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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

2015 har fram till nyligen kännetecknats av kyla. Trots att det har varit världens varmaste vår
och sommar sedan man började mäta temperaturer, har Sverige varit kyligt, dels
vädermässigt, men också politiskt. Rasistiska angrepp, våldsdåd och politiska utspel har
förgiftat Svensk politik till en grad av hopplöshet. Sverigedemokraterna vinner allt mer stöd i
opinionen och alla riksdagspartier har börjat härma deras retorik och politik, kanske med
undantag för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fram till nyligen var detta politisk verklighet.
Denna trend bröts dock nyss av en våg av det rakt motsatta. Vi har de senaste veckorna
kunnat se stödmanifestationer runt om i Europa och i ett stort antal svenska städer med
budskapet ”refugees welcome” – ”flyktingar välkomna”. Stödaktioner och hjälpinsatser från
civilsamhället tillsammans med en politisk sväng i den migrationspolitiska debatten har
hastigt gett hopp för alla oss som tror på internationell solidaritet och behovet av
medmänsklighet över gränser och mellan folk.
Förhoppningsvis är denna våg av värme här för att stanna, och det är vår uppgift som
medlemmar i Vänsterpartiet att se till att det blir så.
I detta nummer av Alarm finns en del ”frågor och svar” på sådant som medlemmar efterfrågat
Distriktsstyrelsen, eller mig som ordförande att ge svar på. Vi har tagit tid att noggrant svara
på dessa frågor, där hela styrelsen har varit inblandad i arbetet för att ni medlemmar ska
känna en trygghet i att dessa svar är vårt partis samlade åsikt. Jag hoppas att detta kan var
till hjälp för er som undrar hur det fungerar i Vänsterpartiet, och jag hoppas att jag och
styrelsen framöver kan lägga desto mer tid på politiskt verksamhet och byggande.

Det kommer att bli en politiskt intensiv höst för oss Vänsterpartister, såväl på det europeiska
som det nationella, och lokala planet. Vi befinner oss i en tid av politisk förändring och det är
i sådana tider som politiska partier ges chansen att, utöver det vanliga, utvecklas och bli
större. För vårt parti är det alltid valrörelse, vårt arbete för att förändra samhället pausar
aldrig.
Med hjälp av nya tekniska möjligheter, en stark medlemsbas, och ett stort folkligt stöd har vi
stora möjligheter att vinna Västerbotten. Distriktsstyrelsen jobbar nu med att planera ett antal
studietillfällen och andra aktiviteter i länet, och vi finns till hands för att bidra med idéer,
hjälpa till att organisera aktiviteter och mycket mer. Själv är jag otroligt sugen på att göra
politik, att få igång vår organisation i alla kommuner i Västerbotten, och att aktivera alla
medlemmar.

Förklara er DS-ledamöter
När jag ser hur såväl den förra som den nya distriktsstyrelsen (DS) hanterar nomineringar till
nämnder och styrelser till landstingsuppdrag skattar jag mig lycklig över att valkonferensen
2013 tog sig friheten att bestämma vem som skulle vara vår landstingsrådskandidat.
Tyvärr hade jag i min enfald trott att personer som valkonferensen topplacerat på de tre
landstingsvalsedlarna skulle ha ”förstatjing” till eventuella platser i landstingsstyrelse och
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) eller till sina prioriteringar. Hade jag vetat det jag sett
hittills så hade jag krävt att valkonferensen skulle fattat fler beslut som förhindrat DS att köra
över valkonferensens beslut i den omfattning som nu skett sedan valet 2014.
Enligt min mening har förstanamnet på norra och västra landstingslistan samt andranamnet
på södra listan blivit mest illa behandlade av DS. Att distriktet väljer att slänga bort
kompetensen från andranamnet på södra listan kan förklaras med den närmast religiösa
fanatismen omkring partiskatten. Men vad ligger bakom att DS inte har förtroende för
förstanamnen på norra respektive västra landstingslistan? Mången var närvarande men sa ju
inget på valkonferensen.
Den senaste DS-hanteringen av fyllnadsnomineringar, menar jag, har passerat en gräns.
Medlemmarna måste få veta.
Det övergår mitt förstånd att förstanamnet på landstingslistan för norra länet inte har DS
förtroende att vare sig sitta i landstingsstyrelsen eller HSN.
Att den som, enligt min mening, är mest landstingspolitiskt helhetssakkunnig på norra listan
ratas till en ersättarplats i HSN till förmån för en kandidat som valkonferensen 2013 satte på
södra listans fjortonde (14:e) plats, det tarvar en DS-förklaring.

Därför tycker jag att DS ska vara så rakryggade att de i detta forum vågar redovisa
varför de personer som en enig valkonferens satte på första plats på
landstingslistorna för norra och västra länet inte har distriktsstyrelsens förtroende att
vara ledamöter i landstingsstyrelsen eller HSN.
När jag blivit varse om hur den senaste nomineringen till vakanta landstingsuppdrag gått till i
distriktet vill jag råda DS att ta tag i nepotismen i V-distriktet innan det går lika långt som i
Vänsterpartiet Skellefteå. Där borde åtminstone två av tre ledamöter i valberedningen insett
att de inte skulle deltagit i beredningen av kommunfullmäktigelistan och senare beredning av
uppdrag i nämnder och styrelser.
Vid den senaste beredningen av nomineringar till vakanta landstingsuppdrag borde – enligt
det jag i mitt 40-åriga fackliga politiska arbete lärt om jäv och delikatessjäv – åtminstone en
ur valberedningen och en ur distriktsstyrelsen lämnat rummet under behandlingen av
nomineringen till HSN-ersättare.
Kjell Hanseklint

DISTRIKTSSTYRELSEN SVARAR KJELL
HANSEKLINT
Vi i distriktsstyrelsen har givetvis ett högt förtroende för förstanamnen på våra landstingsoch riksdagslistor. Det är dock inte så att någon person är självskriven till ett visst uppdrag,
vilket gäller oavsett var på listan en person står. I Vänsterpartiets stadgar står det:
”§ 19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar och parlamentariska
uppdrag betraktas alla mandat som obesatta och alla kandidater behandlas
likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse
av valda organ och parlamentarisk representation.”
Distriktsstyrelsen är det organ i Vänsterpartiet Västerbotten som har i uppgift att tillsätta
politiska uppdrag i landstingsfullmäktige samt regionfullmäktige. När vi fattar beslut gällande
dessa uppdrag gör vi det efter noggranna överväganden, för att på ett så tillfredställande sätt
som möjligt återspegla våra medlemmars åsikter. I de många val som distriktsstyrelsen
gjorde till olika parlamentariska uppdrag på länsnivå efter senaste valet så var
distriktsstyrelsen helt enig. Det finns givetvis olika uppfattningar bland våra medlemmar om
vilka personer som är mer lämpliga för olika uppdrag än andra. Vi ska också vara ett parti
med olika åsikter, där vi respekterar varandra och där vi har högt i tak.
Tonen i Kjell Hanseklints artikel är kanske inte den allra bästa. Distriktsstyrelsen tar gärna
emot bidrag och debattartiklar till tidningen Alarm, men vi vill påpeka att det är mycket viktigt
att vi i våra interna informationskanaler håller en god ton och bemöter varandra på ett
respektfullt sätt. Det är upp till varje medlem som skriver att göra detta, för att tidningen ska
bli så trevlig som möjligt.
Alarm har idag inget regelverk för vad som får, eller inte får publiceras i tidningen.
Distriktsstyrelsen planerar därför att ge tidningens ansvarige utgivare och arbetsutskottet i
uppdrag att fungera som redaktionskommitté. Syftet med detta är att stimulera den interna
debatten, men också säkerställa ett gott bemötande och en ömsesidig respekt för varandra i
de inlägg som publiceras.

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN DISTRIKTSSTYRELSEN
Här nedan radar vi ett antal svar från distriktsstyrelsen på typiska frågor som diskuteras i
Vänsterpartiet Västerbotten. Vi hoppas att detta kan leda till att vi undviker förvirring gällande
vad det är som gäller i vårt parti i de olika frågorna.
Varför måste man betala partiskatt till Vänsterpartiet?
Endast personer valda till arvoderade uppdrag för Vänsterpartiets räkning ska betala
partiskatt.
Partiskatten är reglerad i Vänsterpartiets centrala stadga §127.
Vänsterpartiet Västerbotten har också sedan många mandatperioder tillbaka tillämpat
samma princip som exempelvis partiföreningen i Umeå gjort när det gäller 10 procentregeln
för alla med parlamentariska uppdrag. Detta har varit uppe på ett antal årskonferenser, och
samstämmigheten gällande denna regel är bred.
För partidistriktet så gäller att alla med parlamentariska länsuppdrag ska efterskänka 10
procent av detta arvode. Dessa pengar tillfaller då partidistriktet och utgör framförallt grunden
för vår valfond.
Partiskatten är ett medel för att stärka Vänsterpartiet som organisation, men det är också ett
uttryck för att visa väljare att Vänsterpartister lever som vi lär. Vi visar att våra högt uppsatta
företrädare minsann klarar sig på liknande månadsinkomst som medelsvensson. Vi är det
enda riksdagspartiet i Sverige som kan stoltsera med detta, och det tror vi ökar folks
förtroende för oss som parti.
Information om vilka som betalar och inte betalar partiskatten ska även delges berörd
valberedning. ”Att betala partiskatt” är en stadga, och ligger således till grund för en
personers möjlighet att väljas till förtroendeposter för vårt parti.
P.g.a. Denna stadga är det dessutom Vår skyldighet offentliggöra alla inbetalningar av
partiskatten. Detta kan vi givetvis göra på olika sätt då det inte står reglerat i något
styrdokument. Ifall någon medlem begär, är vi sålunda skyldiga att redovisa detta för den
medlemmen.
Hur arbetar valberedningen?

Sedan några år tillbaka finns ”Riktlinjer för distriktets valberedning”. Det har nyligen gjorts
en översyn av riktlinjerna. DS kommer att skicka ut de nya riktlinjerna inom kort till alla
partiföreningar för kännedom. Därutöver finns det två dokument framtagna av partiet
centralt gällande hur valberedningar arbetar. Dessa två dokument är
hjälpredor/handledningar som kan användas som vägvisare för att tolka stadgan och annat i
svåra beslut. Dessa två finns digitalt på partiets centrala hemsida.
Valberedningen har möjlighet att föreslå vem de vill på vilka premisser de vill, på samma sätt
som en vald företrädare för vårt parti har möjlighet att rösta precis hur den vill i fullmäktige.
Risken är dock att deras förtroende ruttnar och att de inte blir återvalda. Valberedningar sitter
på viss makt då de har i uppdrag att föreslå, men det är alltid distriktsstyrelse, valkonferens
eller årskonferens som i slutändan fattar besluten.

Det finns ingen klar arbetsordning till hur nomineringsförfaranden går till. Det är olika
beroende på vilka uppdrag det berör. Det är därför nödvändigt att processen kan vara
varierande. Huvudsaken är att det sköts så demokratiskt och transparent som möjligt.
Hur tänker Vänsterpartiet Västerbotten kring frågan om storregionsbildning?

Partidistriktet har vid ett antal tillfällen förordat en region bestående av de fyra
nordligaste länen. Sedan tidigare (förra gången storregionsdiskussionen var aktuell)
finns övergripande inriktningsbeslut tagna kring partidistriktets inställning. Dessa innebär
att vi är kritiskt positiva till en storregion med fyra län, den stora risk som partidistriktet
såg är att det demokratiska inflytandet kan komma att minska och att den folkliga
förankringen glöms bort.
Vilket inflytande har distriktsstyrelsen över våra politiska församlingar?
Distriktsstyrelsen (DS) har en ledande roll över distriktets verksamhet såväl politiskt som
organisatoriskt. Vi står således som ytterst ansvariga för vilken politik vi företräder i
exempelvis landstinget. Liknande partistyrelsen på centralt plan, beslutar de vilken politisk
linje vi ska föra nationellt mellan kongressperioderna. Detta ska våra riksdagsledamöter
förhålla sig till i de uppdrag de blivit valda till under riksdagen. På samma vis ska
landstingspolitikerna i de uppdrag de blivit valda till under landstinget förhålla sig till den
politik som DS beslutar om mellan årskonferenserna. I den arbetsordning som tagits fram av
DS och landstingsgruppen så framgår även detta tydligt i första stycket. Vidare framgår det i
arbetsordningen att ifall en invald landstingspolitiker inte kan ställa sig bakom de av partiet
fattade politiska beslut så ska denne i första hand ändå rösta med partiet, eller i andra hand
justera ut sig och avstå från att rösta. Det är så vårt parti fungerar över landet. Vi väljer
styrelser på olika nivåer inom partiet för att kunna fatta beslut i politiska frågor mellan
årsmöten, medlemsmöten, och kongresser.

Distriktsstyrelsen har tveklöst ett stort förtroende för våra valda landstingspolitiker och
vår ambition är att arbeta tillsammans och nära landstingsgruppen för att stärka vårt parti i
länet dels politiskt såväl som organisatoriskt. Vi tror att ett gemytligt förtroende grundar sig i
bra kommunikation och nära kontakt.
Bore Sköld
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