Klyftorna mellan
de allra rikaste
och alla andra ökar.
Samtidigt har vi kvar ett
skattesystem som gynnar
de rikaste.
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ALARM FÅR EN
ANSIKTSLYFTNING
LENNART ARVIDSSON, REDAKTÖR
REDAKTIONELLT
Just nu läser du det första numret av Alarm med det nya utseéndet. Vi som
jobbat med det första numret hoppas att du ska uppleva medlemstidningen både trevligare och mer lättläst. Ett särskilt tack till Daniel Nyström
från Umeå partiförening som jobbat med grafisk formgivning och layout
och som därmed möjliggjort det nya utseéndet.
Alarm har ingen bestämd utgivningsplan utan kommer ut när det det

2/1
Parlamentarisk referensgrupp
Nominera till parlamentarisk referensgrupp för
utredning om förstärkt skydd för uppgifter som rör
ett internationellt samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i. Partidistriktets valberedning
vill ha in eventuella nomineringar senast 2 januari.
MER PÅ SIDAN 3
28/1
Inlandsvänsterns nästa träff
Nästa träff för Inlandsvänstern är tänkt genomföras
på Ansia i Lycksele helgen 28-29 januari, lunch till
lunch. MER PÅ SIDAN 4
11/2
Utbildningar för PF-styrelser
Partiet centralt planerar för en omfattande utbildningsinsats för partiföreningarnas styrelser vintern/
våren 2017 med start 11 feburari. Det är tre träffar.
(1) Strategier, (2) organisation, och (3) kommunikation. MER PÅ SIDAN 5

finns aktuella saker att informera medlemmarna i Vänsterpartiet Västerbotten om.
Även om det nya utseéndet gör tidningen mer lättläst så hänger läsvärdheten på innehållet. För att Alarm ska bli mer intressant och roligare
att ta del av så behöver vi bli fler som skriver och bidrar till innehållet.

25/3
Årskonferens (KALLELSE)
Kallelse till Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 2017. Konferensen genomförs på Ansia i
Lycksele lördag den 25 mars. MER PÅ SIDAN 5

Du som läser det här är välkommen att skicka in insändare, artiklar,
rapporter från din partiförening eller annat som kan vara värt att sprida
bland medlemmarna i Vänsterpartiet
Västerbotten.

Innehåll

Skicka dina inlägg med mera till
vasterbotten@vansterpartiet.se

Vi på redaktionen önskar er alla

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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Rapport från landstinget
Rapport från partistyrelsen
Vindelälvsloppet
Inlandsvänstern träffas
Kallelse till årskonferensen
Utbildningstagar för
partiföreningsstyrelser

ansvarig utgivare Bore Sköld redaktör Lennart Arvidsson grafisk form/layout Daniel
Nyström adress Nydalavägen 2C, 903 38 umeå epost: vasterbotten@vansterpartiet.se telefon,
politisk funktionär: 090 – 13 66 11 / 070 – 385 17 26 (Lennart Arvidsson) telefon, administrativ
funktionär: 090 – 13 66 03 / 072 – 232 46 19 (Mattias Sehlstedt)
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LANDSTINGET OCH
SJUKVÅRDEN STÅR
INFÖR UTMANINGAR
LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET
Ingen kan väl ha missat att det

Landstingets ekonomi är fort-

inte blir något ”Stornorrland”.

farande skakig men på grund av

kategorier är svåra att rekrytera.
För tillfället är 70 vårdplatser

Bortsett från en massa turer på

aktieaffärer (!) så kommer resul-

tillfälligt stängda, vilket till största

centralt håll med bland annat fega

tatet vid årets slut mest troligt att

delen beror på personalbrist.

borgarpartier så får nog även vi ta

landa på ett litet plus. Kvarstår

Antalet utskrivningsklara pa-

på oss att vi varit väldigt dåliga

dock att vården inte kommer att

tienter har fördubblats sedan i

på att förklara och diskutera med

klara att hålla budget och frågan

våras. De stora kommunerna är

västerbottningarna varför ett ge-

är vad gör vi åt det?

dåliga på att ta sitt ansvar och ta

mensamt Norrland skulle bli bra.

Många av landstingets lokaler

Men nu går vi vidare och har re-

är i dåligt skick och är inte ända-

Från och med 1 jan kommer

målsenliga, ett gigantiskt ombygg-

det att bli möjligt för ensamstå-

nads- och omflyttningsarbete och

ende att få tillgång till assisterad

nyinvesterings arbete har därför

befruktning i enlighet med SKL:s

påbörjats på alla tre sjukhusen.

riktlinjer.

dan påbörjat diskussionen om hur
vi ska arbeta framåt. Tydligt är
att Norrlands universitetssjukhus
(NUS) riskerar att få svårigheter
och att behov finns att landstingen/regionerna hjälps åt så att vi
kan ha kvar NUS här i norr.
Att Region Västerbotten inte
kommer att vara kvar i sin nuva-

Brist på
personal
är en av de
största
utmaningarna.
liselotte
olsson, landstingsråd

hem de färdigbehandlade.

Ombyggnaderna, köp av pavil-

När det gäller vårt 6-timmars-

jonger, psykiatribygget med mera

försök så går det otroligt trögt och

gör att landstingets mål att inte

det finns ett ganska stort mot-

behöva låna till investeringar inte

stånd hos bland annat tjänstemän

kommer att hålla.

och chefer. Nu finns en öppning i

Brist på personal är en av de

att vi gör detta på annat område

där återstår att lösa hur samar-

största utmaningarna, det gäller

än en vårdavdelning och på annat

betet/samverkan mellan kommu-

just nu främst läkare och sjukskö-

ställe än i Umeå... Mer information

nerna och landstinget ska fungera.

terskor men även andra personal-

kommer när allt är klart.

rande form är tämligen klart, men
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KOMMUNIKATION,
BUDGET OCH
INTERNFEMINISM
ARIJAN KAN, ERSÄTTARE I PARTISTYRELSEN
PS-RAPPORT
Senaste partistyrelsemötet hölls

dess. Partiskatten är en starkt bi-

på Syninge kursgård, som ju ägs

dragande faktor bakom detta.

av Vänsterpartiet och ligger i när-

Under förra mandatperioden

heten av Norrtälje. Där tillbringa-

beslutades om att partistyrelsen,

de vi som fått förtroendet att sit-

som en del i det internfeministiska

ta i partistyrelsen hela helgen med

arbetet, ska ha separatistiska träf-

att först ha ett partistyrelsemöte

far minst fyra gånger per år. Det

från fredag till lördag eftermid-

hade vi denna gång efter en inled-

dag - och sedan utbildades vi till

ning av David Öborn Regin, som

kursledare för partiföreningssko-

gjort ett arbete på högskolenivå

lan. Partiföreningsskolan är en av

om Ung Vänsters internfeminis-

partistyrelsen beslutad satsning

tiska arbete och framgångsfaktorer

på obligatorisk utbildning för alla

bakom detta.

partiföreningsstyrelser med syfte
att stärka partiet.

Kongressen i maj skickade tillbaka frågan om sex-timmarsdag

Under själva partistyrelsemö-

och den rapport som partistyrel-

tet antog vi bland annat en kom-

sen presenterade till dess för att

munikationsstrategi om hur vi ska

bland annat göra nya alternativa

kommunicera vår politik och våra

beräkningar. Under mötet fick vi

värderingar, som blev väldiskute-

en avstämning inför den behand-

rad. Det är förstås interna doku-

ling av frågan som kommer att ske

ment, men kansliet håller på att ta

efter nyår.

fram versioner som kan användas

Slutligen kan jag berätta att vi

i partiet och spridas på ett annat

nu har beslutat om datum (men

sätt.

ännu inte ort) för kongressen 2018.

Även budgeten för kommande

Det blir 9-11 februari och då ska

år antogs. Glädjande nog ser det

vi fastställa valplattformen. Sen

både bra och stabilt ut. Inte minst

är det bara fullt ös in i en fram-

glädjande är att vi kommer ha en

gångsrik valrörelse som gäller.

(med våra mått mätt) rejäl slant

Men innan allt detta: en riktigt god

till valrörelsen. Mer än vi hade för

jul och gott nytt år!

båda valrörelserna 2014 (EU-valet
och riksdagsvalet) faktiskt och det
trots att vi förbrukar en del innan
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Vänsterpartiet gör skillnad. De tio
årliga miljarderna till välfärden gör
skillnad i sjukvården, skolan och
omsorgen. CSN-lån till körkort, bättre regler
för deltidsstämpling, avgiftsfria vårdbesök för
äldre och glasögonbidrag för barn och unga är
alla reformer som gör vardagen och livet lite
bättre för de människor som berörs.
De borgerliga partierna riggade under sina
år vid makten ett skattesystem som innebar
att Electrolux och Volvo betalar färre kronor i
bolagsskatt än vad blomsterhandeln på hörnet
gör.

Löfvens jultal. Riksdagsledamoten
Christina Höj Larsén (v) kommenterar statsministern Stefan Löfvens tal
om att ett tiggeriförbud kan bli aktuellt.
– Det finns ingen tvekan om att fattigdomen är en katastrof för de som sitter på gatan
och vi måste göra något åt det. Med vad är
problemet: Att vi ser fattigdomen eller att den
finns?

Nominera mera
Nominera till parlamentarisk referensgrupp för
utredning om förstärkt skydd för uppgifter som rör
ett internationellt samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i.
Enligt regeringsbeslut den 2 juni 2016 har en
utredning tillsatts som ska ta ställning till om skyddet för uppgifter av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i behöver förstärkas samt lägga fram fullständiga författningsförslag där lagstiftning bedöms vara
nödvändig.
Enligt kommittédirektiven ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna
inrättas till stöd för utredningens arbete. Referensgruppen kommer att bestå av en ledamot från
varje riksdagsparti.
Partidistriktets valberedning vill ha in eventuella nomineringar senast 2 januari. Distriktsstyrelsen
fattar beslut om eventuella nomineringar under
vecka 2. Nomineringar görs till partidistriktets
valberedning:
Rikard Lähdekorpi, rikard@ecotaxi.se
Ylva Hedqvist Hedlund, ylva@villvattnet.se
Abdi Hahnad, hanadabdi@hotmail.com
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VINDELÄLVSLOPPET
VALÅRET 2018
LENNART ARVIDSSON, UMEÅ
FÖRFRÅGAN
Finns det intresse kommer Vän-

10 år och prövar sig fram både

sterpartiet Västerbotten att försö-

vad gäller stafettsträckor och tid-

Arrangörerena skriver så här

ka få ihop ett gäng som springer

punkt för loppet. Det finns klasser

om loppet: ”Vi följer det blivande

Nya Vindelälvsloppet valåret 2018.

för enbart löpning och en blan-

biosfärområdet, nationalälven och

Det kan tyckas vara tidigt med in-

dad klass för cykel och löpning.

Arena Vindelälven, världens längsta

tresseanmälningar redan nu. Men

2016 genomfördes loppet med

och vackraste arena med högklas-

tiden går fort och det är viktigt

28 sträckor. Det finns i nuläget

siska motionsarrangemang och be-

att få veta hur stort intresset för

ingen information om datum att

söksupplevelser från Ammarnäs till

att delta är. Om det inte kollide-

ge ännu. Starten sker vid potatis-

Vännäsby.”

rar med andra åtaganden så kom-

backen i Ammarnäs och med mål-

mer en taggad Jonas Sjöstedt att

gång vid festplatsen i Vännäsby.

valspurten 2018.

För att veta om vi ska gå vidare
med förberedelserna för detta så

springa en av sträckorna. Efter

Vänsterpartiet har inga tankar

vill vi veta hur stort intresset är. Är

förra numret av Alarm så har det

på att slå några rekord eller vinna

du intresserad av att delta? Mejla i

börjat komma in intresseanmäl-

loppet. Se det som en möjlighet att

så fall till

ningar, men vi behöver bli fler.

lägga upp ett motionsprogram, ha

vansterpartiet.se

Nya Vindelälvsloppet drogs

kul tillsammans med andra vän-

igång 2015 efter ett uppehåll på

sterpartister och samla kraft inför

Inlandsvänstern träffas

lennart.arvidsson@

i
Besök
Vindelälvsloppets hemsida för mer
information om
loppet.
http://www.
vindelalven.se/
vlopp/swe/
default.cfm

Lästips: Nejlikan
vänsterpartiet umeå  oktober 2016  årgång 2  nummer 4

Nästa träff för Inlandsvänstern är tänkt genomföras på
Ansia i Lycksele helgen 28-29 januari, lunch till lunch.
Temat för träffen är bland annat:
– Hur ska inlandet få del av vinsterna från vattenoch vindkraften, gruvnäringen med mera?
– Hur borde ett rättvist skatteutjämningssystem
se ut?
Håkan Svenneling eller Birger Lahti (riksdagsledamöter v) kommer att delta.
Är du inlandsbo och vill vara med och utveckla vårt
arbete och vår politik för inlandet så görs anmälan till
vasterbotten@vansterpartiet.se.
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Du har väl inte missat att Vänsterpartiet i Umeå ger ut en tidning
som heter Nejlikan? Innehållet i
den är blandat men fokus ligger på
vad partiföreningen gör, men det
finns även krönikor, debatt, partiskola och mycket annat i den som
kan bjuda på en intressant läsning.
Den finns att ladda ner på partiföreningens hemsida: http://umea.
vansterpartiet.se/nejlikan/ladda-ner-nejlikan/

KLICKA HÄR OCH
SVARA PÅ ENKÄTEN

vänsterpartiet umeå april

2016  årgång 2  nummer
2

KLICKA HÄR OCH
SVARA PÅ ENKÄTEN

FÖRTRYCK
OCH VÅLD
I HEDERNS
NAMN

vänsterpartiet umeå 

OBS!
INGEN ENAD VÄNS
TER
PÅ FÖRSTA MAJ

Stöd
Vänsterpartiet Umeå har skaffat
Swish. Det gör det enkelt för dig att
skicka ett bidrag till vår verksamhet
så att vi kan göra ännu mer.
Swisha valfritt belopp till
123 617 11 69. Vi alla bidrar med det
vi kan i det stora och lilla.

juni 2016 

För att ge pengar till Nejlikan skriver
du på meddelanderaden ”Nejlikan”.
Pengarna går till att trycka upp
tidningen. Anger du också ditt namn
och personnummer kan du få en
3
nummer För
2  hemskickad.
tryckt tidning
årgång
detta
är det lägsta beloppet 30 kronor.

KLICKA HÄR OCH
SVARA PÅ ENKÄTEN

Planing pågår
för alternativ
maj.
demonstration på Första
på
Vidare ses vi som planerat
Ordenshuset för att fira efter
demonstrationen. Kolla hemsidan
eller Facebook för mer information.

sid.11

/styrelsen

Stöd
skaffat
Vänsterpartiet Umeå har
för dig att
Swish. Det gör det enkelt
verksamhet
skicka ett bidrag till vår
mer.
så att vi kan göra ännu
till
Swisha valfritt belopp
bidrar med det
123 617 11 69. Vi alla
vi kan i det stora och lilla.

1 MAJ

skriver
För att ge pengar till Nejlikan
”Nejlikan”.
du på meddelanderaden
upp
Pengarna går till att trycka
ditt namn
tidningen. Anger du också
du få en
och personnummer kan
För detta
tryckt tidning hemskickad.
30 kronor.
är det lägsta beloppet
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Utbildningsdagar för
partiföreningsstyrelser

KALLELSE TILL
ÅRSKONFERENS!

Partiet centralt planerar för en omfattande utbildningsinsats för partiföreningarnas styrelser vintern/
våren 2017. Eftersom första utbildningstillfället är
planerad till början av februari så är förhoppningen
att så många partiföreningar som möjligt genomför
sina årsmöten under januari så att det blir de nya styrelserna som utbildas.
Utbildningen är upplagd på tre träffar och kan i

Här med kallas du till Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 2017.

princip liknas vid styrelsemöten för respektive par-

Konferensen genomförs på Ansia i Lycksele lördag den 25 mars.

tiförening. Varje styrelse kommer med andra ord att

Motioner till årskonferensen ska vara distriktsstyrelsen tillhanda
senast 11 februari. Distriktsstyrelsen sänder ut motioner, motionssvar
och verksamhetsplan till ombud och partiföreningar senast 4 mars.

jobba tillsammans på träffarna.
Första träffen kommer att handla om politiska
strategier. Andra träffen handlar om organisation;

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse

Styrelsens roll, förtroendekultur med mera. Tredje

sänds till ombud och partiföreningar senast en vecka innan årskon-

träffen handlar om kommunikation; Hur når vi ut,

ferensen.

sociala medier med mera

Ombudsavgiften är preliminärt satt till 1 100 kr/ombud. Varje par-

Partiföreningarna i Västerbotten delas in i tre

tiförening får sända ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar till

grupper eftersom avstånden blir så långa. I en av

årskonferensen. Avstämning och fastsställande av ombudstal görs vid

grupperna kommer också två av Norrbottens partiför-

årsskiftet.

eningar att ingå. Grupperna och datum för träffarna se

Det planeras också för en rolig lördagkväll i Lycksele.

nedan. Plats för första kurstillfället är första nämnda
orten i varje studiegrupp, därefter väljer kursdelta-

Nominera mera

garna själva kommande studieorter. Det kommer att

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer

vara olika partistyrelseledamöter som håller i utbild-

görs till någon i partidistriktets nuvarande valberedning:

ningarna.

Rikard Lähdekorpi

rikard@ecotaxi.se

Ylva Hedqvist Hedlund

ylva@villvattnet.se

Abdi Hahnad		

hanadabdi@hotmail.com

		
Nomineringar till valberedningen skickas till distriktsordförande Bore
Sköld,

Studiegrupp 1
Kurstillfällen:
11/2, 11/3,
8/4

Studiegrupp 2
Kurstillfällen:
12/2, 12/3,
9/4

Studiegrupp 3
Kurstillfällen:
11/2, 11/3,
8/4

Första träffen
äger rum i
Åsele.

Första träffen
äger rum i
Robertsfors.

Första träffen
äger rum i
Malå.

Åsele
Dorotea
Vilhelmina
Bjurholm
Vännäs
Nordmaling

Robertsfors
Skelleftå
Vindeln
Norsjö
Umeå

Malå
Storuman
Sorsele
Lycksele
Arvidsjaur
Arjeplog

bore@vansterstudenterna.se.

Internfeministisk utbildning
Söndag den 26 mars genomförs en utbildning om Feminism i praktiken. För de som väljer att delta bägge dagarna så står partidistriktet
för övernattningen på Ansia.
OBS! Att det finns utrymme för medlemmar som ej är valda ombud att delta bägge dagarna. Partiföreningarna debiteras självkostnad
för dessa medlemmars deltagande. Därför är det viktigt att de som vill
delta på det sättet tar upp det med sin partiföreningsstyrelse. Partidistriktet står för resersättningar för alla deltagare. Mer information
om utbildningen kommer senare.
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