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Alarm Nr 5 – 2020 

Medlemsbrev Vänsterpartiet Västerbotten 

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

I det här numret av Alarm: 
•         Jonas Sjöstedts sommartal 

•         Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 

•         Partikongressen 

•         Kongressombud från Västerbotten 

•         Kom igång med kampanjen mot sämre anställningstrygghet 

•         Föreläsningar och studier 

•         Digitalt möte om skolfrågor 

•         Modellregionarbetet kring jämställdhet 

•         Rapport från Regionen om bl.a. barn- och ungdomstandvård 

•         Regionens beslut om ASTA-teamet 

  

Planerat… 

Människors tillvaro har verkligen ställts på ända p.g.a. den pågående 
Coronapandemin. Planeringen av olika aktiviteter och tillställningar har fått 
senareläggas eller helt ställas in. För Vänsterpartiets del så har det handlat om 
att både partikongressen i Västerås och årskonferensen för partidistriktets fått 
skjutas upp. Båda arrangemangen har fått nya datum. 
  

Jonas Sjöstedts sommartal söndag 30 augusti  

När det gäller sommartalet så kommer det att genomföras i en något annorlunda 
form om inget oförutsett inträffar. Evenemanget genomförs på Bokcafét Pilgatan, 
söndag 30 augusti, 13:00 – 15:00 med ett mer begränsat antal i publiken. 
Förutom Jonas sommartal som startar 14:00 så underhåller Magda Andersson. 
Evenemanget kommer att sändas digitalt. 
Mer information kommer i augusti. 
  

Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 

Helgen 3 – 4 oktober så genomför partidistriktet sin uppskjutna årskonferens 
och en utbildningsdag på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Lördagen ägnas 
åt årskonferensen, söndagen genomförs som en utbildningsdag i aktuella region- 
och kommunpolitiska frågor. Partidistriktet återkommer med hur många som kan 
delta och ev. förändrad ombudsfördelning. 
  

Vänsterpartiets partikongress 
Även partikongressen har blivit uppskjuten. Den genomförs 29 okt till 1 nov i 
Västerås. Partikongressen kommer bl.a. att anta ett nytt partiprogram. Är 



du intresserad av partikongressens frågor eller vill ordna ett digitalt möte med 
någon/några av kongressombuden så kan du ta kontakt med dom nedan. 
 
Kongressombud från Västerbotten. 
Petter Lundström, Malå. petter.lundstrom.pl@gmail.com 
Weidan Gong, Skellefteå. widisen@hotmail.com 
Joakim Wallström, Skellefteå. joakim@westsidefabrication.se 
Bore Sköld, Umeå. boreskold@gmail.com 
Camilla Ingman, Umeå. camilla.ingman1@gmail.com 
Gudrun Nordborg, Umeå. gnordborg@gmail.com 
Lisa Krutrök, Umeå. lisakrutrok@gmail.com 
Nasteho Lander, Umeå. nasteho.osman@hotmail.com 
Bengt-Erik Näslund, Vännäs. bengterik_naslund@yahoo.se 
  

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

Kom igång med kampanjen mot sämre 

anställningstrygghet 

Inom kort kommer regeringens och januaripartiernas utredare att presentera sina 
förslag till försämringar av anställningstryggheten. Trots Coronapandemin och alla 
begränsningar den sätter för våra möjligheter att träffas och kampanja som vi 
brukar ska vi som parti naturligtvis göra vad vi kan för att de här försämringarna 
inte kan genomföras. 
 
För er som har frågor kring kampanjarbetet eller studiematerial går det bra att maila Sam 
Carlshamre på samuel.carlshamre@riksdagen.se. 

Det finns bl.a. en inspelad föreläsning med Mats Wingborg om grunderna i LAS. 

Mer information har ni fått i ett mail från Jonas Sjöstedt, där ni bl.a. fått tips om ett 
videomöte som sänds på tors. kväll kl. 18:00, där bl.a. Jonas själv deltar. 

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

  

Använd karantäntiden till föreläsningar och studier  

Nu när många vanliga mötes- och partiaktiviteter inte går att genomföra 
finns ett gyllene tillfälle att ta del av föreläsningar eller bedriva de där 
studierna ni inte hunnit med annars i vardagen. 

  

Ledamöter i distriktsstyrelsen och regiongruppen deltar gärna i digitala 
möten och studier med er. Detsamma gäller exempelvis riksdagsledamöter. 

  

Hör gärna av er till distriktsexpeditionen för fler råd, tips och 
idéer. vasterbotten@vansterpartiet.se. 
 
Vänsterpartiets studiesystem heter Vänsterskolan och innefattar allt från kurser 
för nya medlemmar, kurser för nya parlamentariker, kurser i Vänsterpartiets 
ideologi och teori, interfeministiska utbildningar och utbildningar för styrelser och 
kurser för valberedningar. Vänsterskolans kurser är uppdelade i två nivåer utifrån kursens syfte 
och vem kurserna främst riktar sig till. Oavsett om det handlar föreläsningar eller material för egna 
studier (självstudier) 
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och cirklar så går de flesta av dem väl att bedriva digitalt. 
 
Lösenord till de studier som är lösenordsskyddade på hemsidan, och hjälp med 
att ordna föreläsningar för de studier som är föreläsningsstudier, kan du få via 
vansterskolan@vansterpartiet.se eller av John Hörnquist på partikansliet på 070 -2404997. Där 
kan du också få hjälp 
med att fundera ut vilka studier som passar er bäst. 
 
Kursen Retorik för kvinnor uppdaterad 
Kursen Retorik för kvinnor har just uppdaterats. Kursen syftar till att stärka 
och utveckla deltagarnas förmåga att tala väl och övertygande inför publik. 
Den hålls med fördel av en föreläsare men kan också läsas som egna studie- 
material. Kursen finns i en kortare version som passar för en dragning på en 
kväll, ungefär två timmar, och den lite längre versionen som kräver runt fyra 
timmar. 

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

Oavsett var du bor i länet har du möjlighet att delta i ett digitalt möte arrangerat av 
Vänsterpartiet Umeå 

                           

DIGITALT SKOLPOLITISKT MÖTE MED DANIEL RIAZAT 

 
När: Måndag 8 juni, kl. 18:30-20:30 
Var: https://us02web.zoom.us/j/89524860634 
 
Vänsterpartiet Umeå bjuder in till en digital medlemsträff den 8 juni med 
grundskolan i fokus. Vi tar avstamp med en genomgång om Vänsterpartiets utbildningsprogram 
med 
vår skolpolitiska talesperson, riksdagsledamoten Daniel Riazat. 
 

Tillsammans gör vi vänsterpolitik möjlig. 🚩 
 
Program: 
 
Program (18:30 - 20:30) 
18:30 - Nasteho Lander presenterar upplägg och Daniel Riazat 
18:45 - Daniel Riazat berättar om vänsterpartiets utbildningsprogram (30 min 
dragning 15 min frågor) 
Därefter frågor som rör grundskolan i Umeå Kommun. 

  

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

Modellregionarbetet kring jämställdhet 

  

För två år sedan utlyste SKL (nu SKR) en möjlighet för regionerna att vara med i ett 
projekt kring utvecklande av metoder att använda i jämställdhetsarbetet. Sedan 
tidigare har kommuner haft den möjligheten och bl.a Vännäs, Umeå och Nordmaling 
har deltagit. Metoden går ut på att tillsammans genom benchmarking lära av varandra. 

https://mail.vansterpartiet.se/WorldClient.dll?Session=XBK85KF47HZOK&View=Compose&New=Yes&To=vansterskolan%40vansterpartiet.se
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Rapport från Regionen 

LOV Barn och ungdomar 3 - 23 år. 

 
Region Västerbotten har i början av året fattat beslut om att börja använda 
Lag om valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvården, på initiativ från 
S och Mp. Vänsterpartiet har reserverat sig och varit tydliga i att det inte är 
en lösning vi tror på och att det finns alternativ till LOV som nu inte kan 
prövas. De borgerliga var inte oväntat väldigt nöjda med att S och Mp l 
ägger fram borgerliga förslag. Utgångspunkten för S och Mp har varit 
otydlig men verkar grunda sig i en brist på personal som finns inom tand- 
vården. Bristen gör att tandvården inte hinner med alla patienter, framförallt 
vuxna som får vänta lång tid. Sedan förut har det funnits ett antal barn och 
ungdomar, ca 2 - 3% i åldersgruppen, som går till privata tandläkare. 
Merparten av dem finns hos några enstaka tandläkare, främst orter där 
folktandvården inte finns, och i Skellefteåområdet. Det har tagit emot barn 
utifrån en överenskommelse mellan privattandläkarnas förening och 
dåvarande Västerbottens läns landsting från första halvan av 90-talet, dvs 
innan både LOV och LOU. Den överenskommelsen går inte att hitta längre 
i arkiven menar både privattandläkarna och regionen. 

Efter beslutet har privattandläkarna meddelat att de inte vill ha uppdraget, 
inte med de villkor som är nu. De vill helt enkelt få upp ersättningen för att 
ta emot barnen. Nu är ersättningen låg, men det är samma som staten 
betalar ut till regionen. Regionen håller på att ta fram ett nytt regelverk för 
Barn- och ungdomstandvård inom LOV. Beslutet öppnar upp hela 
regionens allmäntandvård för privattandläkare. I och med pandemin skjuts 
LOV-införandet framåt i tid. 

 Tandtekniska verksamheten i Västerbotten 

  

I starten blev regionen uttagen för att tillsammans med Gotland och Värmland hitta 
strategiska arbetssätt för jämställdhetsintegrering, främst för projekt och företagsstöd. 
Under året har vi genom olika frågeställningar bland annat fått göra självskattningar 
av vår egen region och jämställdhetsarbetet. Resultatet var att det finns mycket kvar 
att göra men att vår region kommit relativt långt när det gäller våra styrande 
dokument, till ex Regionplanen. 

  

Det ursprungliga projektet är avslutat men SKR har möjliggjort att vi får fortsätta, och 
nu har vi valt att arbeta med hela regionen. I vår arbetsgrupp ingår nu även ekonomi 
och kommunikation. Ekonomi för att det måste finnas med för att uppnå verklig 
jämställdhet och kommunikation för att det är av största vikt hur vi kommunicerar 
jämställdhetsfrågor.  

  

Under året kommer Kvinnolobbyn att utvärdera vår årsredovisning, vi kommer också 
att erbjuda chefer och nyckelpersoner att utbilda sig i ”leda och styra för hållbar 
jämställdhet”. Vi hoppas att vi under året även ska hinna med att utbilda och jobba 
med genderbudgetering.En verksamhet kommer att få möjlighet att jobba strategiskt 
med jämställdhetsintegrering, men pg Corona så har just det stannat av lite. /LiseLotte  

    

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



Tandtekniska verksamheten, dvs tillverkning av proteser, tandställningar 
mm, har dragits med ekonomiska problem under ett antal år. I grund och 
botten på grund av att tandhälsan blivit bättre så behovet har minskat, 
men också pga ny teknik. Den tandtekniska verksamheten har tidigare 
avvecklats i Lycksele och Vilhelmina. Verksamhet har funnits kvar i 
Skellefteå, på innovationskliniken Idun i Umeå och i anknytning till 
Folktandvården och tandvårdsutbildningarna på Norrlands universitets- 
sjukhus, Umeå. Nu kommer tandtekniska verksamheten avvecklas vid 
Idun och i Skellefteå och samlas på NUS. För att vara tydlig, att ha kvar 
verksamheten i den storlek och organisation som är nu var aldrig ett tänkt 
alternativ, valet stod mellan att samla personal och utrustning och på så 
sätt få ner kostnaderna, eller att avveckla verksamheten helt och 
upphandla all tandteknik. Att ha kvar en egen tandteknisk verksamhet är 
viktigt för utbildningarna, men också för patienterna i Västerbotten. Med 
en egen verksamhet kan regionen få bättre priser på det som 
upphandlas och patienten får kortare väntetid än när produkterna 
beställs från en annan del av landet. 

Vänliga hälsningar 
 
Jonas Karlberg 
Ordförande Utskottet för primärvård och tandvård 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Region Västerbotten 

070-725 49 19 
jonas.karlberg@regionvasterbotten.se 

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

Regionens beslut om ASTA-mottagningen 

ASTA-mottagningen i Umeå arbetar med behandling för personer som 
utsatts för sexualiserat våld, nåt som V alltid tyckt varit viktigt. 
Planerna på att ändra organisationen har oroat personal och patienter, 
och skapat offentlig kritik. 
 
Av den anledningen beslutade Regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnd den 
20/5 följande: 
HSN uppdrar till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att 
regionen har en verksamhet för behandling av personer som utsatts för 
sexualiserat våld. Byggd på fortsatt teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. 
Namnet ASTA ska säkras för verksamheten i Umeå. 
Vidare uppdras till direktören att utreda hur en god vård och 
behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela länet. 
Uppföljning nästa HSN 
 
I regiongruppen har vi varit eniga om hur viktigt ASTA är. Efter 
beslutet finns en del kritik och tvivel kvar. Det som nu kan ske är att 
ansvariga chefer i förvaltning och klinik inte följer beslutet 
tillräckligt väl. Det vi kan/ska göra är att försöka kolla vad som sker 
med lämpligt tidsintervall. 
 
Har du som är medlem i partiet frågor och synpunkter på detta, så är du 
välkommen att kontakta mig. 
Kjell Bäckman 070-6117344 kjell.backman@regionvasterbotten.se 
Med uppdrag som 2:e vice ordf i Regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnd. 
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