
 

 

 

 

 

 

 

Hej kamrater 

Supervalåret lider mot sitt slut och snart har alla parlamentariska församlingar utsett 
sina nya företrädare i nämnder och styrelser. Välkomna alla nya och gamla 

företrädare, nu ska vi göra politik! 

Med uppdragen följer ansvar för att föra fram 
partiets politik, vi ansvarar för att skapa ett gott 
arbetsklimatet i grupperna. Vi ansvarar för att 
föra kunskap mellan de som varit med förut 
och de som är nya och för att nya medlemmar 
och företrädare ska känna sig välkomna – 
tillsammans är vi starka. 

Jag rekommenderar alla partiföreningar att 
anordna utbildningar för nyvalda, partiet 
tillhandahåller bra studiematerial. Det är också 
bra att uppdatera kunskapen kring 

härskartekniker så att vi inte faller i gropar som skapar onödiga konflikter. Behöver ni 
stöd, finns personal på distriktskansliet bara ett telefonsamtal bort – det mesta kan vi 
fixa. 

I detta nummer av Alarm kommer också kallelsen till årskonferensen. Det är dags att 
fundera på vem ni vill nominera till distriktsstyrelsen, vi behöver bland annat en ny 
ordförande. Jag har bestämt mig för att lämna posten som ordförande i 
distriktsstyrelsen eftersom jag i mitt uppdrag som gruppledare i Skellefteå kommer att 
få en väsentligt ökad arbetsbörda och det vore inte rätt mot distriktet att inte ge 100% 
som ordförande. 

Om vi inte ses eller hörs före årskonferensen så önskar jag er alla skön ledighet i 
anslutning till helgerna som stundar, hoppas ni får tid att tanka energi, den behövs i 
det politiska arbetet. 

 Agneta Hansson, ordförande 
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Vänsterpartiets nomineringar: 

Valda till olika uppdrag i Landstinget 

Landstingsstyrelsen  
Kommunalråd med ansvar för jämställdhetsfrågor och 2:e vice ordf /AU 

Liselotte Olsson   

Ordinarie:    

Ulrika Lindström   

Ersättare:   

Jessica Åhlin  

Landstingstyrelsens arbets- 

utskott 
Ordinarie:  

Liselott Olsson  

Hälso- och Sjukvårdsnämnden  

2:e vice ordf /AU 

Jessica Åhlin          

Ordinarie:    

Jonas Karlberg   

Ersättare:  

Ulrika Lindström     

Nämnd för folkhälsa och primär- 

vård för Umeå området  
Ordinarie: 

Jonas Karlberg   

Ersättare: 

Signe Svallfors   

   

Nämnd för folkhälsa och primär- 

vård för Skellefteå-Norsjö   

Ordinarie:   

Ylva Hedqvist Hedlund   

Ersättare: 

Gunnar Broström   

Nämnd för folkhälsa och primär- 

vård för Södra Lappland 

2:e vice ordf /AU 

Eve Högberg  

Ersättare: 

Margaretha Löfgren  

Nämnd för funktionshinder  

och habilitering  

2:e vice ordf.                  

Margaretha Löfgren    

Ersättare:                 

Ahmed Hersi     

Patientnämnden 
Ordinarie:   

Thomas Hashemi 

Folkhögskolestyrelsen 

Ordinarie: 

Kjell Hanseklint   

Ersättare: 

Rolf Attmarson  

 

Kallelse till Vänsterpartiet Västerbottens 

årskonferens 14 mars -2015 på Ersboda 

Folkets Hus i Umeå.  

Distriktsstyrelsen har fastställt ombudsavgiften till 500 kr/ombud 

och ombudsfördelningen till 1 ombud per påbörjat 25-tal 

medlemmar. Mer information och handlingar kommer senare. 

 



Revisionsnämnden 

/Revisionskollegiet 
Ordinarie: 

Mattias Sehlstedt   

    

Norrlandstingens  

Regionförbund 
Ersättare: 

LiseLotte Olsson  

Regionförbundet  

Västerbottens län – fullmäktige  
Ordinarie: 

Rikard Lähdekorpi   

Agneta Hansson    

Kjell Hanseklint    

Ersättare: 

1. Margaretha Löfgren 

2. Andreas Jansson    

3. Åsa Bäckström   

  

AC Koncensus 

Ledamot: 

LiseLotte Olsson  

 

 

Nominera ersättare till AC 

Koncensus! 

Eftersom vi även fått en ersättarplats i 

samarbetsorganet AC Koncesus så tar 

valberedningen tacksamt emot 

nomineringar. AC Koncesus är ett 

samarbetsorgan mellan Landstinget och 

de 15 kommunerna i länet. 

Nomineringarna skickas till 

valberedningens sammankallande Åsa 

Bäckström, asa.backstrom@umea.se  

 

Vänsterpartiet Västerbotten  

mer än 800 medlemmar! 

 

Kammarrätten i Sundsvall –  

nämndemän 
Mattias Sehlstedt   

   

Hovrätten för övre Norrland –  

nämndemän 
Pia Risan     

Susanne Yttergren    

Anders Jacobsson   

Sara Peltola  

Förvaltningsrätten i Umeå –  
nämndemän 
Berit Seedorf    
Anders Dahlen   
Shahla Gullviva Shadman   
Robert Stjärnbäck   
Daniel Nyström  
  

Norrlandsoperan 
Ersättare:   
Anders Jacobsson  

Västerbottensteatern 

Ersättare:  

Pia Risan 

 

 

Viktigt att använda rätt valsedlar!  

Har ni frågor om valen av ombud till 

SKL.s kongress som ska göras av era 

kommunfullmäktigeförsamlingar, så 

vänd er till distriktsexpeditionen. 

 

Kontaktuppgifter 

distriktsexpeditionen. 

Lennart Arvidsson vik. politisk funktionär 

lennart.arvidsson@vansterpartiet.se 

090-13 66 11 alt. 070-204 38 51  

Mattias Sehlstedt administrativ funktionär 

mattias.sehlstedt@vansterpartiet.se 

090-13 66 03 
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