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NYVAL 22 MARS! 
I helgen som gick hade distriktsstyrelsen ett möte som till stor del handlade om det 
kommande extra valet till riksdagen. Vänsterpartiets verkställande utskott har skickat ut en 
del rekommendationer till partidistrikten kring nyvalet. Utifrån detta beslöt distriktsstyrelsen: 
 

 Den riksdagslista som användes inför valet i höstas ligger fast. Är det så att 
någon/några av kandidaterna inte vill stå kvar på valsedeln så stryks de. Listan 
justeras efter detta så att den fortfarande är könsmässigt varvad. Partidistriktet 
kommer att skicka ut nya s.k. förklaringar och formuläret om partiskatt som alla som 
står på valsedeln ska fylla i och skickas tillbaka. Fanns du med på valsedeln inför 
höstens riksdagsval och av någon anledning inte vill stå kvar så måste du meddela 
distriktsexpeditionen så snart som möjligt. 

 

 Distriktsstyrelsen utsåg en valledning för extra valet där distriktsordförande Agneta 
Hansson är sammankallande. 

 

 Partidistriktets årskonferens flyttas från 14 mars till 25 april för att inte störa 
valkampanjen alltför mycket. Det här innebär bl.a. att eventuella motioner till 
årkonferensen ska vara inne hos partidistriktet senast 14 mars. 
 

 Vänsterpartiet kommer inte att ha samma ekonomiska förutsättningar som inför de 
ordinarie valen. Det kommer exempelvis inte att produceras något hushållsutskick, 
däremot en del annat valmaterial. 

 

 Vänsterpartiet Västerbotten växer hela tiden, idag är vi mer än 800 medlemmar. Det 
är medlemmarna och medlemmarnas aktivitet som är Vänsterpartiets styrka och 
möjlighet till framgång i valet. Nu måste vi i första hand koncentrera vår kraft till det 
utåtriktade arbetet. Det blir viktigt att möta så många väljare som möjligt. Det handlar 
om att dela vårt valmaterial utanför köpcentra, arbetsplatser och i bostadsområden. 
Men också om att ta diskussionen i fikarummen på jobbet, i skolan och vara aktiv på 
insändarsidor och i sociala medier. Alla behövs för en vänsterseger i valet! 
 

 Distriktets valledning kommer hela tiden att informera om planeringen för valet och 
vad som är på gång via Alarm. Har du frågor, funderingar eller tips, så vänd dig till 
styrelsen i din partiförening eller till distriktsexpeditionen. 

 

   

  ALARM NR. 10 – 2014 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 



 
Nu är det val igen..... 
 
Även om ett nyval inte var vad vi riktigt tänkt oss, 
så står vi nu där. Vi är inte riktigt vana vid en sådan 
här situation. Inte så konstigt eftersom det är 56 år 
sedan senast.  
 
Men vi vet att vårt budskap är bra, vi vet att vi är en 
röst för rättvisa, jämlikhet och solidaritet - den 22 
mars röstar vi för ett rödare Sverige 
 
När borgarna och rasisterna valde att sänka 
budgeten och sätta landet i en ohållbar situation, 
visade de att allt fagert tal om pensionärer och 
ungdomar, sjuka och arbetslösa bara var luftslott, 

uppdiktade för att vilseföra väljarna. Nu har de visat var de står och vi kan peka på vad de 
utsatta grupperna går miste om när mörkerkrafterna sagt sitt. 
 
I nuvarande läge blir det inte 5000 fler undersköterskor i vården, det blir inte höjt 
bostadstillägg för äldre, det blir inte höjt tak i A-kassan, det blir inte avgiftsfria mediciner för 
barn osv. Viktiga delar som Vänsterpartiet fått med i budgeten, områden som visar att vi för 
en politik med fokus på de som behöver mest. 
 
Konsekvensen av vår påverkan på budgeten skulle blivit höjd skatt för de som tjänar mer än 
femtiotusen kronor per månad...med några hundralappar....halle da', som en skåning skulle 
sagt. 
 
Nu drar vi ett djupt andetag och samlar krafterna - vi har ett val att vinna....och du, visst vore 
det häftigt att ta ytterligare ett mandat i Västerbotten! 
 
Vi ses i valrörelsen 
Agneta Hansson 
ordförande 

 

 

 

 

Var med och bidra till valfonden!  

 
Med tre valrörelser på ett år så är det ganska tomt i valkassorna. Var med och lämna ditt 
bidrag till valfonden. Om alla medlemmar bidrar med 100 kronor var har vi närmare två 
miljoner kronor att kampanja för. 
 
Enklast är att skänka pengar via mobilen. Skicka ett SMS med koden VP följt av mellanslag 
och det belopp du vill skänka. Beloppen du kan välja mellan är 10, 50, 100, 200, 300, 400 
och 500 kr. Skicka sedan ditt sms till 72456. Så här kan det exempelvis se ut: VP 100. 
 
SMS:et kostar ditt valda belopp plus din vanliga kostnad för ett skickat SMS. 
 



Vänsterpartiets landstingsgrupp i  

Västerbotten söker en politisk sekreterare                            

Västerbotten är ett rött län där Vänsterpartiet är starkt och där 
det är spännande och möjligt att jobba med vänsterpolitik. 
Vänsterpartiet är landstingets näst största parti och ingår fr.o m 
1 jan 2015 i en majoritet tillsammans med S och MP. 

Landstingsgruppen söker nu en sekreterare med stort intresse 
för politik och som delar Vänsterpartiets värderingar.  

Som politisk sekreterare arbetar du med politik, organisation och administration. Du ska vara 
en resurs för hela vår landstingsgrupp. Du ska arbeta nära gruppledare, gruppledning och 
övriga årsarvoderade. Du kommer bland annat att ta fram underlag för gruppen i olika 
politiska frågor, arbeta med gruppens mediestrategier och opinionsbildande verksamhet. Du 
kommer att ha mycket kontakter med människor i landstingsorganisationen, i Vänsterpartiet 
och med medborgare.   

Du måste vara bra på att uttrycka dig både skriftligt och muntligt och ha god 
organisationsförmåga. Medievana och föreningserfarenhet är en merit. Kunskaper om det 
politiska styrets uppbyggnad är också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig 
lämplighet.  

Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga samt att kunna inhämta och förmedla information till 
medlemmar. 

Tjänstgöringsgraden är 50 % och anställningen är en visstidsanställning fram till 31 
december 2018. 

Tillträde, lön och arbetstid 
Tillträde 1 februari 2015. Fast lön enligt överenskommelse, oreglerad arbetstid 
Anställningen är inrättad enligt kommunallagen vilket ger rätt till tjänstledighet från annan 
anställning. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av LiseLotte Olsson, gruppledare för Vänsterpartiet i 
landstinget, telefon 070-29 65 200 eller 070-357 27 67  

Ansökan 
Din ansökan med CV ska ha inkommit senast 2014-12-21. Intervjuer kommer att ske 
löpande.  

LiseLotte Olsson 
Västerbottens läns landsting 
901 89 Umeå 

Vi tar helst emot ansökan via e-post: liselotte.olsson@vll.se 

 

    Kontaktuppgifter distriktsexpeditionen 

    Lennart Arvidsson vik. politisk funktonär. 090-13 66 11 alt. 070-204 38 51 
    Mattias Sehlstedt adm. funktionär. 090-13 66 03 

 



      
 

 
 

 

  

Angående nyvalet  
 
Statsministern har meddelat att han kommer att utlysa nyval. Det är en situation 
som de borgerliga partierna och Sd har tvingat fram och det finns nu inget annat 
alternativ. Sverige har ett nytt politiskt läge och ett nytt val till riksdagen kommer 
att hållas den 22 mars. 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att de går till val på den budget vi har 
förhandlat fram med dem. Men de kan bara genomföra den med oss. Vi vet också att 
det är tack vare oss som budgeten innehåller gratis medicin till barn, fler anställa i 
äldreomsorgen, mer resurser till förlossningsvården och sänkt skatt och höjt 
bostadstillägg för pensionärer.  
 
Vänsterpartiet är garanten för en budget som utjämnar inkomstskillnaderna mellan fattig 
och rik. Vi är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för 
en välfärd att lita på utan vinstintressen. Med oss blir det vänsterpolitik. Nu sätter vi 
igång och vinner valet! 
 
Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet  
  

 
 
 

  

Lokalt opinionsarbete om budgetkollapsens konsekvenser  

 
När Sverigedemokraterna för att fälla regeringen röstade på alliansens budget fick 
det konsekvenser för väldigt många människor. Det är viktigt att de får stå till 
svars för det, även ute i landets olika kommuner. 
 
Den budget som nu inte kan genomföras innehöll bland annat en förstärkning med 5000 
fler undersköterskor till äldreomsorgen, en förstärkning på 400 miljoner till 
förlossningsvården, gratis medicin för alla barn, sänkt skatt och höjt bostadstillägg för 
pensionärer vilket framförallt hade gynnat de så kallade fattigpensionärerna varav en 
stor majoritet är kvinnor, höjda tak och golv i a-kassan, förbättringar av sjukförsäkringen 
och investeringar för fler och bättre jobb. 
 
Vi uppmanar därför alla som har möjlighet att samla in exempel på hur folk drabbas där 
ni bor. Det finns många sätt att göra det, t.ex. genom att räkna ut hur många 
omsorgsplatser som går förlorade i kommunen och be en journalist att skriva om det. Ett 
annat sätt är att hjälpa de som drabbas personligen att få ut sina berättelser, t.ex. 
ensamstående mammor, pensionärer och arbetslösa. 
 

 


