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  ALARM NR. 1– 2015 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 



Hej! 
 
Det drar ihop sig till årskonferens och jag hoppas att 
riktigt många är intresserade av att representera partiet 
på distriktsnivå. Valberedningen tar emot nomineringarna 
och kom-i-håg att den du nominerar ska vara tillfrågad 
och ha tackat ja till att nomineras. 
 
På regionnivå har vi hittills haft ett första 
förbundsstyrelsemöte och om ett par veckor har vi första 
förbundsfullmäktigesammanträdet. Vi är åtta 
vänsterpartister och vi ska göra vad vi kan för att föra 
vänsterpolitik i regionen. En av de viktiga frågorna för oss 
blir att arbeta för en storregion med de fyra nordligaste 
länen som bas. Vägen dit är inte enkel, men jag hoppas 
att distriktsstyrelsen ska ta beslut om att vi måste 
kontakta våra partikamrater i de andra länen för att få en bild av läget. Vi måste också fundera över 
vilka alternativ som finns om det inte blir en fyrlänslösning. 
 
Den 11 mars på årsdagen av katastrofen i Fukushima, är det manifestation mot kärnkraftverksbygget i 
Finland på Möjligheternas torg i Skellefteå, kl. 11-13. Har du vägarna förbi - kom och visa din 
solidaritet. 
 
Vi hörs och kanske ses 
Agneta Hansson distriktsordförande 

 

Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 25 april på 

Ersboda Folkets Hus i Umeå. 

Årskonferensen startar 10:00, det kommer att finnas förmiddagsfika från kl. 9:30, avslutning ca. 17:00. 

Motioner till årskonferensen kan väckas av partiförening eller enskild medlem i partidistriktet. Motioner 

ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 14 mars. Motionerna skickas till 

vasterbotten@vansterpartiet.se.  

Kom ihåg att nominera! Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer görs till 

valberdningens sammankallande Åsa Bäckström, asa.backstrom@umea.se. Nomineringar till 

valberedning görs till distriktsordförande Agneta Hansson, agneta.hansson@skelleftea.se. Komma 

ihåg att tillfråga den som du/ni nominerar. 

Ombudsfördelning per partiförening: 

Bjurholm 1 ombud 

Dorotea 1 ombud 

Lycksele 1 ombud 

Malå 2 ombud 

Nordmaling 1 ombud 

Norsjö 1 ombud 

Robertsfors 1 ombud 

Skellefteå 5 ombud 

Sorsele 1 ombud 

Storuman 2 ombud 

Umeå 17 ombud 

Vilhelmina 1 ombud 

Vindeln 1 ombud 

Vännäs 2 ombud 

Åsele 1 ombud

 

Alla partiföreningar har möjlighet att utöver ombud skicka åhörare som kan delta på årskonferensen. 

För åhörarna får partiföreningarna stå för den faktiska kostnaden.  

För långväga ombud står partidistriktet för en övernattning i Umeå. 

mailto:vasterbotten@vansterpartiet.se
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Hör av er! Vill ni att någon/några ur landstingsgruppen kommer ut till er 

partiförening och berättar om vår landstingspolitik så ta kontakt med 

LiseLotte Olsson, liselotte.olsson@vll.se  

Situationen i Dorotea 

 
Vänsterpartiet har stött ockupationen och vi 
jobbade för ett ja i folkomröstningen. Vi bröt  
samarbetet med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet när de ville göra dessa kännbara 
nedskärningar i inlandet.Men nu har 
ockupationen pågått i mer än 3 år och det är 
en situation som inte är bra för någon! 
 
I Dorotea stängdes fyra akutplatser på 
sjukstugan, två platser tillskapades i ett senare 
skede på Bergvattengården (som är 
kommunens äldreboende). Tyvärr är dessa 
platser inte öppna på grund av 
sjuksköterskebrist. Vilket naturligtvis försvårat 
hela situationen. 
 
Vi var innan valet på studiebesök på sjuk-
stugan och träffade personal och dåvarande 
verksamhetschef. Deras uppfattning var bl.a 
att det blir arbetsmiljöproblem (ett exempel; 
handikapptoaletten fungerar som 
ockupanternas städskrubb) och patient-
säkerhetsproblem när ockupanterna sitter mitt i 
vänthallen som de gör. En del besökare går in 
bakvägen för att slippa bli igenkända. 
 

 
Helen Forsberg gruppledare (v) t.o.m. 2014 

 
Självklart känns det som ett slöseri med 
resurser när lokalerna på sjukstugan står 
tomma så vi tog med diskussionen tillbaka i 
förhandlingen med S och Mp men hade svårt 
att få gehör för önskemålen då de är nöjda 
med lösningen på Bergvattengården. De ville 
även avvakta Dorotea kommuns nya majoritets 
beslut i samverkansfrågan kring platserna på 
Bergvattengården.  
 
Vi har besökt ockupanterna ett flertal gånger 
och försökt starta en dialog men mötts av 
ointresse. För ockupanterna gäller bara en 

lösning och det är att det ska bli exakt som 
tidigare.  
Efter valet har vi varit i Dorotea och träffat 
upproret för att kolla läget. Något 
förhandlingsutrymme fanns det inte från deras 
sida. Platserna ska vara fyra och de ska vara 
på sjukstugan.. LiseLotte var även och träffade 
lokala S och V och diskuterade lösningar men 
de förlorade valet så då blev det inget av det.  
 

 
LiseLotte Olsson gruppledare (v) fr.o.m. 2015 

 
Under dessa förutsättningar beslöt Helen sig 
för att rösta ja till att ogiltigförklara 
ockupationen. Det betyder inte att LiseLotte 
inte försöker jobba på att hitta en lösning, men 
nu ligger bollen hos kommunledningen i 
Dorotea. De direkta förhandlingarna sköts nu 
av tjänstemän både från landstinget och 
kommunen. 
 
En person har anställts av landstinget som 
jobbar med samverkanslösningar, då en 
förutsättning för att klara både 
verksamhet,trygga vården och klara ekonomin 
är att kommuner och landsting samarbetar. Det 
finns fungerande samverkanslösningar i flera 
inlandskommuner och målet är att det även 
ska bli en lösning i Dorotea. 
 
Vi har inte ändrat  oss, alla västerbottningar 
har lika rätt till hälso- och sjukvård. 
I vårt Hälso-och sjukvårdspolitiska  program 
skriver vi att det ska finnas 
akutsjukvårdsplatser i varje sjukstuga men att 
den geografiska placeringen inte är det 
viktigaste. Det är fortfarande vår linje! 
 
LiseLotte Olsson och Helen Forsberg 

 

 

 



Lilian Nilsson ny ordförande i  

partiföreningen Skellefteå. 

- Vem är du? En person som tror på solidaritet, delaktighet 
och allas lika värde. 

 
- Vad är partiföreningens styrka idag? Engagerad styrelse 
som har partiets och medlemmarnas bästa som mål. 

- Vad ser du som den viktigaste utmaningen för dig som 
ordförande? Se till att det finns förutsättningar så att alla 
som vill engagera sig får en möjlighet till det. 

- Vad har hänt i din partiförening när verksamhetsåret 
summeras vid nästa årsmöte? En livfull förening som 
synliggör vår politik samt att Ung Vänster återigen fått ett 
starkt fäste i Skellefteå. Många unga visar intresse för vår 
politik vilket känns mycket bra inför framtiden. 
 
- Vilken önskan vill du få uppfylld? Att Vänsterns budskap nått ut till väljarna så att vi får ett mycket 
högt valresultat vid nästa val. 

 

På nya uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting 

Ulrika Edman har valts in i beredningen för socialpolitik och individomsorg inom 

SKL. Ulrika har jobbat med funktionshinder, socialpsykiatri och äldreomsorgsfrågor.  

Idag är hon gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå Kommun och återfinns bl.a. i 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Har du frågor, funderingar 

eller ideér som du vill förmedla till Ulrika så kan du ta nå henne på mail; 

ulrika.edman@umea.se.  

 

Elisabeth Zachrisson har valts in i beredningen för 

utbildningsfrågor inom SKL. Elisabeth har en gedigen erfarenhet inom skolans 

område. Hon har jobbat som lärare, speciallärare, rektor, skoldirektör m.m. Idag bl.a. 

ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Ny politisk sekreterare hos 

landstingsgruppen 

Caroline Täljeblad har anställts som ny politisk sekreterare åt 
landstingsgruppen. Caroline var anställd åt Vänsterpartiet Umeå under en stor 
del av valåret 2014. Hon kommer ursprungligen från en liten by utanför 
Bjurholm, har hunnit vara ”stockholmare” en kortare period men är nu bosatt i 
Umeå. Caroline sitter bl.a. i kommunfullmäktige och i kulturnämnden i Umeå 
Kommun. Caroline når du på 076-806 80 91 eller på hennes kommande mail; 
caroline.taljeblad@vll.se  

mailto:ulrika.edman@umea.se
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Gudrun Nordborg ny ordförande i partiföreningen i Umeå. 

 
Vem är du? 
Jag är en återvändare på den partipolitiska arenan, 
medlem sedan 70-talet. Var mest aktiv parlamentariskt och 
utomparlamentariskt under 80-talet. Efter att jag "fyllt 
pension" lockades jag med på båda fronterna igen. Är 
klassresenär med barndomsupplevelser som svider. 
Feminist pga en rad egna diskriminerande och kränkande 
upplevelser, men framförallt pga många andra kvinnors 
grymma upplevelser av destruktiv maskulinitet. Jag oroas 
allt mer av nyfascismen och miljöförstöringen.  

 
Vad är partiföreningens styrka idag? 
Det är ju förstås medlemmarna, inte minst de yngre. 
Många har en imponerande medvetenhet, är kreativa och 
uthålliga i sitt politiska arbete. Mixen av långvarigt trogna 
och trägna partikamrater och dessa unga bådar gott. Roligt 
att alltfler kvinnor tar plats och ofta - men tyvärr inte alltid - 
uppmuntras av manliga partikamrater beredda att ge plats. 
Partiföreningen har haft en glädjande stark medlemstillväxt 
under senare år som dessutom verkar tillta. 
 

- Vad ser du som den viktigaste utmaningen för dig som ordförande? 
Jag vill få glädjen i partiarbetet att växa ytterligare och att den ska spridas så att alla nya medlemmar 
känner sig välkomna och vill bli delaktiga i stort eller smått. Jag känner tillförsikt eftersom jag omges 
av en fin grupp engagerade kamrater i styrelsen. Dessutom finns olika grupper som agerar antingen 
på sitt bostadsområde eller utifrån olika teman. Ambitionerna är att vi ska stödja det parlamentariska 
arbetet med utomparlamentariska aktioner så att vikten av Vänsterpartiets politik ska bli uppenbar och 
göra skillnad. Jag hoppas förstås också att detta ska leda till spännande diskussioner med "högt i tak" 
om prioriteringar och strategier för att nå våra politiska mål. Vi behöver tillsammans se, förstå och 
angripa flera olika maktstrukturer som utnyttjas i ekonomiska syften och därmed gynnar kapitalismen, 
men drabbar flertalet eller till och med alla. 

- Vad har hänt i din partiförening när verksamhetsåret summeras vid nästa årsmöte? 
Jag hoppas att Vänsterpartiet i Umeå har vuxit ytterligare, att allt fler medlemmar med stolthet är och 
vill vara aktiva. Jag hoppas att det har skapats fler områdes- eller temagrupper för aktivism och 
solidaritet. Sker detta blir vi en kraftfull motvikt mot bl a all privatisering som ju samtidigt innebär 
avdemokratisering. 

- Vilken önskan vill du få uppfylld? 
Att vi tillsammans ställer kapitalismen till svars på allvar - för krig, miljöförstöring, fattigdom, 
flyktingströmmar … ja, det mesta som skapar förödelse, klyftor och förtryck. Samtidigt önskar jag att vi 
alla också blir skickligare i att vara normkritiska och genomskådar de värderingar som sorterar hon, 
hen eller han, vit eller färgad, svensk eller ny i landet. Allt som riskerar att grupper ställs mot varann i 
stället för att vi ser en gemensam motståndare för ett i äkta mening rikt liv. 

 

 

Kontaktuppgifter distriktsexpeditionen 

Lennart Arvidsson vik. politisk funktionär. 090-13 66 11 alt. 070-204 38 51  

Mattias Sehlstedt adm. funktionär. 090-13 66 03 

 

 


