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Inför årskonferensen och utbildningsdagen 23 – 24 mars 

Helgen 23 – 24 mars genomför Vänsterpartiet Västerbotten sin årskonferens på Medlefors 

Folkhögskola i Skellefteå. Konferensen startar på lördag kl. 10:00, med fika från 9:30. 

Avslutning lördag kl.17:00. För de som stannar och är med söndag blir det middag och 

övernattning på Medlefors Folkhögskola.  

Konferensen behandlar sedvanliga årsmötesförhandlingar som verksamhetsberättelse, 

ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget samt inkomna motioner. Sista dag för 

inlämnande av motioner är 8 februari. Motioner sänds till vasterbotten@vansterpartiet.se.  

Nomineringar till distriktsstyrelse, distriktsordförande, och revisorer görs till 

valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se. Nomineringar till valberedning görs till 

distriktsordförande boreskold@gmail.com.  

Ombudsavgift för årskonferensen och utbildningsdagen 23 - 24 mars är 1 000 kr/ombud. För 

de som enbart vill delta på utbildningsdagen är avgiften 250 kr. Kom ihåg att ta upp ev. 

deltagande med styrelsen i din partiförening. För de som vill delta på utbildningsdagen men 

som har över två timmars restid till Medlefors Folkhögskola i Skellefteå så erbjuds även 

övernattning. Avgiften inkluderar mat/fika, övernattning och reseersättning.  

Ombudsfördelning per partiförening 

Bjurholm  1 ombud 

Dorotea  1 ombud 

Lycksele  2 ombud 

Malå  2 ombud 

Nordmaling  1 ombud 

Norsjö  1 ombud 

Robertsfors  1 ombud 

Skellefteå  7 ombud 

Sorsele  1 ombud 

Storuman  1 ombud 

Umeå  20 ombud 

Vilhelmina  1 ombud 
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Vindeln  1 ombud 

Vännäs  2 ombud 

Åsele  1 ombud 

Dag 2, 24 mars: Utbildningsdag i internfeminism 

Vänsterpartiet blev i början på 90-talet det första feministiska partiet, och det är viktigt att vi i 

praktisk handling kan visa att vi lever upp till det. Vi har länge haft som mål att etablera 

Vänsterpartiet som det trovärdiga feministiska partiet och att locka feminister, såväl 

organiserade som kvinnor och män som är intresserade av det feministiska perspektivet, att 

rösta på Vänsterpartiet. En utvecklad interfeminism vinner alla på! Då kan vi stärka varandra 

och få fram det bästa i oss alla. 

Preliminärt program – mer info kommer! 

09.00-10:00 – Träffar för kvinnor och män – vi bjuder in samtalsledare från partiet centralt 

10:00-10:30 – Gemensamma reflexioner  

10:00-11:30 – Representant från Vänsterpartiets kvinnonätverk håller kurs i praktisk 

feminism 

11:30-12:30 – Lunch 

12:30-14:00 – Att gå från ord till handling – hur jobbar vi internfeministiskt ute i 

partiföreningarna? 

14:00 – 14:30 Avslutning och eftermiddagsfika  

__________________________________________________________________________ 

Nomineringsanmodan uppdrag i SKL 

Nu är det dags att nominera till Vänsterpartiets uppdrag inom Sveriges kommuner och 

landsting. 

Att ha uppdrag i SKL är mycket värdefullt för såväl partiorganisationen som för personen 

som innehar uppdraget. De som idag sitter i gruppen upplever alla att det ger ett stort 

politiskt mervärde att ha uppdrag i SKL. Mervärdet består dels i att man får ett bra kontaktnät 

till andra vänsterpartister runt om i landet som också arbetar med kommun- och 

landstings/regionpolitik. Men det ger också ett politiskt mervärde genom att man får tillgång 

till väldigt mycket kunskap och information som de allra flesta inte kan tillgodogöra sig på 

hemmaplan vilket gör att man blir en bättre företrädare för partiet i den lokala och regionala 

politiken.  

Att ha uppdrag i SKL innebär generellt att man ägnar ca två dagar i månaden (9 gånger om 

året), plus lite inläsningstid, åt SKLs arbete. Rent praktiskt så har SKL-gruppen internt 

gruppmöte onsdag em/kväll och torsdag morgon där handlingar gemensamt gås igenom 

samt att det ofta finns med gäster i form av riksdagsledamöter, förbundets tjänstemän eller 

inledare som pratar om aktuella ämnen.  



Nedan följer en förteckning över de uppdrag som ni har att nominera till. Formellt sett är alla 

som har uppdrag i kommuner, landsting och regioner valbara. Dock kan det vara bra att 

tänka på att nominera personer som främst har ”ledande” uppdrag och har politisk tid för 

detta. Man behöver dock inte nödvändigtvis arbeta med just dessa frågor på ”hemmaplan”. 

Förslag på nomineringar sänds till valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se senast 20 

januari. Eftersom partistyrelsen och valkommittén har kort om tid för beredning så ska de 

nominerade vara tillfrågade. 

Om ni har frågor om själva uppdragen i SKL går det bra att kontakta Emil Broberg, 

Emil.Broberg@regionostergotland.se eller Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.se   

Styrelsen, 2 ordinarie 1 ersättare 

Styrelsen leder förbundets verksamhet, ansvarar för förbundets organisation och förvaltning. 

Till sitt stöd har den arbetsutskott, delegationer och beredningar. De sammanträder 9 gånger 

per år. 

Förhandlingsdelegationen, 1 ersättare 

Förhandlingsdelegationen är den instans där SKLs förhandlingar som arbetsgivarpart förs. 

Beredningen för demokratifrågor, 1 ordinarie 

Beredningen för demokratifrågor bereder frågor som rör relationen medborgare och 

förtroendevalda. I detta ingår demokratiutvecklingsfrågor och arbetet med att motverka 

utanförskap och öka människors delaktighet. 

Beredningen för digitalisering, 1 ersättare 

Beredningen för digitalisering bereder frågor av strategisk natur och följer och bevakar 

fortlöpande utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn. I uppdraget ingår bland 

annat frågor om e-legitimation, Digitala agendan, e-styrning, integritet, säkerhet, e-

inkludering, grön IT samt frågeställningar rörande juridiska och tekniska förutsättningar för 

utveckling av e-samhället. 

Beredningen för kultur och fritidsfrågor 1 ordinarie 

Beredningen för kultur och fritid bereder frågor om kultur och idrott, folkbildning, kulturmiljö, 

fritid och föreningsliv. I den här beredning hanteras också vissa barn- och ungdomsfrågor. 

Beredningen för primärvård och äldreomsorg 1 ordinarie, 1 ersättare 

Beredningen för primärvård och äldreomsorg hanterar frågor som rör vård och omsorg med 

särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ligger 

också funktionshindersfrågor. I uppdraget ligger också folkhälsa och psykisk ohälsa med 

fokus på samverkan och förebyggande arbete. 

Beredningen för samhällsbyggnad 1 ordinarie, 1 ersättare 

Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår 

klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal 

infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning. 

Beredningen för socialpolitik och individomsorg 1 ordinarie, 1 ersättare 

Beredningen för socialpolitik och individomsorg ansvarar för frågor som rör socialpolitik och 

individomsorg samt andra närliggande frågor som exempelvis missbrukarvård och 

socialpsykiatrifrågor. 

mailto:valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se
mailto:Emil.Broberg@regionostergotland.se
mailto:ida.legnemark@boras.se


Beredningen för tillväxt och regional utveckling 1 ordinarie, 1 ersättare 

Beredningen för tillväxt och regional utveckling hanterar frågor om tillväxt och regional 

utveckling. I uppdraget ingår frågor om arbetsmarknad och arbetsmarknadsutbildning samt 

integration. Frågor om komvux, högskola, besöksnäring och turism ingår också, liksom 

infrastruktur och transportpolitik.  

Beredningen för utbildningsfrågor 1 ersättare 

Beredningen för utbildningsfrågor bereder frågor med anknytning till förskolan, grundskolan 

och gymnasieskolan. 

Revisionsdelegationen 1 ordinarie 

Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är 

samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. 

Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner eller landsting och 

regioner 

Sjukvårdsdelegationen 1 ordinarie 

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive 

läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad 

beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare. 

Sjukvårdsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som SKL:s styrelse ska besluta 

om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt. Övriga intresseförhandlingar är 

delegerade till sjukvårdsdelegationen. 

Sjukvårdsdelegationen kan även besluta om rekommendationer till landstingen/regionerna i 

frågor om specialistvård utomlands. 

Sjukvårdsdelegationen ska arbeta med olika typer av rekommendationer till landstingen om 

samordnade insatser/upphandlingar, rekommendationer om fullmakter vid pris- och 

subventionsförhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden. 

Arbetsutskottet, 1 ordinarie, 1 ersättare (måste också vara ordinarie i styrelsen) 

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, 

intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet. 

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, 

konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även 

frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till 

specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse. 

 

Jobba som politisk sekreterare åt Vänsterpartiet i regionen?   

Är du intresserad av att jobba som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i den nybildade   

regionen? Tjänsten är en provanställning på heltid under 6 månader. Sista ansökningsdag 

28 februari. Mejla eller ring vår gruppledare LiseLotte Olsson för mer information, 

liselotte.olsson@vll.se. Tel. 070 – 357 21 67.  

Tjänsten kommer att utannonseras på hemsidor, i Flamman mm. 
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