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#4

 Den som föder 
barn ska känna 

sig trygg med att man får 
den vård man behöver, 
men så är det inte alltid 
idag.

Inlandsvänsterns träff 7-8 oktober är framflyttad till 11-12 november. An-
ledningen är att föreläsare fått förhinder. Träffen genomförs 11-12 nov. 
på Hotell Toppen och startar lördag kl. 12:00 med lunch och avslutas med 
lunch söndag kl. 12:00 med övernattning på hotellet för de som vill.

 Temat för träffen är Sjukvården i Glesbygd. Med på träffen är riks-
dagsledamoten Karin Rågsjö, V.s - talesperson i sjukvårdsfrågor. Dess-
utom deltar representanter för V.s landstingsgrupp i länet. 

Anmälan görs till  lennart.arvidsson@vansterpartiet.se senast ons-
dag 1 november.

 OBS!   Glöm inte bort att utse ombud till valkonferensen 18 november på 
Ersboda Folkets Hus i Umeå. Ombudsfördelningen per partiförening har 
skickats ut till resp. förening. Valkonferensen fastställer våra listor till 
Riksdag och Region/Landsting.

JONAS SJÖSTEDT

LENNART ARVIDSSON, POLITISK FUNKTIONÄR 
INFORMATION

Kalendarium
29/9–1/10 Vänsterdagarna i Malmö

17/10   Nomineringsstopp
 1  17 oktober är sista dag för nomineringar av 
kandidater till riksdags- och landstings/regionlistor 
om de ska kunna delta i provvalet.  2  Sista dag 
för nomineringar av kongressombud (Beslutande 
omröstning).  MER PÅ SIDAN 3 

21/10  DS-möte
Arbetsgrupper för läns- och sjukvårdspolitiskt 
program utses.

17-23/10 Stoppdatum
Valberedningen tar in de sista presentationerna av 
nominerade.

23–29/10  Medlemsomröstning
Medlemsomröstning om riksdags- och regionlistor 
samt kongressombudsval.

10/11  Valberedningens förslag
Valberedningen presenterar sitt förslag till riksdags- 
och regionlistor.

11-12/11  Inlandsvänstern träffas
 OBS!   Träffen genomförs 11-12 nov. på Hotell 
Toppen och startar lördag kl. 12:00 med lunch och 
avslutas med lunch söndag kl. 12:00 med övernatt-
ning på hotellet för de som vill. 

 TEMA  Sjukvården i Glesbygd. 
Med på träffen är riksdagsledamoten Karin Rågsjö, 
V:s talesperson i sjukvårdsfrågor. Dessutom deltar 
representanter för V:s landstingsgrupp i länet. 

Anmälan till  lennart.arvidsson@vansterpartiet.se 
senast onsdag 1 november.

INLANDS-
VÄNSTERNS 
TRÄFF 
FRAMFLYTTAD
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Det börjar 
bli hög tid 
att diskutera 
vårt 
kommande 
region
program! 
LISELOTTE  
OLSSON, lands-
tingsråd

KONTAKT 
070–296 52 00 
liselotte.olsson@
vll.se

Foto: Daniel Nyström

Under våren och början av hösten 
har arbetet med att formera den 
kommande nya regionorganisa-
tionen, när landstinget och Regi-
on Västerbotten slås samman (1 jan 
-19) tagit mycket tid. Nu finns ett 
beslut på namnet: Region Väster-
botten (surprice!).  Själva organi-
sationen beslutas på fullmäktige i 
november. Vi har fått gehör för att 
sjösätta ett utskott som ska arbe-
ta med MR-, rättvise och mång-
faldsfrågor. 

I övrigt så står de ekonomiska 
frågorna i centrum, kostnadsut-
vecklingen går åt fel håll och prog-
nosen är att vi inte kommer att 
klara det budgeterade resultatet.

Trots detta så satsar vi i lands-
tinget! Och det kan vi göra tack 
vare de statsbidrag (79 miljoner) 
som ska gå att till att skapa mer 
tillgänglig vård, vi diskuterar bl.a 
Hälsocentralernas öppettider, 
stärka arbetsvillkoren och möjlig-
göra satsningar på personalen.

När jag skriver detta så har re-
geringens och V:s budgetförslag 
kommit och där kan vi glädjas åt 
ytterligare satsningar på vården! 
Exakt hur vi kommer att använda 
dessa pengar i Västerbotten åter-
kommer jag till.

I vår landstingsgrupp har en 
del förändringar skett, Jessica Åh-
lin har avsagt sig alla uppdrag, 
vilket i sin tur betyder att Jonas 
Karlberg blir 2:e vice ordförande i 
HSN (Hälso- och sjukvårdsnämn-
den) Lilian Nilsson blir ordinarie i 
samma nämnd och Erik Ferry väljs 
in som ersättare i landstingssty-
relsen.

Arbetsmässigt så börjar det bli 
hög tid att diskutera vårt kom-
mande regionprogram som ska 
beslutas på årskonferensen och 
(förstås) användas i valrörelsen. 
Kom gärna med era tankar om de 
viktiga landstingsfrågorna redan 
nu! (Skicka till mig eller Caroline)

I början nov kommer Väster-

botten att vara värd för en träff 
med Vänsterpartiet i Norrlands-
tingen, denna gång även med Gäv-
leborg. På programmet står bl.a att 
berätta om vårt jämställdhetsar-
bete och 6-timmarsförsöket samt 
att hinna diskutera gemensamma 
frågor.

Avslutningsvis en glädjande 
sak: I ännu inte officiell sjukskriv-
ningsstatistik, så har sjukskriv-
ningarna under arbetsgivarens 
första 14 dagar, sjunkit drastiskt 
för städarna som ingår i 6-tim-
marsförsöket!

I slutet av september görs den 
första utvärderingen av försöket, 
blir väldigt spännande.

Caroline och jag håller på att 
planera höstens, vinterns och 
vårens studiebesök och då vill vi 
gärna besöka era partiföreningar, 
hör av er så lägger vi in det i pla-
neringen.

SJUKSKRIVNINGARNA 
PÅ NEDÅTGÅENDE FÖR 
6-TIMMARS PERSONAL

LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD   
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET
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NOMINERA MERA!

Valkonferensen den 18 november 
kommer att fastställa listorna för 
valen till riksdag och landsting/
region. 

Partidistriktets valberedning 
kommer att förbereda valkonfe-
rensen genom en rådgivande med-
lemsomröstning där alla medlem-
mar i Vänsterpartiet Västerbotten 
har möjlighet att delta. Ombuds-
fördelningen per partiförening är 

fastställd och utskickad till ordfö-
randen i resp. partiförening. 

Valberedningen efterfrågar no-
mineringar till riksdags- och 
landstings/regionlistorna. De per-
soner som nomineras ska helst 
vara tillfrågade. Nomineringsstopp 
är satt till 17 oktober. Nominering-
arna skickas till valberedningens 
sammankallande Ylva Hedqvist 
Hedlund,  ylva@villvattnet.se

Nominera till våra listor för 
Riksdag, Region/Landsting!

Nominera ombud till 
partikongressen, 9 – 11 februari
Fördelningen av de 9 kongress-
ombuden baserat på medlemsta-
len i våra valkretsar ser ut enligt 
följande:

• Skellefteå och Norsjö par-
tiföreningar: 2 ombud.

• Dorotea, Åsele, Vilhelmina, 
Storuman, Sorsele, Malå, 
och Lycksele: 1 ombud.

• Vännäs, Bjurholm, Nord-
maling, Umeå Robertsfors 
och Vindeln: 6 ombud.

• Stoppdatum för nomine-
ringarna är 17 oktober.

Nomineringarna skickas till valbe-
redningens sammankallande Ylva 
Hedqvist Hedlund,  ylva@vill-
vattnet.se

Förra partikongressen beslöt att 
uppdra till PS att tillsätta två pro-
gramgrupper för att dels ta fram 
ett nytt utbildningspolitiskt pro-
gram och dels ta fram en ny soci-
alpolitisk plattform/program.

Mycket har hänt vad gäller 
skolans utveckling de senaste åren. 
I och med kommunaliseringen, 
friskolereformen och införandet 
av det fria skolvalet har skolsegre-
gationen ökat markant. I samband 
med detta har också skolans resul-
tat sjunkit.. Elevers bakgrund spe-
lar allt större roll för deras resultat 
samtidigt som resultaten i skolan 
som helhet försämrats i flera av-
seenden. Den svenska skolan har 
gått från att vara en av världens 
bästa och jämlika till att prestera 
medelmåttigt relativt jämförbara 
länder. Även i perioder när sko-
lan fått mer resurser har det varit 
svårt att bryta denna utveckling 
inom ramen för nuvarande sam-
lade skolpolitik och system. 

Syftet med arbetet är att ta 
fram ett nytt utbildningspolitiskt 
program för en jämlik skola som är 
bra för alla, inte bara för några få. 
Programmet ska omfatta förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grund-, 
sär- gymnasie och gysär, univer-
sitet, högskola, vuxenutbildning, 
folkbildning samt sameskolan. 

Arbetsgruppen ska ta fram en 
arbetsplan. Denna återrapporteras 
till VU eller PS. Minst en ytterli-
gare återrapportering sker i mitten 
av arbetet samt vid behov i slutet 
av arbetet. Programmet bör lämnas 
till Partistyrelsen för antagande i 
god tid före nästa kongress 2020.

Syftet med framtagandet av 
ett socialpolitiskt program är att 

skapa en gemensam politisk bas 
för partiets arbete med frågorna, 
som också ska utgöra en utgångs-
punkt för att främja politikutveck-
ling socialpolitik och socialt arbete. 
Arbetsgruppen bör söka formulera 
svar för hur det breda och kom-
plexa fältet inom socialpolitik och 
socialt arbete kan utvecklas utifrån 
Vänsterpartiets grundläggande 
ideologi.

Arbetet handlar om att formu-
lera svar på hur hela fältet för so-
cialt arbete kan utvecklas, utifrån 
våra socialistiska och feministiska 
utgångspunkter och målsättningar. 
Såväl antirasistiska, gröna och 
hbtq-perspektiv, samt motstånd 
mot kommersialisering av områ-

det socialt arbete ska beaktas och 
tas med i arbetet.  

Arbetsgruppen ska ta fram en 
arbetsplan. Denna återrapporteras 
till VU eller PS. Minst en ytterli-
gare återrapportering sker i mitten 
av arbetet samt vid behov i slutet 
av arbetet. Programmet bör lämnas 
till Partistyrelsen för antagande i 
god tid före nästa kongress 2020.

Nomineringarna skickas till 
valberedningens sammankallande 
Ylva Hedqvist Hedlund senast 1 
oktober på  ylva@villvattnet.se. 

 OBS!  De nominerade bör vara till-
frågade.

Nytt utbildnings-
politiskt program och 
nytt socialpolitisk 
plattform/program.

Syftet 
med arbetet 
är att ta 
fram ett nytt 
utbildnings-
politiskt 
program för 
en jämlik 
skola som är 
bra för alla. 

 Arbetet 
handlar om 
att formule-
ra svar på 
hur hela 
fältet för 
socialt 
arbete kan 
utvecklas, 
utifrån våra 
socialistiska 
och feminis-
tiska ut-
gångspunk-
ter och 
målsätt-
ningar. 
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