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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

SUPERVALÅRET
2014 blir lite av ett ”supervalår”. Året inleds med partikongressen den 10-12 maj. Nästa
större händelse är valet till EU-parlamentet som genomförs den 25 maj. Valrörelsen inför
EUP-valet pågår under maj månad. Därefter kulminerar allt med valen till riksdag, landsting
och kommuner den 14 september. Distriktsstyrelsen har påbörjat ett jobb med att ta fram ett
förslag till länsprogram som tillsammans med ett sjukvårdspolitiskt program behandlas av
årskonferensen den 15 februari.
JOBBET I PARTIFÖRENINGARNA – HÖR AV ER
En valseger kräver mycket jobb av många partimedlemmar. Regeringen Reinfeldt avgår
knappast frivilligt. Vid det senaste valet så klev Västerbotten fram som Vänsterpartiets
starkaste fäste i landet. Med 9,98 procent av rösterna och för första gången representation i
alla länets kommuner så gjorde vi ett riktigt bra val. Vi har alla förutsättningar att göra ett än
bättre valresultat 2014.
Distriktsstyrelsen/expeditionen kommer gärna ut till er i partiföreningarna under decemberjanuari och berättar om partiets tankar och planering för det kommande valåret. Ett viktigt
datum är 15 mars som sista dag att skicka in de kommunala listorna till ”distriktsexpen”.
Datumet är satt för att det ska finnas tid att sammanställa allt, få in förklaringar till
valmyndigheten m.m. Ett annat jobb som behöver förberedas är skrivandet av kommunala
valplattformar/program.
Partiet har tagit fram ett studiematerial som är anpassat för styrelsearbetet inför det
kommande året. De här studierna kan vara ett bra sätt för alla partiföreningar att inleda
planeringen av valåret.
Det finns en med andra ord en hel del att ta tag i. Hör av er till distriktsexpeditionen. Vi
kommer gärna ut till er och kan nog också bidra med en del tips och idéer som kan vara
användbara i planeringen och arbetet.
Lennart Arvidsson vik ombudsman
Distriktsexpeditionen 090-13 66 03, 090/13 66 11, 070-204 38 51

LEDAR´N
Hej kamrater
Nu har vi snart lagt 2013 bakom oss och "supervalåret" 2014 står för
dörren. Vi har fullt upp ända från januari och framåt. Inte förrän i
slutet av året vet vi hur vår insats belönades.
Jag hoppas att jul-och nyårshelgerna ska ge dig tid för kraftsamling
alldeles oavsett om du firar jul eller inte, men vi behöver all energi vi
kan åstadkomma inför det nya året.
Just nu är DS i full fart att sammanfatta 2013, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
osv ska skrivas och förslag på verksamhetsplan ska författas. Vi har dessutom nyligen
genomfört vår valkonferens i detta nummer av alarm kan du se hur listorna blev. Tack alla ni
som gjorde det möjligt.
Jag vill passa på och tacka er alla för året som gått, tack för motioner, interpellationer,
torgmöten, knacka-dörr-operationer m.m. varje liten insats är den del av det stora arbetet för
en bättre och rättvisare värld. Vi kan aldrig nog uppskatta det arbete som utförs dagligen ute
i partiföreningarna.
Jag hoppas du har lite ledigt när det är så många helgdagar på gång och du får tid att
spendera på sån't du gillar - gott slut och gott nytt, så hörs vi igen i januari
Agneta Hansson
Ordförande

Valda ombud och ersättare till partikongressen 10-12 januari från
Vänsterpartiet Västerbotten
Valda ombud och ersättare efter den slutliga rösträkningen från omvalet.
Norra valkretsen
Peter Bergman Skellefteå
Agneta Hansson Skellefteå
Ersättare
Hans Klingstedt
Jenny Lawes
Västra valkretsen
Anna Dahlén Lycksele
Margaretha Löfgren Vilhelmina
Ersättare
Johan Brännström

Södra valkretsen
Åsa Bäckström Umeå
Erik Ferry Umeå
Helen Forsberg Robertsfors
Elisabet Forssell Umeå
Lasse Jacobsson Umeå
Bore Sköld Umeå
Ersättare
Kjell Bäckman
Carolina Linné
Keykaus Abbasi

FASTSTÄLLDA LISTOR FÖR VÄNSTERPARTIET I
VÄSTERBOTTEN TILL RIKSDAG OCH LANDSTING
Riksdagslistan
1. Jonas Sjöstedt, Stockholm/Umeå
2. Tamara Spiric, Umeå
3. Arijan Kan, Umeå
4. Agneta Hansson, Skellefteå
5. Peter Möller, Umeå
6. Inger Stenlund, Sorsele
7. Kjell Hanseklint, Skellefteå
8. Margaretha Löfgren, Vilhelmina
9. Mikael Jacobsson, Lycksele
10. Åsa Bäckström, Umeå
11. Hans-Eric Wallin, Skellefteå
12. Jeanette Velander, Skellefteå
13. Jonas Björkholm, Vännäs
14. Elisabet Forsell, Umeå
15. Bore Sköld, Umeå
16. Maria Myrstener, Umeå
17. Hans Klingstedt, Norsjö
18. Pia Risàn, Skellefteå
19. Kjell Öjeryd, Sorsele
20. Pia Sturm Nordh, Vindeln
21. Thord Dahlberg, Åsele
22. Helen Forsberg, Robertsfors
23. Lasse Jacobsson, Umeå
24. Britt Marie Snell Perdahl, Malå
25. Ahmed Hirsi, Umeå
26. Susanne Yttergren, Umeå
27. Mikael Pallin, Lycksele
Landstingslistan
för västra valkretsen
1. Margaretha Löfgren, Vilhelmina
2. Eve Högberg, Lycksele
3. Anders Jacobson, Lycksele
4. Britt-Marie Snell Perdahl, Malå
5. Lena Hörstedt, Storuman
6. Rune Andersson, Saxnäs
7. Ingrid Nilsson, Storuman
8. Mats Eliasson, Storuman
9. Beatrice Boström, Lycksele
10. Daniel Johansson, Storuman

Landstingslistan
för norra valkretsen
1. Ylva Hedqvist Hedlund, Villvattnet
2. Gunnar Broström, Norsjö
3. Ulrika Lindström, Skellefteå
4. Agneta Hansson, Skellefteå
5. Filip Palukka, Skellefteå
6. Lina Lindahl, Skellefteå
7. Hans-Eric Wallin, Lövånger
8. Kjell Hanseklint, Skellefteå
9. Christina Nyström, Skellefteå
10. Thomas Hashemi, Boliden
Landstingslistan
för södra valkretsen
1. LiseLotte Olsson, Lögdeå
2. Helen Forsberg, Robertsfors
3. Erik Ferry, Umeå
4. Jessica Åhlin, Umeå
5. Jonas Karlberg, Umeå
6. Signe Svallfors, Umeå
7. Rickard Lähdekorpi, Umeå
8. Pia Sturm Nordh, Vindeln
9. Åsa Bäckström, Umeå
10. Andreas Jansson, Vännäs
11. Berit Seedorf, Umeå
12. Mattias Sehlstedt, Umeå
13. Susanne Yttergren, Umeå
14. Åke Helgesson, Vindeln
15. Maria Westberg, Umeå
16. Daniel Nyström, Umeå
17. Ing-Marie Levin, Umeå
18. Keykaus Abbasi, Umeå
19. Ahmed Hirsi, Umeå

Rapport från landstingsgruppen
I förra veckan (20/11) tog
landstingsfullmäktige budgeten. Vi
försökte argumentera ur personalens
synvinkel, alltså rätt till heltid, höjda
lägstalöner, mer personal för att lätta
trycket på den personal vi har samt betala
sjuksköterskornas specialistutbildning så
de vill jobba kvar. Vi försökte också säga
att hyrpersonalen kostar landstinget
väldigt mycket pengar som vi hellre skulle
lägga på egen personal, att vårdplatser
inte kan öppnas p.g.a brist på
sjuksköterskor m.m. så vi behöver ta nya,
starkare tag i rekryteringsfrågan
tillsammans med verksamheterna för att få
någon verkstad i det arbetet.
Vi argumenterade också för en höjd skatt
på 1 kr istället för 50 öre i två steg. Dels för
att ha mer pengar till satsningar som
bibehållna avgifter på mammografi- och
aortascreening, VHU, subventionering av
p-piller och glasögon för barn upp till 18 år.

Nu kommer den nya
feministiska vågen!
En feministisk offensiv
från Vänsterpartiet
Besök hemsidan:
http://www.nyavagen.nu/

Helen Forsberg gruppledare (v) i Landstinget

Men också för att kunna göra
engångsinsatser som sparar pengar i
längden, t.ex. upprustning av
fastighetsbeståndet, IT-satsningar och
liknande. Det skulle också täcka förlusten
av statsbidrag i det nya
utjämningssystemet och balanskravet. Vi
ville också lägga pengar på nämnden för
funktionshinder och habilitering så att
deras hjälpmedelsbudget skulle vara i
balans.
Tyvärr fick vi inget gehör för våra förslag
utan det var naturligtvis majoritetens
förslag till budget som gick igenom och
den har ni ju läst.
Nu när listorna är klara har vi också börjat
planera för skrivande av ett nytt Hälsooch sjukvårdsprogram. Hela gruppen
träffas i början av januari för att få fram ett
förslag. Vi hoppas att det ska bli bra.
Helen Forsberg
Gruppledare V i landstinget

Vill du att distriktsstyrelsen eller landstingsgruppen tar upp ”dina frågor” i
sitt arbete med Länsprogrammet eller Hälso- och Sjukvårdsprogrammet
Skriv till: agneta.hansson@skellefteamuseum.se, (Synpunkter på Länsprogrammet)
helen.forsberg@vll.se, liselotte.olsson@vll.se gruppledare (v) resp. politisk sekreterare i
Landstinget. (Synpunkter på Hälso- och Sjukvårdspolitiska programmet)

