
ALARM 

Alarm Nr 9 – 2020 

Medlemsbrev Vänsterpartiet Västerbotten 

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

Hej Partikamrater.  

Nu nalkas julen för dörren, en jul som vi inte riktigt vet 

ännu hur den kommer vara men helt normalt får vi nog 

vara inställda på att den inte kommer vara. Covid-19 

pandemin har med full kraft slagit till med den andra 

vågen här i Västerbotten. Jag vill uppmana er alla att ta 

ert ansvar i detta. Håll i och håll ut och följ de 

rekommendationer som folkhälsomyndigheten och 

regionens smittskyddsenhet tillhandahåller. Här i 

Storuman har vi drabbats hårt med flertalet döda i vår 

äldreomsorg och befolkningen har verkligen insett 

alvaret och smittsiffrorna har sjunkit drastiskt senaste 

veckorna. 

Politiskt så blåser det medvind för Vänsterpartiet. Nooshi har fått en flygande start som vår 

nya partiordförande. Vi har medvind i ett flertal frågor i rikspolitiken där vi alla kan hjälpas åt 

att få opinion med oss. Nu senast är det skolan med vinstintresset och vårt krav för 

offentlighetsprincipen i friskolornas verksamhet som vi verkligen har fått stort utrymme och 

där vi vinner många sympatier. Andra frågor som vi har opinionen med oss i är i den 

havererade sjukförsäkringen. Bra om vi alla hjälps åt att sprida via sociala medier och på 

andra sätt framhäver oss som parti och att vi har lösningarna på de brister som finns i vårt 

välfärdssamhälle.  

Jag vill också redan nu förvarna om att vi från distriktet kommer boka in möten med er i 

partiföreningarna runt om i länet i slutet av januari. Nu ska vi tillsammans forma och slipa oss 

inför den kommande valrörelsen där vi ska flytta fram positionerna och på allvar utmana 

socialdemokratin som det stora socialistiska partiet. Just nu jobbar vi med olika satsningar 

som kommer genomföras kommande vår för att profilera oss inför valet 2022.  

Med detta vill jag önska er alla en god jul, ett gott slut på detta år 2020 och ett gott nytt 2021! 

/Daniel  

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

 

 



Tydligare besked om ASTA behövs 
 

 
  

Den 20 maj i år fick hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Västerbotten i 
uppdrag att säkerställa en verksamhet för behandling av personer som 
utsatts för sexualiserat våld. Nu vill Vänsterpartiets företrädare i hälso- 
och sjukvårdsnämnden ha tydliga besked om hur beslutet ska efterlevas. 
  

–  Ett halvår efter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att ASTA:s verksamhet ska 

säkerställas, saknas konkreta tecken och besked på att så sker. Det håller inte att 

fortsätta så, säger Kjell Bäckman (V), andre vice ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden. 

Misslyckad hantering av beslut 

Hittills har inget visat att kritikerna som redan tidigt hävdade att politikerna blir förda 

bakom ljuset när det gäller ASTA hade fel, och då måste nya tag till. 

  

–  Nu behövs nya åtgärder för att faktiskt klara av ASTA-mottagningens framgångsrika 

arbete med personer som blivit utsatta för sexualiserat våld. Det är en väldigt viktig 

verksamhet. Nuvarande patienter ska inte behöva känna osäkerhet om sin behandling. 

De flesta människor som utsatts för sexualiserat våld har ofta känt svek från omgivande 

samhället, vi ska inte bidra till det, betonar han. 

  

Kjell Bäckman vill nu ha tydliga besked om hur man ska klara av att efterleva beslutet 

från i våras. 

  

–  Vår sjukvård har ett ansvar för att stödja och behandla dessa brottsoffer på bästa 

sätt, det som hänt hittills med ASTA har pekat i fel riktning. Därför är det rimligt att 

sjukvårdsförvaltningen och klinikledningen till hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 

december kommer med besked om hur beslutet från i våras faktiskt ska klaras av, 

bland annat vikten av att behålla spetskompetensen på området, avslutar han. 



  

Bakgrund: 

Den 20 maj i år beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten att ge 

hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att regionen har en verksamhet 

för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld. En verksamhet som 

bygger på teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA skulle 

säkras för verksamheten i Umeå. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsdirektören i 

uppdrag att utreda hur god vård och behandling av denna patientgrupp skulle utformas 

för hela länet. 

  

Kontakt: 

Kjell Bäckman (V) 

Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 

Telefon: 070-611 73 44, 070-181 06 46 

E-post: kjell.backman@regionvasterbotten.se 

  

LiseLotte Olsson (V) 

Regionråd 

Telefon: 070-357 21 67, 070-296 52 00 

E-post: liselotte.olsson@regionvsaterbotten.se 

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

Därför angår Kyrkovalet oss? 

Det är många år sedan Vänsterpartiet beslutade att inte ställa upp som parti i kyrkovalet. Det 

var ett bra och klokt beslut eftersom en majoritet i partiet inte är medlemmar i Svenska 

Kyrkan. 

 Istället bildades nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) som har ställt upp i 

alla kyrkoval sedan dess. ViSK består av vänsterfolk och sympatisörer med Vänsterpartiet 

men är helt fristående från partiet. ViSK har vuxit stadigt och fått allt mer inflytande, på 

riksnivå i Kyrkomötet och på regionala och lokala nivåer.  

Varför är det viktigt att ViSK finns? Svenska Kyrkan är Sveriges största enskilda 

medlemsorganisation med över 5 miljoner medlemmar. Kyrkan har en oerhört bred 

verksamhet och har stor betydelse för många fler än sina medlemmar. Kyrkan styrs genom 

demokratiska val och är den arena som väljer väg för Svenska kyrkan. Där är det viktigt för 

progressiva krafter att vinna inflytande. 

 

Inom svenska kyrkan pågår hela tiden en dragkamp åt vilket håll kyrkan ska gå i många 

viktiga frågor som berör inte bara kyrkan utan hela samhället och inte minst de kamper som 

vi i ViSK står för och som Vänsterpartister ofta är involverade i:  

- kamp för flyktingamnesti och att skydda ensamkommande  

- kamp för att stå på de fattigas sida och kritisera ökade klassklyftor  

- verka för en internationell rättvis världsordning 

- kamp för ökad jämställdhet och mångfald  

- kamp för ökad tolerans och förståelse mellan religionerna i Sverige  

- kamp för att stå upp för utsatta EU-medborgare  

- kamp för Hbtq-rörelsens arbete för likaberättigande och likabehandling 

Svenska kyrkan påverkar inte bara kyrkan i sig själv utan hela samhällsklimatet och 

samhällsutvecklingen.  Svenska kyrkan är en spegling av det svenska samhället. 
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Att engagera sig i kyrkopolitiken är ingen tung uppgift. Kyrkans beslutande fullmäktige 

samlas två gånger per år. Enda kravet att kandidera är att man är medlem i Svenska kyrkan. 

Nu är det dags för val igen – 19 september 2021. Vill du engagera dig? Gå in på vår 

Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/2457659241125499 eller kontakta Monica 

Lindmark som är ansvarig för stiftet. Epost: Monica.jernelov@gmail.com   

  

Monica Lindmark sitter med i den nationella styrelsen för ViSK. Ansvarig för Luleå Stift. 

Brith Fäldt är ledamot i Stiftsfullmäktige och i Piteå Församling. 

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

Rapport från regionen  

Pandemin och covidsituationen har återigen medfört hård belastning på vården och 
beredskapen har höjts på alla tre sjukhusen. Efter nästan tre veckor med skärpta råd 
fortsätter antalet bekräftade fall av covid-19 öka i Västerbotten. Den största ökningen har 
skett i Skellefteåområdet. Också antalet inneliggande på vårdavdelningar och 
intensivvårdsavdelningar är fler hösten 2020 än under våren och trycket på hälso- och 
sjukvården är fortsatt stort.  
För mer information, se regionens hemsida och uppdateringar 
på sociala medier. 
 
Då regionen beslutat att anta en tilläggsbudget för -21 i februari 
kommer det arbetet att ta fart nu i december. Som vanligt kort 
om tid, vi i majoriteten kommer att få underlag de närmaste 
dagarna och vi förväntas ha ett förslag den 11 dec! Det handlar 
om mindre summor till nämnderna och styrelsen och den stora 
summan drygt 100 milj kommer vi att föreslå ska hantera 
uppskjuten vård. Pengarna är en del av de statliga 
coronapengarna vi kommer att få. Det kommer att tillsättas en 

https://www.facebook.com/groups/2457659241125499


grupp av politiker som ska hantera detta. Ännu inte riktigt avgjort än hur den ska se ut. OBS 
detta är en inf som vi i Regiongruppen ännu inte diskuterat eller hanterat. 
 
Samtidigt påbörjar vi arbetet med budget-22 och min plan är att under våren bjuda in hela 
fullmäktigegruppen till ett budgetmöte. 
 
Vi i Regiongruppen håller just på att färdigställa planeringen för vintern och då 
pandemisituationen lär fortsätta så är vår möjlighet att träffa er i pf att göra det digitalt. Men 
det gör vi gärna! Hör av er till mig eller vår nya sekreterare så planerar vi in ett möte. 
Ann-Maria.Lindgren@regionvasterbotten.se  
Hör också av er om ni har andra funderingar och frågeställningar. 
 
Vänligen 
LiseLotte.Olsson@regionvasterbotten.se 
 

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

Lika men olika  

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. 

Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller 

stora naturresurser, orörd natur, rent vatten, ren luft, trygghet, exklusiv kultur och inte minst 

kreativa människor. Möjligheterna att skapa sig ett gott liv är stora. Vi ser det bl.a. på de 

människor från andra länder som väljer att leva och verka hos oss. Dessa människor 

kommer ofta från urbana och tättbefolkade områden. De ser möjligheterna att utveckla 

företagande och att förverkliga sina livsdrömmar. Bredbandsutbyggnad och ett väl utbyggt 

mobiltelefonnät är exempel på viktiga förutsättningar. Vi har fortfarande en förskole- och 

skolverksamhet som vi känner oss stolta över. Vi har än så länge en äldreomsorg som ger 

våra äldre en möjlighet till ett värdigt åldrande. Vi känner varandra, vi litar på varandra och vi 

bryr oss om varandra. Vi är båda medvetna om urbaniseringens krafter som i viss mån kan 

motverkas med politiska insatser. Det kallas regionalpolitik och vi saknar den. Oavsett 

regeringar så har det under lång tid enligt vår mening saknats en långsiktig strategi för lands- 

och glesbygdens utveckling. Vi blir fortfarande irriterade när vi beskrivs som tärande delar av 

Sverige. Trots allt fagert tal så om statlig 

närvaro i hela landet så är det motsatsen 

som vi lever i. Det är tyvärr inte bara den 

statliga närvaron som saknas. De 

regionala strukturerna centraliseras mer 

och mer. I vårt fall handlar det mycket om 

Umeå. Umeå är naturligtvis en viktig 

tillväxtmotor för vår region men 

lokalisering av statlig och regional offentlig 

verksamhet kan styras politiskt. En 

medveten och strategisk politik för att låta hela landet ta del av offentlig verksamhet är 

naturligtvis med den moderna teknikens möjligheter fullt realistisk. Det skulle bl.a. innebära 

att landsbygdens näringsliv skulle diversifieras och breddas. Vi är mycket väl medvetna om 

de förutsättningar och utmaningar som våra urbana miljöer har men oroas också av att vårt 

land är på väg att delas. Ingen tjänar på att motsättningar mellan stad och land ökar. 

Städerna behöver landsbygden och landsbygden behöver städerna. När politiska beslut 

fattas är det alltid viktigt med konsekvensanalyser. Vi saknar många gånger analyser som 

visar vilken betydelse som besluten har ur ett regionalpolitiskt perspektiv. För oss kan det 

ibland vara svårt att acceptera att insikten om att vårt land ser olika ut verkar saknas. 
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Mycket av vår välfärd, vår service, vår vardag är beroende av att den offentliga servicen 

fungerar. Det gäller förskola, skola, äldreomsorg, räddningstjänst, miljötillsyn, 

vattenförsörjning m.m. 

I Sverige har vi valt att lägga huvudansvaret på den kommunala nivån. Vi menar att det i 

grunden är rätt att lägga välfärdens beslut så nära medborgarna som möjligt men lika viktig 

är också att likvärdigheten upprätthålls. Det kommunala uppdraget är i princip lika oavsett 

hur kommunen ser ut. Våra egna kommuner – Malå och Sorsele (Västerbottens inland) med 

sina tillsammans 5626 invånare ska ge sina medborgare lika god service som Stockholms 

kommun ska ge sina drygt 965 000 medborgare. Vi har sett över båda våra kommuner 0,6 

invånare/km2. Stockholms kommun har 5156 invånare/km2. Hade vi samma 

befolkningstäthet så skulle det bo 46 miljoner hos oss. En malåbo och en sorselebo betalar 

ungefär 5 kronor mer i kommunalskatt än en stockholmare. Man kan stilla undra varför det är 

så? Kommunalskatten som konstruktion är ju i sig orättvis eftersom den saknar någon form 

av progressivitet. 

Ska kommunerna ha möjlighet att fullgöra sitt ansvar måste det finnas en insikt om att 

verkligheten ser olika ut i landet. Vi tycker att kunskapen om lands- och glesbygdens 

utmaningar är låg hos många centrala beslutsfattare. Många beslut grundar sig på de behov 

som finns i urbana miljöer. Dessa beslut passar ofta illa när de ska tillämpas i hela Sverige.  

Några exempel: 

- Marknadslösningar som används allt oftare för att klara välfärden är i våra 
hemkommuner inte intressanta. Den lönsamhet som kan finnas i mer befolkningstäta 
kommuner finns helt enkelt inte hos oss. 

- Strandskyddet är ett annat exempel där städer bygger bokstavligt talat i vattnet 
medan vi som har gott om stränder har stora problem med gällande lagstiftning. Det 
förhindrar bl.a. möjligheten att erbjuda exklusiva fritidshustomter.  

- Den statliga närvaron tenderar trots allt prat att minska i våra kommuner. 
- Kollektivtrafik utformas med staden som mall vilket naturligtvis missgynnar oss. En 

försening på 30 minuter kan uppröra en stadsbo. Missar man bussen hos oss får man 
vänta till nästa dag. 

- Bank- och kreditväsende överger våra kommuner. Trots politiska mål om att trygga 
betaltjänster i hela landet. 

 

Det är här som politiken kommer in. Ska kommunerna ha samma uppdrag oavsett storlek 

och var i landet man befinner sig i så måste lika förutsättningar ges. Det kräver att resurser 

fördelas som gör uppdragen möjliga. Det kräver förutom en politisk vilja också en kunskap 

om verkligheten. Det är svårt att hitta en centralt placerad politiker som inte nickar 

instämmande när man påstår att Sverige behöver en levande landsbygd. Men att göra 

”verkstad” av allt prat det ser vi väldigt lite av. Det behövs förutom ökad kunskap också ett 

politiskt mod och verklig vilja att ge visionen om en levande landsbygd ett reellt innehåll.  

Ska kommunerna fortsatt ha ett huvudansvar för välfärden så krävs en annan syn om hur 

resurser ska fördelas. Likvärdig välfärd och service kräver kunskap och insikt om hur olika 

det faktiskt ser ut i Sverige. 

Lennart Gustavsson (v) 

Kommunstyrelsens ordförande, Malå kommun 

Kjell Öjeryd (v) 

Kommenstyrelsens ordförande, Sorsele kommun 



Kontaktuppgifter partidistriktet 

Distriktsordförande Daniel Johansson. 

e.f.d.johansson@gmail.com. 070-210 36 84 

Ombudsman Lennart Arvidsson 

lennart.arvidsson@vansterpartiet.se. 070-385 17 26 

Administrativ funktionär Mattias Sehlstedt 

mattias.sehlstedt@vansterpartiet.se. 070-627 53 15 

 

      

     GOD JUL! 
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