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Information om EU-valet  

Här följer information om EU-valet.  
 
Valsedlar 
Valsedlar inför EU-valet finns på distriktsexpeditionen. De här valsedlarna kan ni exempelvis 
använda för att dela ut i samband med evenemang eller i brevlådor. Meddela om ni vill 
hämta valsedlarna på distriktsexpeditionen eller skickade till er med bussgods. När det gäller 
vallokaler och lokaler för förtidsröstningen så ser valförrättarna till att våra namnvalsedlar 
läggs ut.  



Vårfest den 18 maj  
Låt oss fira in våren tillsammans mitt i valrörelsen. Lördagen den 18 maj hoppas vi att så 
många platser som möjligt vill ordna en tillställning för alla som vill ha ett Europa för alla, inte 
bara de rika. Det kan vara en picknick i parken, en korvgrillning, ett möte på stora torget eller 
en gatufest. Det viktiga är att det känns festligt och välkomnande och att det finns en 
möjlighet att tillsammans titta på det livesända tal som Jonas Sjöstedt kommer att hålla 
klockan 15.15. 
 

Bäst i test – Vänsterpartiet ett av Europas bästa klimatpartier  

Vänsterpartiet är som enda svenska parti som får toppbetyg för sitt 
klimatarbete i EU-parlamentet.  
 
WWF har granskat hur de 20 svenska EU-parlamentarikerna röstat i 25 viktiga frågor för 
klimatet och miljön under mandatperioden 2014 - 2019. 
 
Vänsterpartiet ligger självklart i topp. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Idag onsdag den 8 maj startar förtidsröstningen  på onsdag den 8 maj 

startar förtidsröstningen till EU-valet. Centralt kommer det att gå ut bilder i sociala medier och 

ett nyhetsbrev. Vi kommer också att ha en Facebookfrågestund med Jonas Sjöstedt och 

Malin Björk på eftermiddagen. Dessutom blir Malin Björk utfrågad i P1 Morgon just den 

dagen. Se till att uppmärksamma att röstningen inletts även lokalt! Gör peppiga bilder i 

sociala medier eller ta bilder på partiföreträdare som lämnar sina röster. Uppmana gärna till 

röst-selfies under fortsättningen av valkampanjen också. Precis som 2018 kommer det också 

att finnas bilder att ladda hem och publicera där man berättar varför man röstat på 

Vänsterpartiet.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jonas Sjöstedt Europe Tour 2019  

Tisdagen den 7 maj är det premiär för ett nytt TV-program med Jonas Sjöstedt. Det 
sänds live på Facebook klockan 19.00 och följs av en frågestund med Jonas.  
 
Programmet är första delen av tre program som handlar om Europa och Europavalet och 
Jonas Sjöstedt bjuder på sina kunskaper om alltifrån hur man bakar ett gott bröd till hur vi 
tillsammans kan skapa ett jämlikare Europa.  
 
Till varje program kommer vi att ha en tävling där deltagarna får genomföra olika uppgifter 
och skicka in. Tävlingen presenteras efter programmet och vinsten är ett presentkort på SJ. 
Till både programmet och tävlingarna kommer vi att göra bilder som ni gärna får sprida i 
sociala medier.  
 

Beställ valmaterial till slutspurten  

Med mindre än tre veckor kvar till valet är det hög tid att beställa material som ska 

användas i valrörelsen. Både affischer och valfoldrar säljs i paket om två, en med vårt 

övergripande budskap och en mer inriktad på klimatfrågan. De säljs två och två för att 

markera att de hör ihop och är lika viktiga.  

 

Vid behov kan förstås valaffischerna sättas upp separerade från varandra och valfoldrarna 



behöver inte delas ut tillsammans utan går bra att sprida var och en för sig. 

 

Följande material finns att beställa: 

Valfolder x 2, 80 öre 

Valaffisch x 2, kartong 70x100, 75 kronor (börjar ta slut, beställ så snart som möjligt) 

Valaffisch x 2, papper 70x100, 10 kronor 

Valaffisch x 2, papper A3, 4 kronor 

Valplattformen, 4 kronor (har varit slutsåld, men kommer i en ny upplaga inom kort) 

 

Utöver ovanstående material som är särskilt för EU-valet finns det en hel del profilmaterial att 

beställa varav en del gammalt material som är påfyllt och en del nyheter. Kolla också om ni 

har tillräckligt med ”värdinneband” till de som ska stå och dela valsedlar på valdagen. 

 

Lägg er beställning i webbshopen så snart som möjligt för att materialet ska hinna levereras i 

tid. http://butik.vansterpartiet.se/  

 

 

Valaffischer och material på andra språk  

Nu är valmaterialet på andra språk än svenska klart och finns tillgängligt för nedladdning. Det 
består av en folder och en affisch och finns översatt till engelska, arabiska, persiska, 
kurmanji, sorani och somaliska. Materialet finns tillgängligt som tryckfärdiga pdf-filer, 
partidistriktet kan också trycka upp mindre upplagor.  
 

 

Information om budgetförslag – Region Västerbotten 

Hej alla! 

Här kommer det slutgiltiga dokumentet om vår ek situation och åtgärdsplaner. 

Dokumentet kan likställas med förslag till budgetdelen i kommande Regionplan. 

 

Tidsplan: 

Regiondirektören har idag föredragit den för RS AU. Det är ett helt nytt sätt att göra det, 

dokumentet kallas för direktörens men självklart har vi i majoriteten skrivit ihop den. Och idag 

lämnades den alltså till politiken, alla partier.  

Den 16:e görs visionen och målen klara.  

Den 27 maj tas hela planen på Regionstyrelsens arbetsutskott. 

Den 4:e juni beslutas planen i Regionstyrelsen. 

Den 18 - 19 juni tar Regionfullmäktige beslut om nya Regionplanen. 

 

Vi i majoriteten är överens om dokumentet men läs och kom med inspel, den är inte huggen i 

sten så visst finns det möjligheter till (smärre) förändringar. 

 

Hör av er med frågor, synpunkter. 

 

Allt gott! 

/LiseLotte Olsson landstingsråd (v) 

liselotte.olsson@regionvasterbotten.se  

(Hela förslaget finns som särskild bilaga i det här utskicket) 

http://butik.vansterpartiet.se/
mailto:liselotte.olsson@regionvasterbotten.se


Nominera nämndemän till: Förvaltningsrätten i Umeå, Hovrätten för 

övre Norrland och Kammarrätten i Sundsvall. Dessutom behövs en 

ny ersättare till Folkhögskolestyrelsen. 

Att tänka på när det gäller nomineringarna. Distriktsstyrelsen kommer att utse 

nämndemännen och ersättare till Folkhögskolestyrelsen vid sitt den möte 8 juni. 

Valberedningen behöver därför era nomineringar senast 24 maj, sänds på mejladressen 

valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se.  De nominerade bör vara tillfrågade. Kom ihåg 

att du kan nominera dig själv. 

Förvaltningsrätten: 7 personer ska nomineras från Vänsterpartiet. Här är det viktigt att de 

som nomineras ska kunna ställa upp med kort varsel, förhandlingarna sker alltid i Umeå.  

Viktigt att tänka på är eftersom Socialnämnderna kan vara part i målen så hamnar ofta 

ledamöter i socialnämnder i jävssituationer. 

I övrigt överensstämmer valbarhetsvillkoren för nämndemännen med övriga domstolar. Finns 

i den bifogade länken. 

Hovrätten: 6 personer ska nomineras från Vänsterpartiet. Valbarhetsvillkoren för 

nämndemännen överensstämmer med övriga domstolar. Finns i den bifogade länken. 

Kammarrätten: 1 person ska nomineras från Vänsterpartiet. Valbarhetsvillkoren för 

nämndemännen överensstämmer med övriga domstolar. Finns i den bifogade länken. 

Mer information om uppdragen hittar du här. (Klistra in länken i din webbläsare) 

http://www.blinamndeman.se/ 

 

Nominera även en ersättare till Folkhögskolestyrelsen 

Även den görs till: valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se.   

 

/Valberedningen 

 

En budget för jämlikhet 

– Det är hela vårt blodomlopp. En dag ska vi vara där igen, säger V:s ekonomiskpolitiska 
talesperson Ulla Andersson, som på torsdagen presenterade partiets ekonomiska vårmotion 
och förslag på ändringar i regeringens vårändringsbudget. 

Det är första gången på flera år som V lägger fram en egen budgetmotion. Orsaken är att 
den rödgröna regeringen nu valt att budgetsamarbeta med C och L i stället för med V. 

I V:s vårmotion anklagar partiet regeringen för att inte göra något åt de ekonomiska klyftorna 
i samhället och för en "högervridning" av politiken. 

Ulla Andersson pekar bland annat på att S gått med på att ta bort värnskatten för 
höginkomsttagare nästa år. De drygt sex miljarder kronor som staten förlorar i skatteinkomst 
skulle, enligt henne, ha räckt till en lönehöjning på 4 000 kronor för landets heltidsanställda 
undersköterskor. 

mailto:valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se
http://www.blinamndeman.se/
mailto:valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se


V vill driva igenom en "röd skatteväxling". 

– De som har stora kapitalinkomster och de som tjänar långt över medelinkomsten ska 
betala mycket mer än i dag, säger Andersson. 

Hon pekar också på att socialförsäkringarna urholkats sedan 1990, eftersom ersättningarna 
inte höjts i takt med lönerna. 

För att nå målet att Sverige ska bli världens mest jämlika land, ska V nu ta fram nya förslag 
för att förändra sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Det handlar bland annat om höjda 
ersättningsnivåer. De förslagen presenteras dock först i höstens budgetmotion. 

V ska då också lägga ett nytt förslag på en utbildningsreform, enligt Andersson. 

 

 

 


