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Årskonferens den 
11-12 april i Piteå! 

Nu är det dags för Vänsterpartiet Norrbottens årskonferens som 
i år hålls på Framnäs Folkhögskola i Piteå. Vi hälsar alla ombud 
och gäster välkomna till en inspirerande helg!  sid 2

NOTISER
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Vänsterpartiet gör skillnad.  
Vänsterpartiet i Kiruna

Rapport från Riksdagen
PÅ GÅNG I DISTRIKTET

11-12 april Årskonferens
Framnäs folkhögskola i Piteå

1 Maj
Möten och demonstrationer i länet
se även lokal annonsering

sid 4

sid 3

  Att ha eller inte 
ha kunskap i HBTQ-
frågor kan innebära 
skillnaden mellan liv 
och död!  

 “  Vi har lyck-
ats få igenom 
många viktiga 
vänsterfrågor! 

 “ 

sid 3



Ledaren har ordet
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Dagligen kämpar människor för att få vara den de är, mot fördomar, diskriminering, hat, 
okunnighet och rädslor. Att ha eller inte ha kunskap i HBTQ-frågor kan innebära skill-
naden mellan liv och död. Det handlar om människors rätt till ett liv.

Rätten till ett liv ...

LEDARE

Christina Snell-Lumio
ordförande V Norrbotten
christina@lumio.se C. Snell-Lumio

Tummen upp för...
att även asylboenden och missbruks-
vård ska omfattas av en välfärd utan 
vinstintressen!

Tummen ner för...
Norwegian som kämpar för sin rätt till 
social dumpning och som vägrar ge de 
anställda kollektivavtal!

– “Du! Hallå, grabben! 
Du, vad, vad håller du på med?”

Repliken kommer från en av 
Norrbottensteaterns scener i 
pjäsen ”Avgörande ögonblick”. 
Pjäsen bygger på norrbottningars 
egna upplevelser och berättelser, 
dvs sanna historier. 

Var där på deras första general-
repetition och fast jag var beredd 
och visste vad den skulle handla 
om kom tårarna. Rätten till ett 
liv är ingen självklarhet. Vi ser 
det varje dag från länder vi kallar 
diktaturer, men rätten är inte ens 
självklar i vårt eget land och inte 
heller i Norrbotten. Vi som lever 
våra liv varje dag, tror att det är 
så… att alla våra medmänniskor 
har rätten till ett liv. 

Pojken i teaterscenen tänker ta 
sitt liv för att landstinget i Norr-
botten har förvägrat honom rätten 
till ett liv. Efter ett besök har de 
bestämt; en könsutredning är inte 
aktuell och med den domen tar 
han sig med stapplande steg mot 
Malmuddsviadukten, han tänker 
hoppa ner från bron. Denna gång 
blir han räddad av en man, en 
skyddsängel som stoppar honom, 
tar honom i kragen och hjälper 
honom ner till marken. 

Dagligen kämpar människor 
för att få vara den de är, mot för-
domar, diskriminering, hat, okun-
nighet och rädslor. Att ha eller 
inte ha kunskap i HBTQ-frågor 
kan innebära skillnaden mellan 
liv och död. Det handlar om män-
niskors rätt till ett liv.

Pojken i scenen har ännu inte fått 
sitt liv, åtta år har gått och livet 
hänger fortfarande varje dag på 
en skör tråd. Hur ska hen orka 
när stödet uteblir, när fördomar, 
hat och okunnighet möter henne 
varje dag … 

I slutet av februari möttes vi 
ett femtontal kvinnor i Överka-
lix – kvinnojouren skulle åter-
startas. Med ideella krafter ska 
dessa kvinnor hjälpa andra för-
följda, våldsutsatta kvinnor. Det 
är mycket att sätta sig in i, vad 
säger lagen, när ska man ringa 
polisen?? Och de mer erfarna 

berättade om besvikelsen och 
ilskan när en kvinna bestäm-
mer sig för att gå tillbaka till den 
våldsamma mannen… Då krävs 
ett stort tålamod, envishet och ett 
aldrig sinande engagemang.

Vi ser dem även i Över-
torneå, EU-medborgarna som 
tigger för sina liv. Utanför Ica 
och Konsum sitter de på knä med 
bilder på sina barn, som de tvin-
gats lämna kvar i hemlandet. En 
fattigdom som vi inte är vana vid 
att se, som tillhör det förgångna, 
när arbetaren fick stå med mös-
san i handen och buga för över-
heten. När vi ser tiggaren påmin-
ner det oss smärtsamt om detta 
fattig-Sverige.

Tiggaren är ett ofrånkomligt 
resultat av den ekonomiska poli-
tiken i EU. Tiggarna är ett offer 
för diskrimineringen, för rasism 
i sitt eget hemland. 

Lagen säger att kommunen har 
ett ansvar att se till att de män-
niskor som vistas här har tak 
över huvudet och mat för dagen, 
oavsett nationstillhörighet eller 
identitet. 

Det är lätt att glömma detta 
faktum: att vi lever i ett land där 
människor fortfarande inte har 
rätten till ett liv. Det är därför vi 
är vänsterpartister och det är där-
för vi aldrig kommer att ge oss!
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OM KAMPVILJAN (KV)
Kampviljan är Vänsterpartiet Norr-

bottens medlemstidning. Den ges ut 

minst 4 gånger per år och skickas ut 

till partidistriktets medlemmar. Du är 

varmt välkommen att bidra i arbetet 

med Kampviljan på det sätt du kan 

och vill. Gärna med text och bild! 

Deadline för nästa nr. är den 15/4.

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

REDAKTION
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, David Väyrynen

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Birger Lahti, 
Marie Persson, David Väyrynen, 
Bertil Bartholdson, Glenn Berggård

Foton: Christina Snell-Lumio, Bertil 
Bartholdson, Kalle Larsson.

TRYCK
Kampviljan trycks i Luleå på Väns-
terpartiet Norrbottens eget tryckeri. 

Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13

972 41 Luleå
0920-12508, 0920-19475

norrbotten@vansterpartiet.se
http://norrbotten.vansterpartiet.se

Nytt datum för
Årskonferensen

11 - 12 april
Framnäs folkhögskola, Piteå

Pga extravalet flyttade distriktstyrelsen 
fram årskonferensen till den 11-12 april. 
Nu blev det inget extraval, men DS 
beslöt att låta det nya datumet ligga fast.
Årskonferens går av stapeln den 11-12 april 
på Framnäs Folkhögskola. Då samlas 36 
ombud från partiföreningarna för att välja ny 
distriktsstyrelse, utvärdera året som gått och 
besluta om verksamheten för det kommande 
året.

Ombudsfördelning 
Organisation  antal ombud
Arjeplog  1
Arvidsjaur  2
Boden  3
Gällivare  3
Haparanda  1
Jokkmokk  1
Kalix   2
Kiruna  4
Luleå   6
Pajala  4
Piteå   4
Älvsbyn  2
Överkalix  2
Övertorneå  1
Totalt  36

Inkommen motion till Årskonferensen
En enda motion har inkommit till årskonferensen, den kommer från Sten Stridsman 
i Kiruna:
Förslag att den nya styrelsen får i uppdrag att utreda om att avskaffa from 2016-01-01 
tjänsten som partiombudsman i distriktet. Organisationsmässigt är ombudsmannatjänster 
ålderdomliga i en modern digitaliserad värld. Det huvudsakliga politiska arbetet utförs av 
lokalorganisationer i distriktet. Om tjänsten avskaffas så kan KPS-avgiften från lokalor-
ganisationer till distriktet halveras.
Dessa besparade pengarna skulle göra mycket större nytta ute i lokalorganisationer för 
att via olika kampanjer nå ut med vår förträffliga politik till bredare väljargrupper än dom 
redan frälsta V-sympatisörer.  

DS svar på motionen:
Vårt distrikt är geografiskt stort och förutsättningarna varierar mycket inom respektive lo-
kalorganisation beroende på medlemsantal, ekonomiskt stöd från kommunerna och även på 
grund av den rådande geografin.
Distriktet och distriktsstyrelsen ska (och har under föregående verksamhetsår) utveckla 
mötesformer och se över hur internet/webb kan användas i det dagliga politiska arbetet och 
den politiska diskussionen. Vi gör dock bedömningen att det ändå är viktigt med en politisk 
ombudsman som bistår hela länet och alla lokalorganisationer. Distriktsstyrelsen ansvarar 
för fördelning av de anställdas arbetsuppgifter och bör marknadsföra vilka tjänster som lo-
kalorganisationerna kan få hjälp med. Former för möten och uppbyggnad av organisationen 
i länet och i lokalorganisationerna är en fråga som bör prioriteras under tiden fram till nästa 
valrörelse.
DS yrkar att motionen avslås.

Kvinnostandaret som ska delas ut på 
årskonferensen.
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Läget i landstingsgruppen 
mars 2015
Den nya landstingsgruppen har ver-
kat sedan fullmäktige i november 
2014. Av oss 6 ordinarie så är det 
bara en som var ordinarie under den 
föregående mandatperioden men 
det finns mycket kommunal erfar-
enhet med i gruppen. Vi har även 
med oss 5 erfarna försteersättare. 

Hur jobbar vi i fullmäktige-
gruppen? 
Vi genomför ett större antal 
fullmäktigegruppsmöten än nor-
malt och prövar under våren att 
förlägga dem i tiden så att vi kan 
behandla både fullmäktigeärenden 
och landstingsstyrelseärenden så 
att gruppen kan komma med tidigt i 

processen. Vi använder 
Dropbox för alla doku-
ment både inför och 
efter mötena så att alla 
har samma tillgång till 
material och att inget 

försvinner med mail i cyberrym-
den.  Vi skall också se över möj-
ligheten att använda landstingets 
videokonferensmöjligheter där så 
behövs. Regelbundet skickar jag 
också ut vad som är aktuellt i land-
stingskorridoren till gruppmedlem-
marna. Gemensamt gruppmöte s-v-
mp skall ske närmast den 14 april.

Vi avser även att lägga ut infor-
mation om arbetet i gruppen mer 
kontinuerligt på V-Norrbottens 
hemsida:
http://norrbotten.vansterpartiet.se/

Hur jobbar vi i landstings-
ledningen?

Vi är nu (sedan 4 mars) 4 land-
stingsråd med egna ansvarsom-

råden. Vi har verkat sedan 7 janu-
ari på 3 råd med uppgifter för 4. 
Vi träffas varje måndag morgon 
och lägger upp/kollar av arbetet 
för veckan och framåt, fritt från 
tjänstemän under 1-1,5 timmar, in-
nan vi efter det har beredning med 
tjänsteman resten av dagen.  Vi in-
formerar varandra och vi delar på 
kontakter med media och kontakter 
med olika verksamheter. En första 
avstämning av samverkansavtalet 
med våra respektive distriktsled-
ningar närvarande har vi också ge-
nomfört 3 mars.

De beslut vi är med och fattar 
finns kortfattat redovisade på:
 http://www.nll.se/sv/Demokrati-
och-insyn/Beslut-i-korthet/
Där finns också länkar till de full-
ständiga protokollen med under-
lagsmaterial.

RAPPORT FRÅN Landstinget

Glenn Berggård
Gruppledare V Norrbotten

RAPPORT FRÅN Riksdagen

Birger Lahti
Riksdagsledamot V

Rapport från Riksdagen 
och plats 313
Vi började vår arbetsvecka den 
12/1. Vi fick en genomgång på hur 
vi bäst kan göra politik på olika om-
råden. Vi ska försöka finna konflikt-
områden både till höger och vänster 
som utmynnar till att visa hur vägen 
med vår politik leder till ett jäm-
likare och varmare samhälle.  

Har haft en interpellation igen 
om kärnkraften, med närings- och 
innovationsminister Mikael Dam-
berg, varför ägaren, dvs. staten, inte 
kräver att Vattenfall drar tillbaka 
ansökan om ny kärnkraft hos SSM 
(Strålsäkerhetsmyndigheten) när vi 
ändå inte tänker bygga den? 

Har blivit intervjuad av finsk TV 
om vad som händer med North-
land-gruvan. Ser dystert ut, men 

jag försöker dra i alla 
trådar som leder till 
gruvbolaget. 

Har deltagit på 
statsministerns fråges-
tund som icke prior-

iterad frågeställare. Jonas är alltid 
den prioriterade frågeställaren och 
sen får vi anmäla en till och då bad 
jag om att få vara den. Pressade 
honom på frågan om Northland - 
om inte han som statsminister ser 
några som helst vägar till att ge 
LKAB direktiv för att ta över gru-
van i Pajala? Svaret, som jag fick 
var ingenting i stort sett, men jag 
fick ställa ett par frågor till under en 
kort pratstund efter kammardebat-
ten och den gav nog mer än själva 
frågan i kammaren. 

Har nyligen blivit arbetande 
ersättare även i trafikutskottet. 
Detta eftersom vi har lite kort med 
ledamöter och måste ställa upp 
så att alla utskott blir besatta med 
ledamöter. Ny roll för mig men det 

ska nog gå bra. 
Jag, Jonas Sjöstedt och Jens Holm 

har varit på ett möte med Svensk 
kraftnät och vd Mikael Odenberg.

Där fick jag lära mig att man ska 
ha reserv på kraftnätet. Det kraft-
verk, som lovordades under mötet 
som räddare många gånger var 
Harsprångets turbin. För en norr-
bottning som jag, kändes detta bra 
- speciellt då jag tänker att min far 
jobbade där då den installerades.

Har för första gången använt, i 
mitt utskott, initiativet för att väc-
ka en inbjudan till statsråd för att 
redogöra Vattenfalls planer på att 
sälja brunkolsverksamheten i Tysk-
land. Ordföranden för utskottet 
försökte t.o.m. hoppa över dagord-
ningspunkten. Jag såg att misstaget 
var medvetet av ordföranden. Jag 
fick hjälp av alliansen, så nu ska 
statsrådet Mikael Damberg komma 
till näringsutskottet och redogöra 
för Vattenfalls planer på försäljnin-
gen av brunkolsverksamheten. 
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Marie Persson:  
“Vänsterpartiet gör skillnad i Kiruna!”

David Väyrynen: EU-migranter 
har börjat synas i Malmfälten. I 
väldigt låga minusgrader sitter de 
utomhus och ber om hjälp. Hur 
har Vänsterpartiet i Kiruna arbetat 
med frågan, särskilt som partiet 
innehar ordförandeposten i social-
nämnden? 

Marie: I dagsläget följer vi endast 
kraven i socialtjänstlagen. Vi vill göra 
mer för emigranterna, så som att byg-
ga upp ett kommunalt härbärge, men 
tyvärr så jobbar vi i motvind i nämn-
den. Vi har inte gett upp än och gör 
vårt bästa för att försöka få samarbets-
partierna att tänka om.

David Väyrynen: I Kiruna styr 
Vänsterpartiet tillsammans med 
Socialdemokraterna, Feministiskt 
initiativ, Samelistan och Modera-
terna. Sedan finns det ytterligare 
sju partier i kommunfullmäktige. 
Vilket utrymme får vi för att driva 
vår politik i den styrande koali-
tionen?

Marie: Vi tycker att vi har fått 
förvånansvärt stort utrymme sett till 
antalet mandat vi har (4). Jag tror att 
det beror på att de styrande sossarna 
med kommunalråd Kristina Zakrisson 
i spetsen är riktiga vänstersossar. Sa-
marbetet fungerar bra och vi har lyck-
ats få igenom många viktiga vänster-
frågor: rätt till heltid, bort med delade 
turer, öppnande av nattis, avgiftsfri 
kollektivtrafik, genuspedagogik i för-
skolan, utbyggt och billigt bredband 

i hela kommunen, bort med dolda 
avgifter i förskolan och andra vik-
tiga frågor.

David Väyrynen: Hur ser vår 
politik ut i den stundande sam-
hällsomvandlingen?

Marie: Vi försöker hålla nere 
hyreskostnaderna för nyproducerat 
genom att sänka/ta bort anslut-
nings- och bygglovsavgifter. Det 
som byggs i nya ska även vara kli-
matsmart och energisnålt. Vi har 
drivit på för att nya Kiruna ska bli 
en stad där bilen inte är förstahands-
valet. Det ska vara lätt att cykla, gå 
och att åka kollektivt. I nya centrum 
med intilliggande bostäder kommer 
bebyggelsen att vara blandad för att 
minska segregationen.

David Väyrynen: Arbetet med 
HBTQ-frågor har kommit långt 
i Kiruna kommun. Kiruna IF har 
påbörjat ett arbete med norm-
kritik inom idrotten och Sápmi 
Pride har anordnats. Hur pass 
mycket har Vänsterpartiet kun-
nat vara delaktiga, utan att göra 
partipolitik av gräsrotsarbetet?

Marie: HBTQ-frågorna ligger oss 
vänsterpartister varmt om hjärtat 
och många av oss har som privat-
personer deltagit i arrangemang 
som anordnats. Det är hoppingi-
vande och inspirerande att HBTQ-
frågorna har synliggjorts och lyfts 
fram så mycket på senaste tiden!

David Väyrynen: Kiruna är en 
av få kommuner i landet som 
har avgiftsfri kollektivtrafik. Hur 
gick det till när det ordnades och 
vilken var Vänsterpartiets roll i 
arbetet?

Marie: Efter förslag från ett 
medlemsmöte drev vi kravet om 
avgiftsfri kollektivtrafik i de kom-
munala förhandlingarna efter valet 
2010. Vi fick gehör för idén som 
utreddes och förverkligades i au-
gusti 2011. Nu har kirunaborna 
kunnat åka avgiftsfritt i hela kom-
munen under fyra års tid och det 
har blivit en stor succé. Åkandet 
har ökat med närmare 300% sedan 
start och det har dessutom blivit 
billigare än vi först trodde. Kalaset 
kostar cirka 3,5 miljoner/år i stället 
för 5 miljoner som vi först räknat 
på. Vänsterpartiet gör skillnad!

 

Till ytan är Norrbottens län Sveriges största. Här 
finns Vänsterpartiet representerade i form av 14 
partiföreningar. I årets första nummer av Kampvil-
jan träffar vi den som är belägen längst norrut, Kiru-
nas partiförening. 

INTERVJUNKAMPVILJAN # 1 2015
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Vänsterpartiet Norrbottens 
Verksamhetsberättelse
2014-02-22 – 2015-04-10

EU-valet
Vid sitt första möte valde DS en valled-
ning bestående av VU, landstingsråd, 
riksdagsledamot, riksdagskandidater 
samt Ung Vänsters ordförande. Valled-
ningsgruppen hade täta möten under 
hela supervalåret. 

En valskola anordnades den 22 mars 
där ett 60-tal medlemmar deltog. 

Valrörelsen startade med aktiviteter 
under Första Maj. Den 4 maj höll vi 
en distriktsträff i Boden med repre-
sentanter från PF där vi diskuterade 
och planerade valrörelsen. Malin 
Björk, Vänsterpartiets toppkandidat 
på EU-listan besökte länet liksom Jo-
nas Sjöstedt i början av maj. Norrbot-
tens kandidater till EU deltog i olika 
valdebatter i länet under maj månad. 
Riksdagsledamöterna Siv Holma och 
Torbjörn Björlund turnerade i Norr-
botten 13-16 maj. Jens Holm besökte 
Luleå den 21 maj.

Valrörelsen
Partiets valparoll var ”Inte till salu” 
med tyngdpunkten på vinsterna i 
välfärden som blev tack vare Vänster-
partiet en av årets valfrågor.

Valrörelsen inleddes med Stora Nolia 
i Piteå den 2-10 augusti där vi hade bo-
kat en dubbelt så stor plats som tidig-
are år. Vi hade aktiviteter utifrån olika 
teman varje dag med våra riksdags-
kandidater, landstingskandidater, Jo-
nas Sjöstedt, Ung Vänster och vi hade 
en stor tillströmning av intresserade 
besökare. Vi värvade även medlemmar 
på plats. 

Den 16 augusti inleddes den centrala 
valturnén i Luleå med Jonas Sjöstedt 
och Ronny Eriksson.

Den 17 augusti fortsatte valrörelsen 
med en inlandsbaneturné som startade 
i Gällivare med ett möte på torget med 

musik, tal och sång. Morgonen därpå 
klev vi på Inlandsbanetåget som tog 
oss ner till Jokkmokk, där PF mötte 
upp på Café Gasskas med sång, 
musik och samtal. Resan fortsatte 
inlandsvägen mot Arvidsjaur där vi 
höll ett kvällsmöte med tal, musik 
och uppträdande av Ronny Eriks-
son. Detta var mycket välbesökt och 
uppskattat. I Arvidsjaur mötte V-
Västerbotten upp och inlandsbane-
turnén fortsatte genom Västerbotten 
med avslutning i Vilhelmina den 20 
aug.

Den 20 augusti startade vi den 
regionala valturnén i Älvsbyn med 
våra riksdags- och landstingskandi-
dater. Samtliga kommuner besöktes 
förutom Arvidsjaur. Turnén avslu-
tades den 11 sept i Överkalix.

Våra riksdagskandidater har även 
deltagit på ett antal debatter runt om 
i länet.

Ordföranden, vice ordförande och 
anställda har deltagit på partiets dis-
triktsträffar i Stockholm.

DS har lagt ut ett uppdrag att göra 
en valanalys, arbetet är ej slutfört. 
En redovisning av valresultatet i län-
et biläggs denna verksamhetsberät-
telse.

Utåtriktade aktiviteter
• Första Maj firades i de flesta 
av länets kommuner. En del lo-
kalföreningar hade gemensamma 
arrangemang med S, LO m.fl. och 
andra körde egna arrangemang. 
Tema var EU-valet. 
• Vänsterpartister från Norrbotten 
deltog på Nordiskt Forum i Malmö 
den 12-15/6.
• Vänsterpartister deltog i Pride 
både i Luleå och i Pajala.
• Vänsterpartister har deltagit på 

länets sommarmarknader tillsam-
mans med kommun-, riksdags- och 
landstingskandidater.

Konferenser / Studier
• En valskola hölls i Sunderbyn den 
22 mars med ett 60-tal deltagare.
• En antirasistisk kurs arrangerades 
tillsammans med Alex Bengtsson 
från Expo den 16 juni där ett 30-tal 
medlemmar deltog. 
• En internfeministisk kurshelg hölls 
den 22-23 november på Medlefors 
Folkhögskola tillsammans med V-
Västerbotten där ett 20-tal kvinnor 
deltog. 
• Den 1 februari 2015 anordnade 
vi en antirasistisk kurs med Kalle 
Larsson, ordförande för Centrum 
mot rasism på Sunderbyns folkhög-
skola. Ett 70-tal medlemmar var an-
mälda, men pga snöstorm deltog 53 
st. 
•  Den 27 september, 6 december och 
den 14 februari hölls en nymedlems-
utbildning med sammalagt cirka 40 
deltagare på vardera kursen.

Internt
• Kampviljan har kommit ut 3 ggr 
under 2014, varav ett dubbelnum-
mer. En redaktionsgrupp valdes av 
DS som har bestått av Christina S-
Lumio (ansvarig utgivare), David 
Väyrynen och Bertil Bartholdsson. 
• Hemsidan har uppdaterats under 
året och hållits aktuell med insta-
gram, facebookflöden samt info från 
partiet och våra egna aktiviteter. 
Hemsideansvarig har varit Ida År-
bro.
• Partiföreningarna har besökts av 
distriktet på resp. årsmöte under 
våren. 
• DS har sammanträtt 19 gånger 

– Verksamhetsåret 2014 innebar ett supervalår med två val, val till EU-parlamentet samt val till riks¬dag, kom-
mun och landsting. Ett år som har inneburit valarbete och valkampanjande i hela vårt län. Valresultaten har 
också inneburit förändringar i kommuner och landsting som vi har haft att hantera och förhandla kring. Målet med 
dessa förhandlingar har varit att uppnå så mycket vänsterpolitik som möjligt utifrån vårt regionprogram. Under 
valåret har vi också fått en god tillströmning av nya medlemmar. Detta har vi även uppmärksammat på de kurser/
utbildningar vi har anordnat där deltagarantalet har varit högt och nya medlemmar har deltagit. Vänsterpartiet i 
Norrbotten hade 721 medlemmar den 1 januari 2015. 150 nya medlemmar har värvats under 2014. 
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under året, varav majoriteten genom 
Skype (årskonferensbeslut att ha res-
fria möten). Ett av mötena förlades 
i Piteå, samt övriga i Luleå. Inom DS 
har två kvinnopolitiskt ansvariga ut-
setts Pernilla Fagerlönn samt Ida 
Årbro, personalansvarig och ekono-
miansvarig har Nina Berggård varit, 
ansvarig för att sköta Facebook val-
des Markus Forsberg samt studieans-
variga har VU varit. Informations- och 
pressansvarig har varit ordförande och 
vice ordförande.
•  En gruppledarträff hölls den 31 jan 
2015 med Anna Hövenmark och Birger 
Lahti med 10 deltagare från PF.

Samarbete
• Samverkan med S och Mp i lands-
tinget har fortsatt. Många förhand-
lingsmöten med ordföranden, förhand-
lingsgrupp och landstingsråd från 
respektive parti har hållits efter valet 
som resulterade i ett avtal där Vänster-
partiet gjorde stora avtryck i politikens 
innehåll. 
• Vänsterpartiet har fortsatt sitt del-
tagande i nätverket “Kärnkraftsfritt 
bottenviken” på bland annat ett möte 
i Skellefteå den 26 april.
• Samarbete med V-Västerbotten har 
fortsatt med en inlandsbaneturné den 
17-20 augusti samt en feministisk kurs-
helg den 22-23 november på Medlefors 
folkhögskola i Skellefteå.

Politiska prioriteringar
• De politiska prioriteringarna under 
året har varit valrörelsen, att vinna så 

många mandat som möjligt i våra 
politiska församlingar. Det har vi 
gjort genom att synas och höras så 
mycket som möjligt med vår politik 
under valparollen ”Inte till salu”. 

Efter valet den 
14 september
Valresultatet i landstinget innebar 
att Vänsterpartiet har kvar sina 
sex mandat medan Socialdemokra-
terna tappade sex och Miljöpartiet 
har kvar sina tre mandat. Förhand-
lingar inleddes med S och MP med 
krav på att Vänsterpartiets politik 
måste stärkas, att vi vill få igenom 
en demokratisering av den politiska 
organisationen i landstinget och den 
politiska ledningen.

Efter tre veckors förhandlingar 
beslutade DS att pausa förhandling-
arna eftersom vi inte fick gehör för 
våra viktigaste krav, samtidigt som 
NS tog kontakt med oss. Efter sam-
tal med NS tog DS beslut att inleda 
förhandlingar med NS och de borg-
erliga partierna. Efter tre dagar med 
dem fick vi igenom alla de krav vi 
lade fram inklusive demokratiser-
ingskravet av den politiska organi-
sationen.  

I detta läge beslutade DS att råd-
fråga PF. Majoriteten av de syn-
punkter som kom in handlade om 
att återuppta förhandlingarna med 
S och Mp för att se om vi kunde få 
igenom mer vänsterpolitik. 

Förhandlingarna med S och MP 
återupptogs men samtidigt höll vi 
dörren öppen till NS och alliansen. 

Under denna tid var vi noga med att 
inte föra några förhandlingar ba-
kom någon annan parts rygg. Vi höll 
kontakten med båda sidor.

Under denna andra förhandlings-
runda med S och Mp fick vi igenom 
alla våra krav vi ställde inklusive 
mammografi till alla våra kommu-
ner.

DS tog sedan beslut att ingå sam-
verkan med S och MP. I avtalet har 
Vänsterpartiet fått vice ordförande-
posten i landstingsstyrelsen samt 
ansvar för läns/regionsjukvården. 

Personal
Bertil Bartholdson och Lena Jakob-
sson har arbetat på distriktsexpedi-
tionen under året.

AVSLUTNING
2014 har varit ett supervalår med 
två valrörelser tätt inpå varandra. 
Det har testat vår förmåga till or-
ganisering och samverkan. Många 
PF och medlemmar har vittnat om 
att intresset för våra frågor har varit 
stort ute i länet. Vi har känt en med-
vind i ryggen och även haft roligt. 
Trots detta fick vi inte de valvinster 
som vi hade hoppats på. Detta är en 
gemensam känsla med andra PF ute 
i landet. 

Men den största besvikelsen efter 
valet är att vi nu har SD i samt-
liga våra kommuners fullmäktigen 
samt i landstingsfullmäktige. Detta 
ställer andra krav på oss som par-
lamentariker och vänsterpartister. 
Vi måste vända debatten att handla 
om de ökade klyftorna i samhället 
och visa på våra lösningar. För SD 
har bara en enda lösning på samtliga 
politiska frågor: att minska invand-
ringen till Sverige.

Vänsterpartiet Norrbotten har 
idag en bra grund att fortsätta ar-
beta utifrån. Vi hoppas att den nya 
distriktstyrelsen tar över vår stafett-
pinne och fortsätter byggandet 
av ett starkt Vänsterparti i Norr-
botten. För att nå framgång är den 
viktigaste nyckeln att vi alla arbetar 
tillsammans, hjälper varandra och 
envist påminner varandra om målet 
vi vill nå, det socialistiska samhället. 

Den avgående Distriktsstyrelsen 
tackar för det förtroende vi har fått 
och lämnar med varm hand över till 
den nya styrelsen.

 

Ett 70-tal medlemmar anmälde sig till distriktets anti-rasistiska kurs med Kalle Larsson, 
ordförande Centrum mot rasism.
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