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 Vi tycker att allt 
eventuellt över-

skott som genereras skall 
återinvesteras i verksam-
heten.

Det går nästan inte en dag i världspolitiken utan att vi håller andan inför 
Donald Trumps mer eller mindre superreaktionära påhitt. Ena dagen vill 
han bygga en mur mot omvärlden, nästa dag bestämma vad andra länder 
ska göra. Frankrikes motsvarighet till Trump, Marie Le Pen går framåt i 
opinionsundersökningarna. I Sverige öppnar Anna Kinberg Batra för ett 
samarbete med Sverigedemokraterna. Normaliseringen av extrema hö-
gerkrafter går allt snabbare. 

Framgångarna för extremhögern handlar framförallt om ett slags 
uppror mot etablissemanget där flyktingar pekas ut som roten till alla 
samhällsproblem. För oss vänsterpartister gäller det att möta högern med 
budskapet att människors lika värde aldrig får underställas. När nu värl-
den står inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget 
och miljontals människor är på flykt undan krig och terror handlar po-
litiken i grunden om att rädda liv. Vår historia visar att Sverige både kan 
värna rätten till asyl och ha en välfärd i världsklass. För att göra detta 
krävs politiskt mod och handlingskraft, något som dagens regering tyvärr 
saknar. Vänsterpartiet är det enda partiet som inte tummar på idealen 
utan konsekvent står upp föra allas lika värde och rätt till sina liv, för 
internationell solidaritet och rättvisa. 

I Västerbotten visar vi att Vänsterpartiet är en politisk maktfaktor att 
räkna med. Även om samarbetet med (s) och (mp) i landstinget kan vara 
segt som sirap, så visar ändå exemplet med 6-timmarsdag för städet på 
Skellefteå lasarett, att hårt arbete lönar sig. Eller i Sorsele där vi är det 
styrande majoritetspartiet och har valt att satsa på löneökningar för alla 
lärare istället för det så kallade lärarlyftet för ett fåtal.

Vi vet att våra grundläggande värderingar om solidaritet, jämlikhet 
och alla människors lika värde har ett starkt stöd hos befolkningen i 
Sverige. Det gäller inte minst vårt arbete med att befria landet ifrån risk-
kapitalbolag inom välfärdssektorn. 

ÅSA FAHLÉN, ordförande för LR.

BORE SKÖLD, DISTRIKTSORDFÖRANDE
LEDARE

SOLIDARITET MOT 
EXTREMHÖGERN

Kalendarium
11/3 Utbildningar för PF-styrelser 
Partiet centralt planerar för en omfattande utbild-
ningsinsats för partiföreningarnas styrelser våren 
2017. Andra träffen är 11 mars för studiegrupp 1 
och studiegrupp 3. Tema är organisation.  MER 
 PÅ SIDAN 4 

12/3 Utbildningar för PF-styrelser 
Partiet centralt planerar för en omfattande utbild-
ningsinsats för partiföreningarnas styrelser våren 
2017. Andra träffen är 12 mars för studiegrupp 2. 
Tema är organisation.  MER PÅ SIDAN 4 

14/3 Förhandsnomineringsstopp 
Valberedningen vill ha in nomineringar distriktsord-
förande, distriktsstyrelse och revisorer till den 14 
mars för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Ett slags 
förhandsnomineringsstopp, men självklart finns 
möjligheter att nominera fram till årskonferensen.

25/3 Årskonferens (KALLELSE) 
Kallelse till Vänsterpartiet Västerbottens årskon-
ferens 2017. Konferensen genomförs på Ansia i 
Lycksele lördag den 25 mars.  MER PÅ SIDAN 4 

Innehåll 
2 Rapport från landstinget
3 Inlandsvänstern har träffats
3 Intervju med Petter Lundström
4 Kallelse till årskonferensen
4 Utbildningstagar för  
 partiföreningsstyrelser

LR vill se ett totalförbud för vinster i skolan.
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 vänsterpartiet västerbotten

Ingen har väl kunnat undgå att 
planerna på en storregion har 
skrotats och att det blev ganska 
akut att börja diskutera hur vi här 
i Västerbotten ska organisera oss. I 
Västerbotten har vi haft uppdelade 
ansvarsområden, i stora drag har 
landstinget ansvarat för sjukvår-
den medan regionala utvecklings-
frågor och kultur varit Region Väs-
terbottens ansvar.

Då Vänsterpartiet varit och är 
kritiska till Region Västerbotten, 
bla på grund av att det är odemo-
kratiskt då förtroendeposterna till-
sätts i indirekta val, så har vi i vårt 
majoritetssamarbete drivit frågan 
att Region Västerbotten ska skrotas 
och nu blir det så!

Landstinget och Region Väster-
botten blir en gemensam organi-
sation från och med 2019 och nu 
vidtar arbetet att få till en bra, de-
mokratisk och fungerande politisk 
organisation där även kommunin-
tressena får plats. Jag tar mer än 

gärna emot tankar och förslag! 
Som glädjande händelse num-

mer två så har nu äntligen 6-tim-
marsprojektet kommit igång och 
nu pågår ett intensivt arbete med 
att anställa och inskola städperso-
nal (8-9 personer) och få till fung-
erande arbetsscheman. En positiv 
del i det arbetet är att det sker i en 
arbetsgrupp där även städpersonal 
ingår. De som omfattas är de som 
jobbar minst 70 procent, vilket 
nästan alla gör och totalt i försöket 
ingår cirka 40 personer. Startda-
tum är den 1 mars och försöket ska 
pågå till den 30 september 2018.

Några ur landstingsgruppen 
och Skellefteå partiförening be-
sökte städet den 6:e februari och 
det var verkligen kul att både höra 
och se de positiva reaktionerna. 
”Det är nog större chansa att vinna 
på Lotto än ha turen att få vara med 
i detta”.

Mer att glädja sig åt: Den stra-
tegiska fastighetsplanen börjar 

bli klar och nu är det officiellt att 
landstinget satsar stort på Skellef-
teå med tänkta investeringar för 
över en miljard kronor som bland 
annat innefattar en helt ny vård-
byggnad, upprustning av lokaler, 
utrustning, teknik och infrastruk-
tur samt ett parkeringshus. Den 
som vill se mer detaljerade skisser 
hör av er.

Nu är det snart dags för det 
årliga budgetarbetet, underlag är 
ännu inte klart men det vi redan 
nu vet är att det inte kommer att 
finnas utrymme för större sats-
ningar… Viktigt för oss att fundera 
på hur vi vill prioritera de små re-
surser som vi har och vilka upp-
drag, utifrån landstingsplanen, vi 
vill ge verksamheterna. 

Som vanligt: Hör av er vid 
funderingar eller tankar. Vi från 
landstingsgruppen kommer gärna 
ut till era partiföreningar och pra-
tar landstingsfrågor.

LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET

Foto: Daniel Nyström

Vi har 
drivit frågan 
att Region 
Västerbotten 
ska skrotas 
och nu blir 
det så! 
liselotte  
olsson, lands-
tingsråd

kontakt 
070–296 52 00 
liselotte.olsson@
vll.se

VLL SATSAR STORT I 
SKELLEFTEÅ

Foto: Daniel Nyström
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Ett 20-tal partimedlemmar från 
de flesta partiföreningarna i Väs-
terbottens inland träffades helgen 
28-29 januari Lycksele. Riksdags-
ledamoten och Vänsterpartiets ta-
lesperson i landsbygdsfrågor Hå-
kan Svenneling deltog.

Håkan berättade om arbetet 
i landsbygdskommittén där han 
varit Vänsterpartiets representant. 
Kommittén kom nu i januari med 
sitt slutbetänkande. Det handlar 
om 75 olika konkreta förslag som 
lyfts fram. Några av de förslag som 
fått mest uppmärksamhet handlar 
om att 10 000 statliga jobb ska 
utlokaliseras från Stockholm till 
landsbygden, möjligheten att få 
avskriva studieskulder, sänkta ar-
betsgivaravgifter med mera.

Mycket av diskussionerna vid 
träffen handlade om hur befolk-
ningsutvecklingen på landsbygden 
ska kunna vändas. En av frågorna 
som lyftes av deltagarna var utlo-
kaliseringen av statliga jobb och 
nödvändigheten av gemensamma 
tag mellan kommunerna. ”Det får 
inte vara så att det blir en väldig kon-
kurrens och huggsexa mellan kommu-
nerna om statliga jobb.” 

Andra frågor som kom upp 
under konferensen var: Nödvänd-
igheten av att det kommer igång 
bättre utvecklade och anpassade 
utbildningar i landsbygdskom-
munerna. Tydliga ägardirektiv till 
SBAB om exempelvis lån till fö-
retagande i glesbygd och en säk-
rad kontanthantering. Utveckling 
av den lokala livsmedelsförsörj-
ningen. Här handlar det bland an-
nat om klokare upphandlingar av 
kommuner och landsting. För att 
lättare uppnå våra mål borde det 
också till fler gemensamma upp-
handlingar mellan kommunerna. 

Andra frågor som diskuterades 
med Håkan var höjda mineralav-

INLANDSVÄNSTERN

HAR TRÄFFATS
LENNART ARVIDSSON, POLITISK FUNKTIONÄR
RAPPORT

gifter och återförande av en viss 
del av vinsterna från vatten- och 
vindkraft till ursprungskommu-
nerna. I de här frågorna fanns lite 
olika åsikter. Gruvnäringens an-
svar för miljön togs upp liksom 
rennäringens utsatthet och de 
konflikter som finns mellan re-
nägare och icke renägande samer. 
En annan fråga som skapat en hel 
del protester och diskussioner på 
landsbygden är vägslitageavgifter. 
Här fanns flera deltagare som hade 
exempel på hur hårt det kommer 
att slå mot framför allt skogsnä-
ringen.

Svenneling gjorde också en 
kort genomgång av skatteutjäm-
ningssystemets grunder och en hel 
del problem som finns i det nuva-
rande systemet. 

När summeringen av de två 
dagarna gjordes så var delta-
garna överlag väldigt nöjda. Hå-
kan Svenneling fick ett gott betyg 
för sin medverkan. Träffen kom 
också fram till att samarbetet 
borde vidgas till att omfatta fler 
partiföreningar där den politiska 
agendan liknar den nuvarande in-
landsvänsterns. Därför kommer 
partiföreningar från våra grannlän 
tillsammans med ett par mindre 
partiföreningar vid kusten att bju-
das in i samarbetet. 

Det blev också tydligt att ut-
bytet av material som motioner, 
interpellationer m.m. mellan par-
tiföreningarna måste organiseras. 
Inlandsvänstern kommer nu att 
gå vidare med en videokonferens 
under våren där bland annat ge-
mensamma kongressmotioner 
ska diskuteras. I början av hösten 
kommer nästa fysiska träff att ge-
nomföras i Storuman.

 INTERVJU  Alarm har samalat med Petter Lund-
ström som deltog på Inlandsvänsterns träff i Lyck-
sele 28-29 januari för att höra vad han tyckte.

Uppfyllde Håkan Svenneling dina förväntningar?
– Det var väldigt intressant att få träffa och 

diskutera med en riksdagsledamot (Håkan Sven-
neling) som var väldigt väl insatt i landsbygdens 
problem och bekymmer. Han hade bra koll på våra 
behov och önskemål.

Några konkreta exempel på Svennelings föredrag 
som var nytt och intressant?

– Jag brukar emellanåt följa diskussioner på 
sociala medier. Det som är trist är att det före-
kommer en hel del spekulationer men också rena 
lögner om vad som är på gång i riksdagen. Ett 
konkret exempel är vägslitageavgiften där det inte 
finns ett färdigt beslutsförslag ännu.

Annat som du tyckte var bra eller värdefullt med 
träffen i Lycksele?

– Det var roligt att träffa andra trevliga vän-
sterpartister och upptäcka att vi brottas med 
liknande problem och bekymmer på många håll 
i Västerbottens inland, och att träffas lunch till 
lunch var jättebra. Det finns faktiskt tid över för 
annat samma helg. Dessutom så var det ju trevligt 
att under lördag kväll sitta och prata med en hel 
del vänsterpartister som jag inte träffat förut.

Foto: Petter Lundström

Intervju med Petter 
Lundström
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 vänsterpartiet västerbotten

Partiet centralt genomför en omfattande utbild-
ningsinsats för partiföreningarnas styrelser våren 
2017. 11 februari var första utbildningstillfället. Näs-
ta utbildningstillfället är planerad till början av mars. 
Andra träffen handlar om organisation; Styrelsens roll, 
förtroendekultur med mera. Tredje träffen handlar om 
kommunikation; Hur når vi ut, sociala medier med 
mera.

Rapport från första träffen
De rapporter som nått mig om utbildningens innehåll 
och kursledare har enbart varit positiva. Utbildning-
arna körs som studiecirklar via ABF, därför behöver vi 
namn och personnummer på deltagarna. 

Kommande träffar
Partiföreningarna i Västerbotten har delats  in i tre 
grupper eftersom avstånden blir så långa. I en av

grupperna ingår också två av Norrbottens partiför-
eningar. Grupperna och datum för träffarna se nedan. 
Plats för kurserna är första nämnda orten i varje stu-
diegrupp. Det kommer att vara olika partistyrelsele-
damöter som håller i utbildningarna.

Anmälan i så god tid som möjligt till  lennart.
arvidsson@vansterpartiet.se

Studiegrupp 3
Kurstillfällen:
11/3, 8/4

Andra träffen 
äger rum i 
Malå.

Malå
Storuman
Sorsele
Norsjö
Lycksele
Arvidsjaur
Arjeplog

Studiegrupp 1
Kurstillfällen:
11/3, 8/4

Andra träffen 
äger rum i 
Åsele.

Åsele
Dorotea
Vilhelmina
Bjurholm
Vännäs

Studiegrupp 2
Kurstillfällen:
12/3, 9/4

Andra träffen 
äger rum i 
Robertsfors.

Robertsfors
Skelleftå
Vindeln
Umeå
Nordmaling

Fortsatt utbildnings-
satsning

Foto: Freepik

Foto: Colourbox

Vänsterpartiet Västerbottens årskonfe-
rens 2017 genomförs på Ansia i Lycksele 
lördag den 25 mars. För mer information 
om formalia se föregående nummer av  

 Alarm. 
Ombudsavgiften är fastställd till 1100 

kr per ombud. Den täcker alla kostna-
der inklusive resor och övernattning. 
Även andra medlemmar än ombuden är 
givetvis välkomna att delta men respek-
tive partiförening betalar för den faktiska 
kostnaden. Är du sugen på att delta men 
inte som ombud, så måste du kolla om 
det är ok med styrelsen i din partifören-
ing innan du anmäler dig.

Nominera mera  OBS! Helst innan 14 mars! 

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer 
görs till någon i partidistriktets valberedning:

Rikard Lähdekorpi  rikard@ecotaxi.se 
Ylva Hedqvist Hedlund  ylva@villvattnet.se 
Abdi Hahnad   hanadabdi@hotmail.com
   
Nomineringar till valberedningen skickas till distriktsordförande Bore 
Sköld,  bore@vansterstudenterna.se. 

Kvällsevenemang
Caroline Täljeblad och Johan Källbjer underhåller med musikquiz och 
livemusik! Får inte missas!

Feministisk utbildning
Söndag den 26 mars genomförs en utbildning med temat feminism i 
praktiken och hur kan vi jobba med förkortad arbetstid. Se föregående 
nummer av  Alarm för mer information om detta.

KALLELSE TILL 
ÅRSKONFERENS!

Påminnelse

              Ombuds-
           fördelning
Bjurholm 
Dorotea 
Lycksele 
Malå 
Nordmaling 
Sorsele  
Storuman
Norsjö  
Robertsfors
Skellefteå
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs 
Åsele

1
1
1
1
1
1
2
1
1
5

15
1
1
2
1

i
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