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Verksamhetsberättelse 2021/2022 
Vänsterpartiet Västernorrland   
 
 
 
Inledning 

Verksamhetsåret inleddes i och med distriktsårsmötet den 27 mars 2021. Distriktsstyrelsen 
har eftersträvat att uppfylla det uppdrag som styrelsen fått av årskonferensen, samtidigt 
som vi har haft stort fokus på att länet ska komma in starka och enade i valåret 2022.  
 
Vårt distrikt, liksom hela samhället har även under 2021 präglats av pandemins 
begräsningar. Viktiga tillställningar som 8 mars och 1 majfirande, som brukar locka 
hundratals människor till demonstrationståget, fick ställas in och bli digitala arrangemang 
istället. Pandemin har begränsat möjligheter till utåtriktade aktiviteter såsom röda lördagar 
där vi brukar synas på gator och torg, likväl som interna aktiviteter där vi brukar träffas, 
prata och ha trevligt tillsammans.  

Under senhösten kunde vi dock gå tillbaka till någon form av normaltillstånd, vilket 

möjliggjorde att vi kunde ta emot vår partiledare Nooshi Dadgostar under hennes 

Industriturné. Tillsammans med representanter från våra lokala partiföreningar och 

distriktet besökte Nooshi SCA i Bollsta, Statkrafts driftcentral, samt Sollefteås kommunala 

vattenkraftverk. Nooshi gjorde även en utåtriktad folklig aktivitet när hon tillsammans med 

oss besökte den första publika hockeymatchen (efter lättade restriktioner) mellan Modo 

Hockey-Västervik på Fjällräven Arena i Örnsköldsvik. Det var ett uppskattat inslag som fick 

medial uppmärksamhet. 

 

Under hösten kunde vi också delta på Vänsterdagarna. Alla länets partiföreningar var 

representerade nere i Göteborg och totalt var vi över 20 kamrater som laddade upp inför 

valåret tillsammans under tre dagar fulla med nätverksträffar, föreläsningar, panelsamtal, 

workshops och mycket mer.  

 

Tyvärr ökade smittspridningen igen under slutet av verksamhetsåret med återgång till 

distans och digitala möten. Detta orsakade bland annat att partikongressen 2022 tvingades 

ställas om till en reducerad digital kongress, där både allmänna motioner och 

organisationsmotioner fick läggas till handlingarna till förmån för framtagande av 

Valplattformen. Vårt distrikt representerades av fem ombud.  

Årets stora politiska höjdpunkt var striden och segern mot marknadshyror. Det arbetet 

gjorde vi tillsammans i partiföreningar och distrikt. Vi stod på oss, vi stod enade som parti 

och vi accepterade inte en regering som vill driva igenom marknadshyror. Vi hindrade 

införandet av marknadshyror och höjda hyror för tre miljoner hyresgäster och som resultat 

fick Vänsterpartiet det största stödet på 20 år och ett rejält ökat antal medlemmar.  

Vi går in valåret 2022 tillsammans, större och starkare än någonsin med budskapet ”Vi håller 

det vi lovar!” 
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Regiongruppens arbete i Region Västernorrland 2021 

Under 2021 har regiongruppens arbete präglats av Coronapandemin och de förslag till 
nedskärningar (kostnadsreduceringar) för specialistvården som lades fram våren 2021. 
Beslut kring dessa nedskärningar togs slutligen i juni och augusti 2021. 

Situationen inom hälso- och sjukvården har under året tyvärr fortsatt försämras och varit 
mycket ansträngd. Personalen har larmat om dålig arbetsmiljö, dålig tillgänglighet till vården 
och korridorvård. Det stora ekonomiska överskott som regionen gjort under året beror 
nästan uteslutande på ökade statsbidrag och tyvärr har dessa pengar inte använts för att 
göra de nödvändiga satsningar på personalen som skulle behövas. Istället sjösatte 
majoriteten ett stort sparpaket som berörde alla tre sjukhus och som innebar att vårdplatser 
togs bort, att avdelningar slogs ihop och att viss opererande verksamhet flyttades. Vi i 
Vänsterpartiet motsatte oss dessa förslag.  

I början 2021 fick även borttagandet av den inneliggande psykvården i Örnsköldsvik (avd 61) 
mycket protester och vi motsatte oss även det beslutet och lyfte att införande av SPOT 
(specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) var bra, men att den inneliggande vården fortsatt 
behövs för patienter och anhöriga. I övrigt har den mycket ansträngda situationen inom BUP 
(barn- och ungdomspsykiatrin) uppmärksammats medialt och vi har försökt lyfta frågan i 
olika forum i regionen och haft återkommande kontakter med personal på BUP, främst i 
Örnsköldsvik. 

Regiongrupps arbetsutskott bestående av Nina Orefjärd, Isabell Mixter, Lars-Gunnar Hultin 
samt politisk sekreterare Ulrica Ödebygd har haft löpande avstämningar för att hantera 
uppkomna frågor. I övrigt håller regiongruppen kontakt genom den interna Facebooksidan 
och via messengerslingan vid fullmäktiges sammanträden.  

Det parlamentariska arbetet har till stor del bedrivits digitalt, då både regionfullmäktige, 
nämndsmöten och utskottsmöten skett digitalt under delar av året. Regiongruppen har haft 
gruppmöten i samband med fullmäktigemötena, men även haft telefonmöte vid ett tillfälle. 
Hela regiongruppen har övernattat i Härnösand vid ett tillfälle i samband med ett 
fullmäktigemöte. Vid detta tillfälle talade vi strategi, samt spelade in korta filmer med våra 
företrädare.  

Regiongruppen har haft kontakt med flera fackförbund under året, men på grund av 
pandemin inte kunnat genomföra några studiebesök under året. Vi har arbetat för att lyfta 
fram vår politik i de parlamentariska församlingarna, dels genom ett eget förslag till 
regionplan och budget och dels genom att lägga ett antal motioner, samt genom 
interpellationer och frågor i regionfullmäktige. 

Under året har motioner, interpellationer och frågor på följande teman behandlats i 
fullmäktige: 1) jämlik vård genom motioner om bl.a. jämställdhetsintegrering och arbetet 
med mäns våld mot kvinnor. Även fråga om förlossningsvården i länet har lyfts. 2) Regionens 
krisarbete har synats genom interpellationer och motioner om lagerhållning och 
krismedvetenheten. 3) Vidare har klimat- och miljöfrågor lyfts genom motioner om 
införande av laddmöjligheter, samt att klimat- och miljöaspekter alltid ska belysas vid 
verksamhetsförändringar. Utöver det har följande frågor motionerats om eller lyfts i 
fullmäktige genom fråga eller interpellation: Öka användning av fysioterapeuters 
kompetens, inför brukarstyrd inläggning, översyn av lönepolicyn och en bättre tillämpning av 
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den, om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om renoveringen av regionens hus och att 
möbler kastas bort, om att regionen ska sluta betala för nätläkare och sluta med gratisfikor 
till politiker m.m. 

Regiongruppens utåtriktade arbete har till stor del bestått av inlägg på vår Facebooksida, 
som under hösten slogs ihop med Vänsterpartiet Västernorrlands-sidan. I övrigt har vi 
skickat in debattartiklar och pressmeddelanden och ibland tagit direktkontakt med 
journalister. Vi har blivit uppmärksammade i radio, TV och tidningar vid flertalet tillfällen 
under året. Under hösten 2021 deltog vi även i ett gemensamt kampanjprojekt med sex 
andra regiongrupper från Vänsterpartiet. Kampanjen mynnade bl.a. ut i kampanjmaterial att 
använda på Facebook, så som DR BRY och en gemensam debattartikel i ETC. Det har varit ett 
mycket givande samarbete som kommer att utmynna i fortsatt samverkan inför valrörelsen. 

 
Distriktet 
 
Under 2021 har Vänsterpartiet sett en makalös medlemsutveckling och en nettoökning med 
ca 5000 medlemmar. Vi är nu nästan 30 000 medlemmar i landet, vilket är rekord i modern 
tid. I vårt distrikt har vi fått en medlemsökning med 14% sedan 2020-12-31, vilket motsvaras 
av ca 80 personer i absoluta tal och vi har cirka 650 betalningsklara medlemmar.  
 
Den nu avgående distriktsstyrelsen (DS) har under året bestått av ordförande Erfan 
Kakahani, ordinarie ledamöter Isabell Mixter (vice ordförande), Svante Sörmark (kassör), 
Martin Neldén, Ulrica Ödebygd, Ewa Arph Wernström samt Baran Hosseini. Ersättare i 
styrelsen har varit Göran Fahlén, Lars Sahlén, Klara Meijer och Natalia Sjöberg.  
 
Styrelsen har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret. För att hantera 
uppkomna frågor och bereda ärenden till distriktets styrelsemöten har distriktsstyrelsen 
haft ett arbetsutskott bestående av Erfan Kakahani, Isabell Mixter, Ulrica Ödebygd, Svante 
Sörmark, samt distriktets ombudsman Sebastian Nygren. Utskottet har träffats en vecka 
innan varje styrelsemöte och en roterande ledamot eller ersättare har haft möjlighet att 
närvara vid dessa möten.    
 
 
Aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret 2021/2022 
 
Distriktårskonferens (DÅK) den 27 mars 2021  
På grund av det rådande läget med pandemin genomfördes DÅK som ett digitalt möte. 
Årsmötet behandlade val av ny styrelse, revisorer, valberedning, verksamhetsplan och 
motioner. Inbjuden gäst från partistyrelsen (PS) var Linn Wegemo som föredrog lägesrapport 
om Vänsterpartiets två röda linjer, LAS och Marknadshyror.  
 
Utbildningar 
Partiet centralt genomförde partiföreningsskolan 2021, en stor utbildningssatsning inför 
valrörelsen 2022 och kommande mandatperiod. Utbildningen riktade sig till 
styrelsemedlemmar i alla partiföreningar och genomfördes vid tre kurstillfällen (den 4 
september, den 2 oktober och den 7 november). Vårt distrikt beslutade delta i 
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partiföreningsskolan genom digitala sändningar från Sundvall och via satelliter i 
partiföreningarna för att möjliggöra större deltagande. 
 
Höstkonferensen den 16 oktober i Söråkers Folkets Hus 
Höstkonferens blev mycket uppskattad. Glädjen var stor över att kunna träffas igen och 
genomföra Höstkonferensen fysiskt. Lokalen, maten och personalen lovordades.  
 
Konferensen inleddes i vanlig ordningen med separatistiska träffar, ledda av Isabell Mixter 
och Sebastian Nygren. Därefter presenterade Linn Wegemo PS förslag till Valplattform och 
strategi. Efter lunch presenterade Isabell Mixter och Nina Orefjärd DS förslag till 
valplattform. Höstkonferensen avslutades med diverse rapporter.  
 
Framtagande av Valplattform för Vänsterpartiet Västernorrland 
I distriktsstyrelsens arbete har den centrala utgångspunkten varit att vi som distrikt ska stå 

enade i valåret kring våra prioriteringar. Stor vikt har lagts på en bred och inkluderande 

process för framtagandet av vårt regionala valprogram. För att underlätta detta arbetssätt 

utsågs en skrivargrupp bestående av representanter från DS (Erfan Kakahani, Isabell Mixter, 

Martin Neldén samt Ulrica Ödebygd) och representanter från regiongruppen (Nina Orefjärd, 

Marie Buhr samt Lars-Gunnar Hultin).  

För att kunna inkludera och eftersöka medlemmarnas synpunkter har tre temamöten 

genomförts, så kallade ”brainstorming möten”.  Varje träff hade eget tema nämligen 

följande områden: 

- kollektivtrafik, regional utveckling och hållbar utveckling/klimatomställning  

- folkhälsa, folkhögskolor och kultur  

- vård, primärvård och specialistvård 

En remissversion av valprogrammet presenterades på höstkonferensen och det slutgiltiga 

förslaget antogs av DS under december och skickades därefter ut till medlemmarna. 

 
Valtåget 
Valtåget rullar vidare och arbetet liksom kontakterna med partiföreningar och medlemmar 
kommer intensifieras under våren. Diskussioner och samarbete mellan distrikt och region 
inför valrörelsen sker löpande. Strategin inför valet behöver dock utkristalliseras inom kort, 
efter att partiets centrala budskap kommuniceras. Då kommer även arbetet i vårt eget 
distrikt intensifieras. Ombudsman Sebastian Nygren fungerar som valledare och 
kontaktperson gentemot partiet centralt i det centrala arbetet med valrörelsen. 
 
Vi har spelat in två poddar, slagit ihop våra sidor på Facebook till en Vänsterpartiet 
Västernorrland. Vi arbetar mycket med sociala medier och hoppas kunna stötta upp med en 
gemensam utbildning och strategi för sociala medier. Vi har genomfört den planerade 
medlemsenkäten via Zetkin och ska göra god användning av svaren samt fortsätta arbetet 
med Zetkin för fortsatt organisering och aktivering av medlemmarna i vårt distrikt. 
 
Tidningen Vänstern i… är också en del av Valtåget och kommer att innebära en stor fördel i 
arbetet med att föra ut vår politik och presentera våra kandidater och vallistor inför valet. 
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Övriga aktiviteter 
Distriktsstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka sammanhållningen inom länet. DS har 
arbetat för att skapa flera förbindelser och möjligheter för lokalföreningarnas medlemmar 
att bekantas, diskutera, finna politisk samhörighet samt utbyta politiska idéer. Detta år har 
våra möten främst varit digitala.  
 
Under verksamhetsåret (27 mars 2021- 19 februari 2022 ) har följande aktiviteter anordnats  
 

• Nätverksträffar för arvoderade parlamentariker med ledande uppdrag  

• Ordförandeträffar vid tre tillfällen (digitalt och fysiskt) 

• Gemensamt deltagande på Vänsterdagarna  
 
Webbaserat klimatföredrag med Jens Holm  
Som ett led i att försöka lyfta klimatfrågorna i distriktet (särskilt kopplat mot att finna vägar 
till framgång i det lokala och regionala klimatarbetet) bjöd vi in till ett digitalt evenemang på 
Facebook. Föredragande var Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm med 
moderator Ulrica Ödebygd och Sebastian Nygren som teknikansvarig. Föredraget Så blir 
omställningen hållbar och rättvis hölls den 5 oktober och ca 25 deltagare från hela Sverige 
anslöt. Många intressanta frågeställningar lyftes på detta mycket uppskattade föredrag. 
Samtliga föranmälda deltagare bjöds på var sitt exemplar av Jens Holms nya bok Pandemin 
som möjlighet.  
 
Antirasistturné  
Baran Hosseini tog initiativ till en antirasistisk turné i runt om i länet med målet att 
uppmärksamma, öka kunskapen om och stimulera kampen mot rasism. Tanken var att besök 
skulle hållas i varje partiförening under senhösten. I de partiföreningar detta kunde 
genomföras blev detta en lyckad turné med många samtal, flygbladsutdelning och 
medlemsvärvning.  
 
Ombudsmannens arbete  
Ombudsmannens arbete har under året till stor del bestått av administrativt arbete till stöd 

för distriktet samt och mycket strategiskt planeringsarbete till gagn för både distrikt och 

region för att lyfta våra vänsterfrågor. Det administrativa arbetet har skett med tidningen 

”Vänstern i..”, i organisationsverktyget Zetkin och där han varit en central del i skapandet av 

en gemensam sjukvårdskampanj i samverkan med andra regioner, där bland annat den 

omåttligt populära ”Doktor bry” sett dagens ljus. Ombudsmannen har i vanlig ordning varit 

tillgänglig support för partiföreningarna kring alla spörsmål. 

Mer utförlig rapport finns i bilagan: ”Ombudsmannens rapport”. 

 
Vänsterpartiets kongress 2022 
Vänsterpartiets 44:e kongress genomfördes i digital form den 4-6 februari. Ordinarie ombud 
valda av medlemmarna via digitala ombudsval från Västernorrland var Nina Orefjärd, Alireza 
Samadi, Erfan Kakahani, Klara Hedin och Ulrica Ödebygd. Suppleanter var Marie Buhr och 
Daniel Berglund. Under kongressen tjänstgjorde Marie B för Alireza S som fick förhinder. 
Niklas Evaldsson deltog enskilt för Sundsvalls partiförening. 
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Då kongressen återigen fick ställas om till ett digitalt format gjorde det att den stora frågan 
att hantera blev om huruvida det var rätt av partistyrelsen att åter lägga allmänna- och 
organisationsmotioner till handlingarna, vilka redan försenats tidigare. Kongressen beslutade 
enligt PS förslag och därefter var kongressen igång. En från början bra Valplattform blev en 
ännu bättre Valplattform, bla efter att många bra och skarpare skrivningar togs. Besluten 
rörande bland annat klimat- och miljö, totalförbud mot vinster i välfärden, att Vänsterpartiet 
står upp för asylrätten och att vi ska värna vår alliansfrihet och inte närma oss NATO. Det 
klubbades också några stadgeändringar efter behandling av stadgemotionerna.  
 
Det gjordes också många bra val, partiordförande Nooshi Dadgostar fick förnyat förtroende 
som partiordförande liksom Isabell Mixter som fick förnyat förtroende att ingå i partiets 
programkommission.  

Våra ombud från Västernorrland lyckades genom samarbete med övriga 

distriktsdelegationer se till att rösta fram fler klimatkunniga representanter som ersättare, 

samt fler ombud med norrlands- och landsbygds/glesbygdsperspektiv i partistyrelsen. Våra 

ombud var klart delaktiga i att skärpa skrivningarna i Valplattformen, som nu blir en bättre 

utgångspunkt inför valet.  

 
 
 
Härnösand den 9 februari 2022  

  
 
 
 
 
Erfan Kakahani      Isabell Mixter  Svante Sörmark 
  
 
 
 
Baran Hosseini       Ewa Arph Wernström  Martin Neldén 
 
 
 
 
Ulrica Ödebygd 
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Bilaga 1 
Antirasistturné 
Det gick väldigt bra med Antirasistturnén runt om i länet, vi fick prata med många och 

värmde även upp nya medlemmar. Jag åkte till bland annat Kramfors och Sollefteå, men 

några av partiföreningarna var inte förberedda på det, det är förståeligt på grund av 

pandemin och att vissa partiföreningar har färre aktiva medlemmar men hoppas att vi kan 

fortsätta med övriga partiföreningar under nästa mandatperiod. Vi pratade med folk om 

vikten av antirasism men delade också ut relaterade flygblad, speciellt relaterade flygblad 

om val och välfärd.  Det som gör mig glad är att många vet vad vi/Vänsterpartiet står för och 

att det är V som driver en stark politik för ett mer jämlikt Sverige för alla, men samtidigt 

märkt att det behövs mer arbete för antirasism så att alla ska veta att vi/Vänsterpartiet är 

det enda antirasistiska parti och vi jobbar intensivt med denna fråga.  

 

Syftet eller målet med Antirasistturnén  var framför allt att uppmärksamma och stimulera 

kampen mot rasism genom att utföra en gemensam utåtriktad aktivitet med övriga kamrater 

runt i Västernorrland, dela antirasistiskt material och öka kunskapen om antirasism och den 

strukturella rasismen, prata med människor och värva dem till Vänsterpartiet och inte minst 

visa att Vänsterpartiet är ett riktigt antirasistiskt parti som står vid sina mänskliga 

värderingar som nämnde ovanför och att vi arbetar intensivt och aktivt för att alla ska 

behandlas lika oavsett bakgrund och hudfärg. 

 

Kamratliga hälsningar 

Baran Hosseini  

 
Bilaga 2 
 
Ombudsmannens rapport 

  
Årets arbete har bestått av mycket administrativt arbete upplever jag det som. Vi har i 

Vänsterpartiet Västernorrland givit ut 3 olika nummer av Tidningen ”Vänstern i..” och mitt 

jobb där i egenskap av redaktör har varit att se till att material kommer in i tid från våra 7 

partiföreningar och även att detta passat med de mallar som vi haft att arbeta med.  

Mitt mål är att försöka ha varit med på så många styrelsemöten jag kunnat under året, för 

att visa mig tillgänglig och behjälplig. Svarar alltid på telefon vid dygnets alla timmar, vilket 

jag ser som en självklarhet i min yrkesroll. 99% av våra engagerade är engagerade på sin 

fritid, och då måste jag vara tillgänglig när de väljer att arbeta. 

Vi har startat arbetet med organisationsverktyget ”Zetkin” och därigenom genomfört en 

medlemsinventering i form av en enkät. Det var ett intensivt arbete med att skapa, 

genomföra och sammanställa enkäten, ca 30% av alla våra medlemmar har svarat på 
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enkäten efter mail, sms och ringkvällar och dess svar har främst använts och kommit våra 

olika valberedningar arbete till nytta.  

Samarbetet med Zetkin har fungerat bra, och vi använde oss av dem och ett av deras verktyg 

när vi skulle välja ombud till Kongressen. Mitt arbete med det var att sammanställa och 

skicka in material till det valet. Jag hoppas att vi kan arbeta mer med Zetkin i framtiden, de 

strävar efter samma sak som Vänsterpartiet gör och är väldigt lyhörda när vi haft problem 

och förslag. 

Vi har släppt 2 poddavsnitt av podden ”Vänsterpanelen” och vi i distriktet tror och hoppas 

att det kan bli en bra kanal att nå ut till våra väljare inför valet. 

Vi startade en kommunikationsplattform i programmet ”Discord” för att underlätta 

internkommunikationen och gå bort från framför allt Facebook och långa 

mejlkonversationer. Detta har varit trögstartat och kanske kräver mer arbete för att 

verkligen lyfta. 

Under året har vi samarbetat med andra regioner och skapat en sjukvårdskampanj. Jag var 

med i gruppen som arbetade med ”Doktor Bry” som blev en succé. 

Vi har också köpt olika programvaror som jag tänker ska vara till nytta i både val och vårt 

organisatoriska arbete. Vi har nu tillgång till alla Adobes program (Photoshop, indesign, 

premiere etc) och jag ser gärna att våra partiföreningar hör av sig till mig för att få saker 

gjorda i dessa program. 

Ahaslides är ett program liknande Mentimeter, och har använts vid omröstningar inom 

några olika partiföreningar när detta behövt ske digitalt.  

Zetkin är en av de programvaror vi också köpt in. Där har det utförts ringuppdrag och 

enkäter och det finns fler funktioner man kan använda i det som vi inte har testat ännu, 

bland annat evenemangsbokningar och aktivitetssamordning. 

Nu när pandemin är över hoppas jag att jag kan åka runt mer i länet och hälsa på våra 

partiföreningar. 

 

 

Sebastian Nygren, Ombudsman Vänsterpartiet Västernorrland 

 


