit med 8 nummer, liksom Distriktsaktuellt som sänds till förtroendevalda 

inom distriktet. 

Den skriftliga informationen har kompletterats med att partiföreningarna regelbundet har kallats till 

informationsträffar av Distriktsstyrelsen, där DSVU och dess expedition har informerat om 

valplanering på central och regional nivå. De tidigare ordförandeträffarna har under valåret ersatts med 

valledarträffar, vilket i praktiken har inneburit att ytterligare en ledamot från varje 

partiföreningsstyrelse har kallats vid sidan av ordföranden. 

5.4 Det internfeministiska arbetet 

Som en del i det interfeministiska arbetet anordnandes den 15 maj 2018 en träff för de kvinnor som 

stod placerade överst på listor inför val till kommun, region och riksdag. Syftet med detta var att skapa 



goda förutsättningar inför kommande val och delge varandra erfarenheter och förberedelse inför 

höstens valrörelse, samt att bygga kvinnliga auktoriteter. Träffen hölls i Borås och deltog gjorde totalt 

6 personer från partiföreningarna i Mark, Borås, Herrljunga och Tranemo.   

Den 3 november 2018 inbjöds till en Internfeministisk konferens där samtliga medlemmar i distriktet 

var inbjudna men en särskild uppmuntran om deltagande riktades till personer med parlamentariska 

uppdrag. Vid konferensen var Carolina Gustafsson inbjuden från styrgruppen för kvinnors 

organisering, som tillsammans med VU:s Christin Stormvall och Marjan Garmroudi ledde 

konferensen. Ämnen som belystes var feminism i förhållande till andra politikerområden och kvinnors 

roll i organisationen. Vi talade om härskartekniker- hur vi kan uppmärksamma att eventuellt 

förekommer och vad vi kan göra för att förhindra dessa, samt ge varandra stöd. Det var 11 personer 

om deltog, 10 kvinnor och en man, och partiföreningarna i Borås, Mark, Ulricehamn och Tranemo var 

representerade.  

Vid utvärderingarna av dessa träffar har det framkommit positiv respons och det har med tydligt 

beskrivits att det finns ett behov av att få samtala om frågor som berör området internfeminism. 

Utöver detta har internfeministiskt ansvarig deltagit i nationell träff som anordnats av styrgruppen för 

kvinnors organisering. 

5.5 Fackligt / politiskt arbete 

En ny organisatorisk satsning antogs av årskonferensen via verksamhetsplanen, nämligen att utveckla 

det fackligt-politiska arbetet i distriktet. Distriktsstyrelsen fastställde under året riktlinjer och utsåg 

Peder Jonsson (Borås), Maryam Osman (Borås) och Anders Svensson (Mark) till arbetsgrupp. 

Gruppens första möte hölls 8 november på distriktsexpeditionen. Arbetet lämnas över till kommande 

Distriktsstyrelse att bevaka. 

5.6 Kampanjer i distriktets regi 

Distriktsstyrelsen har under året lanserat två egna utåtriktade kampanjer vid sidan av det mest 

intensiva valrörelsearbetet. Dels en förvalskampanj som sträckte sig mellan april och maj, dels en 

eftervalskampanj från valdagen fram till jul. Distriktet tog fram eget material och 

kampanjhandledningar åt partiföreningarna. 

6. Studiearrangemang i distriktsregi 
Inledningsvis vill vi nämna att det mesta av Distriktsstyrelsens verksamhet har någon form av 

pedagogisk funktion, i den meningen att vi växer tillsammans och lär av varandras erfarenheter. Även 

våra regelbundna ordförandeträffar, liksom de internfeministiska konferenserna som nämns i särskilt 

avsnitt ovan har inslag av studieverksamhet. Nedan redogörs för de särskilda studiearrangemang som 

planerades och genomfördes under 2018. 

6.1 Valrelaterade studier 

26 april ordnade DS i samverkan med Zetkin Foundation ett föredrag med Grayson Lookner, tidigare 

kampanjledare åt Bernie Sanders. I USA är man som regel duktiga på fotarbete, mun-till-mun-

metoder och det personliga mötet mellan aktivister och väljare och Lookner höll en inspirerande 

workshop för distriktets valarbetare. 



En särskild träff för våra kvinnliga listtoppar ordnades 15 maj, vilken beskrivs närmare under det 

internfeministiska kapitlet ovan. 

27 maj anlände den centrala valskolan till vårt distrikt. Hos oss leddes kursen av Ida Legnemark, 

riksdagskandidat och före detta PSVU-ledamot. Distriktsstyrelsen hade även för avsikt att arrangera en 

särskild valskola för regionalpolitiska frågor 9 juni, men denna blev tyvärr inställd på grund av för få 

anmälda deltagare. Istället arrangerades en regional valstugeträning i mindre format 9 augusti i Borås, 

under ledning av regionrådet Eva Olofsson från Göteborg och Christin Stormvall från DS. 

6.2 Kurser för nya medlemmar 

Den 6 oktober arrangerades en kurs för nya medlemmar på distriktsnivå, utifrån det studiematerial 

som Distriktsstyrelsen lanserade under året. Kursledare var DS verkställande utskott; Stefan 

Lindborg, Christin Stormvall och Marjan Garmroudi. Distriktsstyrelsen har under året också 

uppmanat partiföreningarna att ordna egna kurser för nya medlemmar, utifrån det studiematerial som 

DS har tagit fram, och tagit initiativ till att sådana har genomförts på partiföreningsnivå. 

6.3 Styrelseutbildning 7 april 

En generell kurs för partiföreningarnas styrelser ordnades den 7 april i Borås, under ledning av DS 

rutinerade verkställande utskott. En heldag vigdes åt praktiskt styrelsearbete, erfarenhetsutbyte och 

nyheter i distriktets valplanering. På kursen lanserades också distriktets förvalskampanj och 

medlemskurs, se ovan under organisatoriskt arbete under året. 

6.4 Kurs för partiföreningarnas studieansvariga 6 december 

Ett viktigt inslag i DS studiestrategier är de särskilda funktionsutbildningar som utifrån identifierat 

behov arrangeras för att stärka partiföreningsstyrelserna. Under 2018 arrangerades en kurs för 

partiföreningarnas studieansvariga 6 december, under ledning av distriktsexpeditionen. 

7. Kongress 2018 
9-11 februari pågick Vänsterpartiets 42:a kongress i Karlstad. Partikongressens huvuduppgift var att 

anta en valplattform inför riksdagsvalet, men kongressen behandlade också allmänpolitiska motioner 

samt organisations- och stadgemotioner. Allt som allt fattade kongressen beslut om 483 motioner. 

Därutöver förrättades också ett antal val till bland annat partistyrelsen, programkommissionen och 

valberedningen. 

Vänsterpartiets kongresser är imponerande uppvisningar i hur ett parti som tar den interna demokratin 

på allvar fungerar. Inte i något annat parti är möjligheterna för medlemmarna att påverka politikens 

inriktning lika stor. Stämningen på kongressen var mycket god. Det var högt i tak i debatten, men 

samtidigt en god och kamratlig ton som fungerande inbjudande för att så många som möjligt skulle 

vilja delta i debatten. Sett till hur talartiden fördelades mellan män och kvinnor sticker också den här 

kongressen ut i en positiv riktning – efter första dagens debatt hade kvinnor hållit 65 procent av 

inläggen. Som vanligt hamnade kongressen i tidspress, men som tur var kunde alla beslut som 

kongressen hade för avsikt att ta behandlas. 

Vårt partidistrikt hade fyra ordinarie ombud på kongressen: Ida Legnemark (Borås), Stefan 

Lindborg (Borås), Jan-Olof Sundh (Ulricehamn) och Cecilia Wiklund (Mark). Efter beslut i 

distriktsstyrelsen deltog också två ersättare, Terese Eneman (Herrljunga) och Gunbritt Johansson 

(Borås), i kongressdelegationen. Distriktets ombudsman Peter Wiberg deltog också med stöd och 

praktisk hjälp inför och under kongressen. Kjell Eliasson (Borås) var distriktets veteranombud på 

kongressen och deltog tillsammans med övriga veteraner i ett särskilt program. 



Inför kongressen hade delegationen haft fyra möten, varav ett var en regional ombudsträff i Göteborg. 

På det första mötet valdes Stefan Lindborg till delegationsledare. Därutöver gick delegationen igenom 

samtliga motioner och diskuterade dessa inför kongressen. Utan att förhäva oss vågar vi påstå att vår 

delegation tillhörde en av de bäst förberedda inför kongressen, vilket bland annat märktes genom att 

ombud från Sjuhärad tog mycket plats i talarstolen. Sjuhäradsdelegationen var en av de mindre 

delegationerna på kongressen, men ändå var ombud från Sjuhärad uppe hela 13 gånger i talarstolen. 

Alla ombud begärde ordet minst två gånger. Sju inlägg var i debatten om valplattformen, tre inlägg var 

pläderingar i personval, två inlägg på allmänna motioner och ett inlägg i debatten om 

organisationsmotioner. 

Partikamrater från Sjuhärad kandiderade i valet till partistyrelsen, programkommissionen och 

revisorsvalet. Tyvärr återvalde kongressen inte Marjan Garmroudi till partistyrelsen, vilket gör att 

det inte kommer att finnas någon i partistyrelsen från Sjuhärad under den kommande 

kongressperioden. Stefan Lindborg valdes till ledamot i programkommissionen som kommer att lägga 

fram förslag på ändringar i partiprogrammet till den kommande kongressen. Peter Wiberg var 

nominerad till revisor av distriktsstyrelsen, men valdes inte av kongressen. 

8. Valrörelsen 2018 
Årets stora händelse var givetvis det allmänna valet och mycket av verksamhetsåret präglades av 

förberedelser och genomförande av valrörelsen. Distriktsstyrelsen valde att utse en valledning som 

bestod av VU och listettorna till riksdagen och regionfullmäktige. Valledningen sammanträdde varje 

vecka under valrörelsen och kunde på delegation fatta snabba beslut. Arbetssättet fungerade mycket 

väl och de översta namnen på respektive listor gjorde ett enormt arbete för Vänsterpartiet i hela 

distriktet. 

Distriktsstyrelsen antog redan i augusti 2017 en första valplanering, ett omfattande dokument som 

reviderades på varje DS-sammanträde fram till valdagen. Valplaneringen var det sammanhållande 

dokumentet under hela valrörelsens planerings- och genomförandefaser. Det möjliggjorde strategiska 

avvägningar och viktiga prioriteringsdiskussioner från distriktsstyrelsen såväl som valledningens sida. 

8.1 Förvalskampanj 

Inför första maj genomförde distriktet en förvalskampanj. Till denna producerades ett flygblad som 

partiföreningarna kunde använda sig av för att mobilisera inför första maj. Den politiska inriktningen 

på kampanjen handlade om att etablera det jämlikhetsperspektiv som var centralt i Vänsterpartiets 

valrörelse. 

8.2 Valupptakt 11 augusti och partiledarbesök i distriktet 

Distriktsstyrelsens stora utåtriktade arrangemang under året genomfördes som gemensam valupptakt 

den 11 augusti i Borås stadspark. Det var inte självklart att Jonas Sjöstedt skulle besöka Borås under 

denna valrörelse, men tack vare att DS presenterade ett intressant program blev han det stora 

dragplåstret. 

Distriktsstyrelsen satsade stort, med lotteri, ansiktsmålning, kulturinslag, hoppborg och andra 

familjeaktiviteter. De flesta partiföreningars förstanamn på kommunlistorna var på plats och 

intervjuades av distriktsordförande Stefan Lindborg från stadsparkens scen. Riksdagskandidat Ida 

Legnemark och regionetta Marjan Garmroudi presenterades såklart också. Arbetarklassikerna stod 



för kultur och bidrog till den goda stämningen. Samtliga regionala förstanamn från våra granndistrikt 

Fyrbodal, Skaraborg, Göteborg och Väst var också på plats på representantskapets initiativ. 

Minnesvärt under Sjöstedts tal var att partiledaren bjöd in samtliga åhörare till att stå med honom 

under tak, när en kraftig regnskur plötsligt bröt ut. Det blev en fin symbolik och god publicitet i 

diverse medier. Trots att vädret svek mot slutet var alla valarbetare peppade och på gott humör när det 

var dags att packa ihop. 

8.3 Vårgårda möte 15 augusti 

Jonas Sjöstedt besökte distriktet ytterligare en gång, nämligen under Vårgårda möte som varje 

valrörelse arrangeras av Equmeniakyrkan i Vårgårda. Arrangemanget pågick en hel vecka och 

Distriktsstyrelsen sponsrade partiföreningen ekonomiskt. Vänsterpartiets och Jonas Sjöstedts dag var 

den 15 augusti. Expedition och förstanamn var på plats, liksom många partikamrater från distriktet och 

närliggande partiföreningar i Väst- och Skaraborgs-distrikten. Sjöstedt intervjuades från scen i en 

fullsatt lokal och fick visa en mer filosofisk sida än vad som vanligtvis framkommer i debatter och 

andra sammanhang. 

8.4 Valturné och övriga utåtriktade aktiviteter 

Distriktsexpeditionen förstärktes på heltid under valrörelsen av Christin Stormvall, 

Distriktsstyrelsens vice ordförande. Christin ansvarade framförallt för att samordna valturnén, där 

samtliga kommuner besöktes minst en gång av våra listtoppar. Ida Legnemark och Marjan Garmroudi 

deltog i torgmöten, debatter och marknadsdagar från Herrljunga i norr till Tranemo i söder och har 

som tidigare nämnts gjort storartade insatser för distriktet i valrörelsen 2018. 

Expeditionen tog ansvar för att samordna valrörelsearbetet i Svenljunga, där vi saknar konstituerad 

partiförening, och var i övrigt på ständigt resande fot under valrörelsens mest intensiva skede. 

Även Distriktsordförande Stefan Lindborg var mobil under valrörelsen och reste bland annat med 

expeditionen till Töllsjö, för att stötta Bollebygds partiförening med ett marknadsarrangemang medan 

förstanamnet Tomas Ridell deltog i en utfrågning. Som en parentes kan nämnas att Vänsterpartiet fick 

7,1 % i riksdagsvalet i Töllsjös valdistrikt, att jämföra med 5,2 % i kommunen som helhet. 

8.5 Telefonkampanj 

Distriktsstyrelsen valde att delta i en helt ny central kampanjmetod. Erfarenheter från Norge visade att 

telefonkampanjer var ett effektivt sätt att direkt nå potentiella väljare under kort tid. Fredrich 

Legnemark från DS och expeditionens Peter Wiberg utsågs till kampanjledare och ansvarade för 

utbildning och praktiskt arrangemang. Ringstugan hölls öppen under de sista två veckorna under 

valrörelsen. 

8.6 Valresultat och utvärdering 

Valresultatet får i röstetal betraktas som en framgång, även om vi inte fick den utdelning 

mandatmässigt som vi hade hoppats i kommunerna och inte heller lyckades ta det efterlängtade 

riksdagsmandatet. Endast 893 röster (0,6 procentenheter) fattades för att vinna ett utjämningsmandat i 

valkretsen. Fullständig förteckning över valresultatet i vårt distrikt bifogas appendix. 

För första gången på 16 år tog vi mandat i Svenljunga kommun och i övrigt ökade vi antalet mandat i 

Herrljunga och Tranemo. Trots Vänsterpartiets valframgång är det viktigt att se att valresultatet 



innebär en ytterligare högervridning av det politiska landskapet såväl nationellt som lokalt, vilket gör 

det svårare för Vänsterpartiet att ingå i progressiva majoriteter. Tranemo kommer åtminstone 

inledningsvis att vara den enda kommun i Sjuhärad där Vänsterpartiet är med i styret under den 

kommande mandatperioden. I Västra Götalands län kommer det blågröna minoritetsstyret fortsätta att 

regera, trots en svagare ställning efter valet. Nya S-mittenkoalitioner har bildats i flera kommuner som 

tidigare var rödgrönt styrda och när denna verksamhetsberättelse har statsminister Stefan Löfven 

nyligen presenterat en regeringsförklaring som är svårsmält för Vänsterpartiet och, får vi förmoda, 

socialdemokratin. 

Distriktsstyrelsen antog på sammanträdet i oktober en omfattande valutvärdering som har publicerats i 

Distriktsaktuellt under året. Dokumentet utvärderar valet utifrån såväl politiskt som organisatoriskt 

perspektiv och erbjuder mer djupgående läsning än denna publikation. 

9. Ekonomisk berättelse 
Med anledning av val- och kongressår finansierades årets kostnader delvis av fonderade medel från 

tidigare år. Kongressen budgeterades till 90 tkr, varav tanken var att ta 75 tkr från fonderade medel. 

Här rymmer sig en av de större budgetavvikelserna 2018 då det faktiska utfallet för kongresskostnader 

hamnade på ca 48 tkr. Centrala kongresser är alltid svårt att budgetera då kostnaderna är avhängiga av 

vilka individer som väljs till ombud. 

Den totala omslutningen på distriktets valbudget var 400 tkr. Av dessa skulle 250 tkr enligt budget 

belasta fonderade medel och 150 tkr av årets medel. En betydande del av valbudgeten (ca 25 %) gick 

till det centrala postutskicket medan 20 % utgjorde ovillkorat stöd till partiföreningarnas valrörelser. 

Uppföljningen av valbudgeten visar på ett överskott, vilket främst beror på att kostnaderna för 

marknadsföring i sociala medier blev lägre än vad som initialt beräknades. Även personalkostnaderna 

under valrörelsen blev något lägre än budgeterat och i övrigt tillkom inga större oförutsedda utgifter. 

Med anledning av avvikelserna för val och kongress beslutade Distriktsstyrelsen att inte utnyttja 

fonderade medel fullt ut, och föreslår därmed att årets resultat redovisas till 70 tkr. 

Bortsett från avvikelserna gällande val och kongress får resultat i förhållande till budget ändå anses 

vara träffsäkert. Omorganisationen har nu satt sig och vi vet vad verksamheten kostar ett normalår och 

var det finns utrymme att göra extra satsningar. Det egna kapitalet inklusive fonderade öronmärkta 

medel till kommande kongress och valrörelser uppgick vid bokslut till 740 tkr, vilket med lite 

perspektiv är mer än vid ingången av omorganisationen 2017 och visar att distriktsorganisationen har 

en hållbar ekonomi över tid. 

10. Avslutning 
Distriktsstyrelsen vill framföra ett varmt tack till vår personal, till distriktens partiföreningar och alla 

medlemmar som sett till så att Vänsterpartiet Sjuhärad har nått ett bra resultat i valet 2018. 

Den avgående distriktsstyrelsen ställer härmed sina platser till förfogande. 

Stefan Lindborg Christin Stormvall Gabriella Andersson 

Fredrich Legnemark Dan Ljung  Anita Persson 

Beatrix Wiberg Marjan Garmroudi Terese Eneman 

Ulla Stålhammar 

Januari 2019 



APPENDIX 

BILAGOR EKONOMISK BERÄTTELSE 

Resultat 180101-181231 gentemot budget 2018 
    

INTÄKTER  Utfall 2018   Budget 2018   Avvikelse  

Medlemsavgifter 20 479  20 000  479  

Partiskatt regionala uppdrag 9 665  7 000  2 665  

Kanslistöd från PF 140 864  137 000  3 864  

Informationsstöd VVG 859 386  859 000  386  

Sålda tjänster VVG 29 676  28 000  1 676  

Res anslag val 2018 190 000  250 000  -60 000  

Res anslag kongress 2018 50 000  75 000  -25 000  

Insamlingar 1 749  0  1 749  

Övriga intäkter 11 532  4 000  7 532  

SUMMA INTÄKTER 1 313 351  1 380 000  -66 649  

    

KOSTNADER    

Valrörelse 2018 -273 466  -330 000  56 534  

Anslag PF-stöd i valrörelsen -70 000  -70 000  0  

Kongress 2018 -48 041  -90 000  41 959  

Personalkostnader -594 871  -600 000  5 129  

Övriga kanslikostnader -73 876  -75 000  1 124  

DS-relaterade kostnader -20 529  -20 000  -529  

Studier och konferenser -53 155  -70 000  16 845  

Anslag Ung Vänster -85 938  -86 000  62  

Bidrag externa organisationer -2 749  0  -2 749  

Generellt PF-stöd -11 200  -30 000  18 800  

Generellt kampanjarbete -3 564  0  -3 564  

Övriga kostnader -5 353  -9 000  3 647  

SUMMA KOSTNADER -1 242 743  -1 380 000  137 258  

    

ÅRETS RESULTAT 70 607  0  70 607  
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Balansräkning 180101-181231   

 IB 180101 Perioden UB 181231 

TILLGÅNGAR       

Likvida medel 991 694  -185 439  806 254  

Fordringar 1 471  -1 471  0  

Inventarier 4 686  3 437  8 123  

SUMMA TILLGÅNGAR 997 851  -183 473  814 377  

    

 IB 180101 Perioden UB 181231 

SKULDER       

V Herrljungas tillgodohavande -85 938  16 200  -69 738  

Upplupna personalkostnader -146  -1 369  -1 515  

Leverantörsskulder 0  -750  -750  

SUMMA SKULDER -86 084  14 081  -72 003  

EGET KAPITAL    

Kongressfond -75 000  50 000  -25 000  

Valfond -250 000  190 000  -60 000  

Eget kapital -586 767  -70 607  -657 374  

SUMMA EGET KAPITAL -911 767  169 393  -742 374  

SUMMA SKULDER + E.K -997 851  183 473  -814 377  

 
  



APPENDIX 

KANDIDATLISTOR VAL 2018 

 
 

  



APPENDIX 

VALRESULTATET I TABELLER 
 

1. Riksdagsval och regionval 
 Valresultat, % 

 M Kd C L Mp S V Sd Övr Valdelt. 

Riksdagsval riket 19,8 6,3 8,6 5,5 4,4 28,3 8,0 17,5 1,5 87,2 

Förändring 2014-18 -3,5 1,7 2,5 0,1 -2,5 -2,7 2,3 4,6 -2,6 1,4 

Västra Götalands läns 
södra 

19 7,3 9,6 5,3 3,4 28 6,4 19,7 1,3 87,4 

Förändring 2014-18 -3,3 2,2 2,1 0,4 -2,6 -3,0 1,2 4,7 -1,5 1,7 

           

Regionval regionen 18,6 7,6 7,6 6,9 4,6 26,9 9,6 12,8 5,3 83,5 

Förändring 2014-18 -3,1 1,9 1,4 -0,2 -3,8 -3,3 1,3 3,5 2,2 1,4 

Västra Götalands läns 
södra 

19,0 8,5 10,6 6 3,2 29,7 7,2 14,3 1,4 83,9 

Förändring 2014-18 -1,7 2,7 1,9 0,2 -3,2 -3,9 0,9 3,3 -0,2 1,4 

 

 Mandatfördelning  

  M Kd C L Mp S V Sd DEM 

Riks 70 23 31 19 15 101 28 62 0 

Förändring 2014-18 -14 7 9   -10 -12 7 13 0 

Västra Götalands läns 
södra 

2 1 1 0 0 2 0 2 0 

Förändring 2014-18 0 1 1 0 0 -1 0 1 0 

                    

Regionen 28 11 12 10 7 41 15 20 5 

Förändring 2014-18 -5 2 2 -1 -6 -5 2 6 5 

Västra Götalands läns 
södra 

4 2 2 1 1 6 1 3 0 

Förändring 2014-18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 

Not: Vår valkrets Västra Götalands läns södra har gjorts om varför direkt jämförelse med valresultat 

2014 inte blir exakt. 
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2. Kommunval 
Bollebygd kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 16,3 -6,8 5 -2 

Kd 5,6 1,8 2 1 

C 8,8 1,2 3 1 

L 4 1,3 1  

Mp 4,8 -1 1 -1 

S 23 -6,8 7 -3 

V 3,6 -0,1 1  

Sd 18,2 2,9 6 1 

Folkets röst 15,3 7,8 5 3 

Övriga 0,3 -0,2 0  

     

Borås kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 20,7 -1,2 15 -2 

Kd 6,6 1,8 5 2 

C 6,7 1,1 5 1 

L 7,4 1,1 5  

Mp 3,6 -3,4 3 -2 

S 30,9 -2,4 23 -1 

V 7,9 0,5 6  

Sd 15,4 4,1 11 2 

Övriga 0,8 -1,8   

     

Herrljunga kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 13,8 -0,3 4  

Kd 7,5 1,8 2  

C 18,2 2,7 6 1 

L 10,1 -0,4 3  

Mp 1,9 -0,9 0 -1 

S 21,4 -6 7 -2 

V 5,2 1,1 2 1 

Sd 11,7 1,6 4 1 

Kommunens väl 9,4 0,1 3  

Övriga 0,7 0,2   
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Mark kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 17,1 1,1 9 1 

Kd 6,6 2,1 3 1 

C 16 4,6 8 2 

L 5,3 0,4 3 1 

Mp 2,5 -2 1 -1 

S 28,9 -2,8 15 -1 

V 7,8 1,1 4  

Sd 15,4 6 8 3 

Marks o.d 0 -3,1  -2 

Markbygdspartiet 0 -7,5  -4 

Övriga 0,5 0  0 

     

Svenljunga kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 14,7 -0,5 5  

Kd 3,1 0,3 1  

C 20,5 5,7 7 2 

L 3,2 -1,2 1 -1 

Mp 2,1 -1,6 1  

S 21,6 -9 7 -3 

V 2,9 1,7 1 1 

Sd 17,1 4,2 5 1 

Landsbygdsp ob 14,7 0,5 5  

Övriga 0,2 -0,1   

 

Tranemo kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 14,1 -0,1 5  

Kd 6 1,8 2  

C 22,3 -0,5 8 -1 

L 3,2 0,5 1  

Mp 3,3 -2,4 1 -1 

S 33,5 -2,6 13  

V 4 1,2 2 1 

Sd 13,1 2,3 5 1 

Övriga 0,4 0   
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Ulricehamn kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 15,7 -3,9 8 -2 

Kd 4,6 0,7 2  

C 16,1 -4,2 8 -2 

L 4,6 0 2  

Mp 3 -2,5 2 -1 

S 20,6 -5,5 10 -3 

V 4,9 0,1 2  

Sd 12,6 4 6 2 

Nya Ulricehamn 17,6 11,4 9 6 

Övriga 0,2 0   

     

Vårgårda kommunfullmäktige 

 Valresultat, % Förändring, 2014-18 Mandat Förändring, 
2014-18 

M 14,5 -2,2 6 -1 

Kd 13,2 3 5 1 

C 20,8 3,9 9 2 

L 4,5 1,7 2 -1 

Mp 5,6 -0,5 2  

S 23,3 -5,9 10 -2 

V 4,7 -0,4 2  

Sd 13,1 3,8 5 1 

Övriga 0,2 -0,2   
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BILDTEXTER TILL FRAM- OCH BAKSIDA 
 

Baksida 

Överst: Vårgårda möte 15 augusti. Från vänster: 

Christin Stormvall, Ida Legnemark, Jonas Sjöstedt, 

Marjan Garmroudi, Johny Andersson (ordförande V 

Vårgårda / DS) och Peter Wiberg. Infällda är 

Distriktsstyrelsens Anita Persson och Stefan 

Lindborg i annat sammanhang under valrörelsen. 

Nedre segmentet: Tommy Josefsson och Hamid 

Mavizi skruvar upp valtavlor i Borås. Hoppborgen 

var ett uppskattat inslag under distriktets valupptakt 

så länge vädret tillät. Till höger bild från valturnéns 

stopp i Ulricehamn. Marjan Garmroudi och Christin 

Stormvall tillsammans med V Ulricehamns Ulla 

Sundhage, Ingbritt Jonsson, Dan Ljung och 

ordförande Evelina Karlsson. 

 

 

 

 

 

Framsida 

Ida Legnemark och Marjan Garmroudi talar på 

valupptakten. Till höger syns Farima Sha, 

ombudsman för Ung Vänster Älvsborg i valrörelsen, 

tillsammans med Alexi Hedlund från Ung Vänster 

Borås. 

Telefonkampanjen var ett nytt grepp som 

Distriktsstyrelsen prövade under valrörelsen 2018. 

Till höger samtalar Distriktsordförande Stefan 

Lindborg med Tomas Ridell, V Bollebygd. 

 

 

 

 

Fotografer i denna publikation: Sofia Andersson, 

Marjan Garmroudi. Peter Wiberg, Wiwi Aronsson 

(valaffisch). 


