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  ALARM NR. 1 – 2016/2017 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 



Rapport från distriktsstyrelsen: 

Bore Sköld Umeå omvaldes som distriktsordförande på årskonferensen.Till vice ordförande 
har distriktsstyrelsen valt Daniel Johansson Storuman och som kassör Lilian Nilsson 
Skellefteå. Bore, Daniel och Lilian utgör också distriktsstyrelsens arbetsutskott. 
Distriktsstyrelsen består i övrigt av Andreas Nuottaniemi Malå, Linda Lundqvist Vindeln, 
Jeanette Velander Skellefteå, Monica Nilsson Vilhelmina, Niklas Vestermark Nordmaling och 
Sandra Karlsson Norsjö.  

Distriktsstyrelsen har utsett Jeanette Velander och Sandra Karlsson som internfeministiskt 
ansvariga. Caroline Täljeblad kommer att ansvara för partidistriktets hemsida och 
partidistriktet på sociala medier. 
Intresset för att utveckla vårt arbete med inlandsfrågor och "inlandsvänstern" var stort i 
distriktsstyrelsen. Här utsågs Monica Nilsson, Andreas Nuottaniemi, Sandra Karlsson och 
Daniel Johansson till en arbetsgrupp. Daniel har ett särskilt ansvar för samefrågorna. 
  
Som ett resultat av den verksamhetsplan som årskonferensen antog så har distriktsstyrelsen 
fattat en rad beslut.  I samband med Jonas Sjöstedts sommartal den 21 augusti i Umeå 
kommer partidistriktet att anordna en grundläggande ideologisk utbildning tillsammans med 
Ung Vänster och Vänsterpartiet Umeå (mer information kommer). Under hösten genomförs 
en feministisk träff. I januari nästa år planerar distriktsstyrelsen att genomföra en studiedag 
kring Eco/Eco-programmet. 
  
Distriktsstyrelsen har även diskuterat vilka marknader/festivaler som partidistriktet ska 
prioritera att delta vid i sommar. Det finns ett intresse av att åter köra en "Inlandsbaneturné" i 
sommar. Kring dessa frågor har inga definitiva beslut tagits ännu. 
 
Lennart A. 
 
 

Nominera till de arbetsgrupper som ska förbereda 

regionbildningen. 

Processen med regionbildningsfrågorna fortsätter. Vänsterpartiet i Västerbotten ges 
möjlighet att utse tre representanter i grupperna som ska arbeta med förberedelser inom 
olika ansvarsområden. En i arbetsgruppen ”Regional utveckling”, en i ”Samverkan 
landsting/kommun” och en representant i Trafik/kultur”. 

Partidistriktets valberedning vill ha in era nomineringar till dessa tre arbetsgrupper senast  
8 maj. Nomineringarna görs till inger.stenlund@hotmail.com.  

För kontakt med partidistriktets valberedning: 

 
Inger Stenlund. Södra Blattnicksele 17, 
920 72 Blattnicksele. Tel. 070-682 13 89. 
inger.stenlund@hotmail.com.  
 
Ylva Hedqvist Hedlund, Villvattnet 112, 
937 95 Buträsk.Tel. 070-563 01 53. 
ylva@villvattnet.se.  
 
Abdi Hanad, Hinkgränd 29, 906 29 Umeå. 

 
Tel. 070-605 50 60. 
hanadabdi@hotmail.com.  
 
Berit  Seedorf, Glädjens gränd 21, 903 63 
Umeå. Tel. 070-646 93 19. 
berit.seedorf@vansterpartiet.se.  
 
Rikard Lähdekorpi. Klintvägen 9, 907 37 
Umeå. Tel. 070-559 80 81. 
rikard@ecotaxi.se
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Vänsterpartiet på 1.a Maj i Västerbotten

Vännäs 
Samling kl. 13.15 vid Hälsocentralens parkering.  
Talare: Arijan Kan. 

Vilhelmina 
Samling kl. 11.00 på Folkets Hus. 

Skellefteå 
Samling kl. 13.30 utanför partilokalen på Odentorget. Talare: Ellen Kling och Filip Palukka. 

Umeå 
Samling kl. 14.00 i Döbelns park. Talare: Anna Herdy. 

Malå 
Möte på torget kl. 14.00. Talare: Rikard LähdekorpI. 

Jonas Sjöstedts sommartal söndag  

21 augusti i Döbelns park Umeå! 

Skriv upp i 

almanackan! 



Vänsterpartiet Storuman-Tärnaby  

Föreningen har idag nästan 30 talet medlemmar. Vi gjorde ett fantastiskt 
bra val 2014 där vi dubblerade vårt mandat i fullmäktige, från 3 mandat till 
6 mandat. Vi har idag 2 ordinarie ledamöter i i Kommunstyrelsen och 1 
ordinarie i varje nämnd, samt i Kommunföretagen.  
Anledningen till vår framgång i valet tror vi beror på att vi synliggjorde oss 
i medier och på offentliga möten och debatter som vi inte gjort tidigare. De 
samt att om vi skall vara ärliga så är vi det enda partiet på vänsterblocket 
som faktiskt driver vänsterpolitik som attraherar arbetare i kommunen. 

Vi jobbade fram ett tydligt valmanifest som publicerades och delades ut 
på marknader m.m.  

Vi var först i kommunen med att börja jobba målmedvetet med Facebook 
för att sprida vårt budskap, vilket vi tror är en positiv faktor för oss.  

Trots vår framgång i valet så har vi inget inflytande över makten i kommunen utan Alliansen 
styr med minsta möjliga marginal på grund av socialdemokratins ovilja till att samarbeta med 
oss.  

Vårt fokus sedan valet har varit att stärka vår egen förening och vår kunskap i hur man 
jobbar politiskt då det är många som är helt nya inom politiken i vår lilla partiförening. Detta 
till trots så har vi varit driftiga och lämnat in flertalet motioner, en del motioner som vi vet på 
förhand att vi kommer förlora men som vi rent taktiskt valt att driva ändå för att skapa opinion 
i kommunen inför kommande valet 2018 då vi siktar på att ta ännu mer röster.  

Vår utmaning inför valet 2018 ligger i att få in fler som vill engagera sig och ta uppdrag i 
politiken eftersom vi siktar på att göra ett ännu bättre val 2018. 

Storumans kommun är en till ytan stor kommun vilket skapar utmaningar för att aktivt kunna 
träffas i partiföreningen men det har vi genom tekniken försökt att delvis lösa. Vi har vid 
flertalet tillfällen inför exempelvis fullmäktige haft en grupp som samlats i Storuman och en 
grupp som samlats i Tärnaby under samma kväll och där vi efter diskussion kopplat ihop oss 
via Skype för att avsluta diskussionen gemensamt.  

Partiföreningen har jobbat stenhårt med att ha en jämn fördelning utifrån kön men även 
geografi då vi nominerat till de olika förtroendeuppdragen vi sitter på. Vi kan idag skryta med 
att vi har en styrelse som består av totalt 4 kvinnor och 3 män. I fullmäktige sitter 3 kvinnor 
och 3 män, i kommun styrelsen sitter 1 kvinna och 1 man.  

Vi har en del uppdrag i distriktet och ser med spänning fram emot 
uppstarten av Inlandsvänstern där vi tror att vi kan få ett rikt utbyte 
mellan  
våra små partiföreningar.  

Detta var lite kort om partiföreningen i Storuman – Tärnaby.  

Daniel Johansson 
Ordförande Vänsterpartiet Storuman – Tärnaby 

 

Rapport från landstingsgruppen (Av Jessica Åhlin och LiseLotte Olsson) 

 Vi har just avslutat två dagars fullmäktigesammanträde där ett av de stora debattämnena 
blev stängningen av Öron- Näsa- Halsmottagningen i Skellefteå, ett ämne som också har 
omskrivits och debatterats i media de senaste veckorna. Stängningen grundar sig i de alltför 



stora kostnadsökningar som främst hälso- och 
sjukvårdsnämnden, som ansvarar för sjukhusvården i länet, har 
haft det senaste året. För att anpassa verksamheterna till den 
budget som redan var lagd fattade en enig nämnd i februari 
beslut om en rad förändringar och i vissa fall neddragningar. Mer 
om bakgrunden och sammanhanget går att läsa i denna 
debattartikel: http://norran.se/asikter/debatt/framtidens-sjukvard-
saknar-inte-utmaningar-540204 

 Det är naturligtvis aldrig roligt att vara delaktig i neddragningar 
och begränsningar, när vi i själva verket tvärtom vill vara med och bygga ut och stärka 
välfärden och sjukvården. Den situation vi befinner oss i har en rad historiska orsaker, och vi 
får helt enkelt laga efter läge med sikte på framtiden. Därför ansåg vi att bla stängningen av 
ÖNH-mottagningarna i Skellefteå och Lycksele var godtagbara, med tanke på att det 
samtidigt handlar om att bli kvitt beroendet av dyra stafettläkare och att viss ÖNH-
verksamhet, tex hörappararutprovning och operationer, kommer att finnas kvar. 
Förhoppningen är också att det går att rekrytera fasta läkare framöver och då öppna 
mottagningarna igen. Stängningen ska också sättas in i ett sammanhang där målet är 
likvärdig vård över hela länet och nämnden arbetar för att tex Stressrehabiliteringens 
verksamhet ska bli mer tillgänglig i Skellefteå och det sker utveckling av både lokaler och tex 
Medicinklinikens verksamhet på orten, så det handlar inte om någon nedmontering av 
Skellefteå lasarett som vissa vill göra gällande. 

 Nu när beslutet har blivit mer känt och befolkningen i Skellefteå reagerar starkt har främst 
Liberalerna och Kristdemokraterna tyvärr drivit en ganska ohederlig debatt. Trots att beslutet 
som sagt fattades av en enig nämnd där Liberalerna har en ordinarie ledamot och 
Kristdemokraterna en ersättare hävdar man nu att man inte har förstått bakgrunden, känner 
sig förd bakom ljuset och vill inte stå för konsekvenserna. Den typen av retorik känner säkert 
fler igen från andra sammanhang och den gagnar knappast varken förtroende för politiken 
eller möjligheterna att bygga en fungerande verksamhet. Märkligt nog hörs inga reaktioner 
från Lycksele, där samma typ av förändring kommer att ske även om verksamheten har varit 
mindre. 

Om någon har fler funderingar kring ÖNH eller annat som rör 
sjukhusvården går det bra att kontakta Jessica Åhlin som är  
andra vice ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden: jessica.ahlin@vansterpartiet.se 

 Under det som återstår av tiden fram till sommaren kommer vi 
främst att arbeta med nästa års landstingsbudget och 
regionbildningen. Även om ekonomin är fortsatt kärv gläds vi 
över de ökade statsbidrag och riktade insatser som (v)i har 
förhandlat fram med regeringen. De extra pengarna kommer vi 
att satsa på bland annat personalfrämjande åtgärder där försöken med sex timmars 
arbetsdag äntligen ska komma igång till hösten. 

 

Träff om regionbildning för partiförningarna i inlandet  

På lördag 23/4 i Lycksele arrangerade Vänsterpartiet Västerbotten en träff med 
partiföreningarna i inlandet för samtal om den kommande regionbildningen. På förmiddagen 
gick LiseLotte Olsson och jag igenom vad som händer i regionbildningsprocessen, på det 
följde intensiva gruppdiskussioner. 
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Efter lunchen höll Magnus Blomgren, Universitetslektor i statsvetenskap ett föredrag om 
hans tankar kring regionbildningen. -Finns det behov av att ändra hur Sverige styrs? Den 
debatt som nu pågått i 15-20 år har nog varit nödvändig eftersom det nuvarande systemet är 
så djupt inrotat. Det är dags att vara kreativa och tänka på sätt som vi tidigare inte tänkt. Det 
finns ingen anledning att ändra bara för att ändra, men är de strukturer som vi har verkligen 
optimala? Var några av tankarna som han framförde. 

Dessutom hade det kommit in förfrågningar om att dra igång Inlandsvänstern ingen. Intresset 
var mycket stort och Inlandsvänstern drar igång igen! Kallelse till ett möte den 4 juni i Malå 
kommer till de som det berör. Redan nu finns en facebook-grupp som heter Inlandsvänstern 
– gå med i den om du är intresserad! 
 

Mkh/ Rikard Lähdekorpi 

 

Magnus Blomgren pratar inför en andäktig församling om Norrlandsregionen.  
 

             

Tips!  

Gå gärna in på umea.vansterpartiet.se/nejlikan och läs 

Vänsterpartiet Umeås tidning ”Nejlikan”. 

 

 



Efte 

 


