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Rapport från 
årskonferensen i Piteå! 

Den 11-12 april höll Vänsterpartiet Norrbotten årskonferens på 
Framnäs Folkhögskola i Piteå. En ny styrelse valdes.  Läs mer på 
sid 5

NOTISER

adress: Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå         hemsida: http://norrbotten.vansterpartiet.se        e-post: norrbotten@vansterpartiet.se

Intervju med Stig Henriksson
Första Maj i Gällivare

Rapport från Riksdagen

PÅ GÅNG I DISTRIKTET

29 Augusti 
Träff med ordförande och medlems-
ansvarig Tema: medlemsvård + aktivism

12-13 September 
Vänsterdagarna i Malmö

20 September 
Kurs för nya medlemmar

10 Oktober
Gruppledarträff Tema: mediautbildning

14-15 November
Regional träff för Vänsterns kvinno-
nätverk i Umeå
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   En stark arbetar-
rörelse skulle vara 
den största skräcken 
för kapitalismens lob-
byister.

 “  Det viktiga är 
vad man gör 
de övriga 364 
dagarna på 
året! 

 “ 

sid 3

Siv Holma och Monika Carlson avtack-
ades av DS genom Nina Berggård för 
sitt arbete i riksdag och landsting.

Kvinnostandaret delades ut av Pernilla Fagerlönn 
och Ida Årbro, vilket i år gick till Christina Snell-
Lumio.
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Den 6 november 1881 höll August Palm sitt första offentliga tal i Sverige. 
Ämnet var ”Vad vilja socialisterna?” Han kom att avtjäna över sex månader i fängelse för 
tryckfrihetsbrott, smädelse och ärekränkning. Så farligt var ordet och så farligt ansågs 
de socialistiska idéerna vara för dem som hade makten.

Nu håller vi i rodret!

LEDARE

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

Tummen upp för...
Vänsterpartiets överenskommelse 
med regeringen om en jämställd föräl-
draförsäkring!

Tummen ner för...
Arctic Challenge Exercises Natoledda 
övningar i Norrbotten.

Sedan den där dagen 1881 
har många människor fortsatt 
kampen för rättvisa, frihet och 
jämlikhet. Som en fackla har de 
socialistiska idéerna burits genom 
historien av kvinnor och män, 
kampen har fortsatt och motstån-
det ser på många sätt likadant ut 
nu som då. Skillnaden är att kapi-
talismen har förfinat sina verktyg 
för att maximera sina vinster, för 
att splittra den farliga och eniga 
arbetarrörelsen. En arbetarrörelse 
som när den växte fram var en 
folkrörelse, som lik en löpeld 
spred sig genom landet från hav 
till kust, från stad till land, från 
syd till nord. En rörelse som ald-
rig skulle kunna förlora, för vi var 

många, vi gav varandra kraft och 
mod! Den gav liv och var nöd-
vändig! Den handlade om liv och 
död för människor… 

När den här ledaren skrivs 
har Socialdemokraterna kongress 
i Västerås. Vårt systerparti har 
kongress, tar beslut, bestämmer 
sin politiska färdriktning. 

Vänsterpartiet och socialde-
mokraterna är två grenar på 
samma träd, arbetarrörelsen. Vad 
vi än tycker om varandra, är vi 
beroende av varandra. Vänster-
partiet har under lång tid lutat sig 
mot Socialdemokraterna när det 
var ett starkt socialistiskt parti 
med tydliga visioner och mål. 
Idag är det Vänsterpartiet som har 
tagit över rollen som det tydliga 
socialistiska partiet. 

För en månad sedan firade vi 
Första Maj. Vänsterpartiets tåg i 
de stora städerna är idag större än 
socialdemokraternas, och tågen 
går alltid på olika tider med olika 
färdväg för att inte råka samman-
stråla. I det övriga landet träffas 
vi var för sig i skilda lokaler. På 
vissa orter går man tillsammans i 
tåg och har gemensamma möten, 
men detta är ingen självklarhet… 
In i det sista är det osäkert… 
Varför?

Varför kan inte två socialistiska 
partier gå bredvid varandra i ett 
Första maj-tåg?

Varför ser vi inte styrkan av att 
vara många? Hur ska vi nånsin 
få en jämlikare värld utan sam-
manhållning och solidaritet mel-
lan arbetarrörelsens två största 
partier? 

Som Stig Henriksson uttrycker 
i intervjun i denna tidning: “På 
Första Maj visar vi styrkan av att 
gå samman!” En gemensam och 
stark arbetarrörelse skulle vara 
den största skräcken för höga 
herrar och kapitalismens lobby-
ister. I deras mardrömmar hör de 
en samlad arbetarrörelse sjunga: 
Arbetets söner sluten er alla - till 
våra bröder i syd och i nord!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är 
vår!

Nu är det Vänsterpartiets 
uppgift att vara den drivande 
kraften i arbetarrörelsen. Vi ska 
bli folkrörelsen som driver fram 
förändringar för ett jämlikare 
och mer hållbart samhälle. En 
folkrörelse som motar de bruna 
krafterna tillbaka ner i sina mör-
ka källare och skrymslen. En 
folkrörelse kan inte negligeras. 
Nu är det dags att låta socialde-
mokraterna luta sig mot våra sta-
diga axlar, vi är garanten för att 
de alltid har bra sällskap och nu 
är det vi som håller i rodret. 
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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 1/9.

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

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

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Birger Lahti, 
Stig Henriksson, David Väyrynen, 
Bertil Bartholdson, Glenn Berggård, 
Anna Hövenmark

Foton: Christina Snell-Lumio, David 
Väyrynen, 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

RAPPORT FRÅN SKL

SKL är en arbetsgivar- och intresse-
organisation. Alla kommuner, landst-
ing och regioner har valt att vara med-
lemmar i SKL.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra 
till att utveckla medlemmarnas verksam-
het, SKL fungerar som ett nätverk för 
kunskapsutbyte och samordning. I rollen 
ingår att ge service och professionell råd-
givning inom alla de frågor som kommu-
ner, landsting och regioner är verksam-
ma inom. SKL erbjuder även kurser och 
konferenser inom ett brett spektrum av 
ämnen.

SKL är arbetsgivarorganisation för alla 
kommuner, landsting och regioner. Med-
lemmarna är tillsammans arbetsgivare 
för mer än en miljon människor. SKL 
har till uppgift att teckna centrala kollek-
tivavtal om lön och allmänna anställn-
ingsvillkor

Under de senaste 8 åren har SKL 
styrts av en borgerlig majoritet men efter 
valet 2014 förändrades det och nu styr S, 
V och Mp. Tyvärr gjorde även valet 2014 
att SD tagit en plats i styrelsen och nu 
alltså finns i ledningen av SKL.

I Styrelsen sitter nu tre från V. Emil 
Broberg – som är gruppledare, jag Anna 
som ordinarie ledamot och Ida Legne-
mark är ersättare.

De sista 8 åren var vår V-grupp liten, 
vi var inte representerade i alla bered-
ningar och hade inte full insyn. Idag 
finns V representerad i alla berednin-
gar och delegationer utom Förhand-
lingsdelegationen.

Som varande i majoritet har vi precis 
börjat jobbet men den nya majoriteten 
märks redan i de remissvar som avges. 
SKL svarar på extremt många remiss-
er, framförallt från regeringen.

Nu i höst, 11-12 november kommer 
det att vara en kongress som ska han-
dla om hur SKL ska arbeta under de 
kommande åren. 

Vänsterpartiet har totalt 29 ombud 
på kongressen och ett ombud av dessa 
kommer från Norrbotten – Nina Berg-
gård.

Den här lilla kolumnen blev lite fak-
taspäckad och kanske lite tråkig men 
jag hoppas jag kan återkomma längre 
fram om saker av vikt som varit uppe 
på dagordningen.

Bl.a är regionfrågan på väg igen och 
även Sverigeförhandlingarna som hand-
lar om att bygga nya höghastighetsjärn-
vägar i Sverige – vilket inte kommer att 
beröra oss i norr, åtminstone inte nu i 
början…Debatten kring detta rör även 
finansieringen och om kommuner/re-
gioner ska vara med i den.

Anna Hövenmark
Styrelseledamot SKL

SKL styrs nu av 
V, S och MP

Under det senaste året har Vänster-
partiet Norrbotten utvecklat sin hemsida 
och i år tar vi ännu ett steg med en de-
battsida dit debattinlägg kan skickas. 
Hemsidan har flikar där man kan läsa 
om vår politik, senaste nyheter, våra 
politiker i kommun och landsting och nu 
även en debattsida.

Vi har även utvecklat vår Facebook-
sida till en sida där alla PF kan sprida 
arrangemang, information om vår poli-
tik i länet. Det är viktigt att vi har egna 
medier som vi förfogar över och  visar 
att det är vi alla tillsammans som gör 

Vänsterpartiets politik ute i länet.
Så nu väntar vi ivrigt på det första 

debattinlägget. 
PS. det går även bra att skicka debatt-
inlägg till Kampviljan.

Christina Snell-Lumio, ordförande

Hemsida och Facebook-sida
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Efter 5 månader vid makten
Landstingets majoritet balanserar 
på en slak lina. S-V-Mp har enbart 
ett mandat mer än den samlade op-
positionen. Alltså gäller det att vara 
överens. I botten för samverkan 
finns ett samverkansavtal som de 
tre partiernas distriktsledningar har 
kommit överens om. I första hand 
skall de förslag som avtalet in-
nehåller förverkligas.
 När och i vilken omfattning får 
avgöras i landstingsledningen och 
i de gemensamma gruppmöten som 
landstingsgrupperna genomför. 
Manöverutrymmet för att komma 
med nya förslag som inte överens-
kommelsen behandlar kan beteck-
nas som ganska litet. En hel del av 
landstingets åtaganden är beslutade 
eller påbörjade under föregående 
mandatperioder som t.ex. de av-
giftsförändringar som landstings-
fullmäktige beslutade tidigare i år. 
Andra planerade åtaganden som 
delfinansiering av satsning på Dan-
sens hus i Luleå har kunnat lyftas 
ut/skjutas på framtiden.

Landstinget har rätt att beskatta 
Norrbottningar. Landstinget har ock-
så betalningsansvar för Norrbottnin-
garnas hälso- och sjukvård var den än 
utförs. Landstinget har skyldighet 
att bedriva hälso- och sjukvård för 
alla som befinner sig i Norrbotten. 

Tidigare gällde det 
bara oplanerad akut 
sjukvård men från 
senaste årsskiftet 
så gäller det även 
planerad vård. Alla 
får betala den fast-

ställda vårdavgiften där vården ut-
förs. För de som kommer från andra 
landsting i Sverige så skickar NLL 
en räkning på totalkostnaden till pa-
tientens hemmalandsting. För pati-
enter från andra länder så är det så 
att uppvisar man EES-kort skickas 
räkningen till det land man kommer 
ifrån och har man inte med sig kor-
tet så skickas räkningen till patien-
tens hemadress så får patienten lösa 

det med den nationella myndighet-
en som skall hanteras EES-kort i 
respektive land. (Det europeiska 
sjukförsäkringskortet styrker rät-
ten till nödvändig sjukvård inom 
Europeiska unionen och övriga län-
der som man kan ha mellanstatliga 
avtal med. Reglerna för vilka som 
får EES-kort kan se lite olika ut i 
de olika EU-länderna). Sedan ett år 
tillbaka finns en särskild lagstift-
ning i Sverige som ger papperslösa 
rätt till hälso- och sjukvård och där 
har staten både fastställt egenav-
giften som patienten skall betala 
och ger även visst statligt bidrag 
till landstingen för kostnaden som 
antas uppkomma vid behandling av 
papperslösa.

RAPPORT FRÅN Landstinget

Glenn Berggård
Gruppledare V Norrbotten

Ett landsting i Sverige, Upp-
sala, väljer att behandla EU-immi-
granter på samma sätt som papper-
slösa. Socialstyrelsen har i slutet av 
april valt att tolka lagen om papper-
slösa så att den även innefattar EU-
immigranter. Dvs att om de upp-
håller sig längre tid än tre månader 
i Sverige utan tillstånd så skall de 
behandlas som papperslösa. 

Eftersom landstinget inte får 
registrera sådana saker som vistel-
setid, eventuell etnicitet, osv (indi-
rekt om man som EU-medborgare 
upphåller sig här lagligt eller ej och 
tillhör någon grupp som kanske 
särbehandlas i respektive land) så 
har vi i Norrbotten inte gjort sam-
ma tolkning som Uppsala. Nor-
rbotten gör samma tolkning som 
huvuddelen av landets landsting. 
Vi vände oss i början av maj till 
SKL om att man skall komma med 
eventuella förtydliganden/rekom-
mendationer efter socialstyrelsens 
uttalande. 

Det är en fördel för alla om 
förhållningssättet är likartat i hela/
större delen av landet.  Är det så 
att SKL rekommenderar ett annat 
förhållningssätt mot EU-medbor-
gare som inte uppvisar EES-kort 
vid vårdtillfället får vi så klart om-
pröva landstingets avgiftsregler. 
Som landstingsråd/landstingsled-
ning kan jag/vi inte fatta beslut 
i enskilda patientärenden utan i 
landstingsstyrelsen/landstings-
fullmäktige lägga fram förslag 
och fatta beslut om regler, riktlin-
jer och rekommendationer som 
landstinget som helhet skall följa. 
Förhoppningsvis leder det till att 
alla får hälso- och sjukvård och be-
handlas lika.  

Sedan ett år tillbaka 
finns en särskild lag-

stiftning i Sverige som 
ger papperslösa rätt 

till hälso- och sjukvård
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Stig Henriksson:  
“På 1 Maj visar vi styrkan av att gå samman!”

David Väyrynen: Medan vi läser 
om allt större Första maj-demon-
strationer i södra Sverige blir det 
allt svårare för Norrbottens kom-
muner att locka folk. Vad kan Vän-
sterpartiet göra för att det på nytt 
skall kännas viktigt för människor 
att fira Första maj? 

Stig: Det viktiga, men svåra och tun-
ga arbetet är vad man gör de övriga 
364 dagarna på året. Att oförtrutet 
peka på att folkflertalets enda möj-
lighet att tränga tillbaka eliternas 
ständigt ökande inflytande och makt 
- det är just att man är ett flertal. Men 
ska det spela någon roll måste man gå 
ihop. Bildligt, men också bokstavli-
gen 1 maj för att vissa på styrkan för 
andra men också för oss själva. 

David:    Under Första maj-talet 
i Gällivare talade du mycket om 
Natos övningar i Norrbotten och 
hoppades på ett uppvaknande likt 
det som lade grunden till gruv- och 
städerskestrejkerna i Malmfälten. 
Vad menar du med det?  

Stig: Gruvstrejken fick många 
ringar på vattnet. Den, tillsammans 
med städerskorna, med strejken på 
Bil&Traktor, skogsarbetarstrejken 
m.fl. ledde till ett uppvaknande i hela 
landet som gav en hel serie arbetsrätts-
reformer och ett ideologiskt övertag i 
debatten på många samhällsområden 
och en kulturell hegemoni inte minst.

David: Vänsterpartiet Fager-
sta är en av våra starkaste par-
tiföreningar i landet. Vad har ni 
gjort som partiföreningarna i 
Norrbotten kan lära av?

Stig: Vi har försökt oss på den 
ibland svåra konsten att applicera 
Vänsterpartiets politik i vårt lokala 
sammanhang och genom att analy-
sera både våra egna och medtäv-
larnas svagheter utvecklat våra 
svaga sidor och slagit lite extra hårt 
på medtävlarnas. En mur är som 
bekant lättast att kliva över där den 
är som lägst...!

David: I Fagersta lyckades Vän-
sterpartiet att skaffa sig egen 
majoritet efter en mandatperiod 
av blocköverskridande samar-
bete. Vad skall Överkalix och 
Gällivares partiföreningar, som 
regerar med borgerliga partier, 
göra för att lyckas lika bra? 
 
Stig: Att vara i kommunledningen 
ger stora möjligheter att konkret 
visa på förändringar och vi får inte 
vara blyga att påpeka de bra saker 
vi gör, men också rakryggat stå för 

de mindre populära saker man ock-
så tvingas ansvara för.

David: Även om du sedan länge 
lämnat Norrbotten slår väl ditt 
hjärta fortfarande för länet, men 
på vilket sätt kan du synliggöra 
Norrbotten i ditt arbete som riks-
dagspolitiker?

Stig: Imorgon, när detta skrivs, 
får jag besvarat en fråga jag ställt 
till vice statsminister Romson om 
miljöeffekter av ACE. Mer gene-
rellt försöker jag lite extra följa 
med i de frågor som är viktiga för 
Norrbottens framtid så vi har en 
skog- och gruvpolitik som funger-
ar. Att satsningarna på vägar och 
järnvägar inte bara hamnar i de 
överhettade områdena osv. Och 
så försöker jag vara bollplank till 
Norrbottensvänsterns goda repre-
sentant i Sveriges Riksdag; Birger 
Lahti!

 

Stig Henriksson, riksdagsledamot, partistyrelse-
ledamot och tidigare kommunalråd i Fagersta, föd-
des i Yrttivaara, Gällivare kommun. Under våren 
återvände han till födelsekommunen för att tala på 
Vänsterpartiet Gällivares Första maj-firande. Det 
gjorde Stig till ett självklart val för Kampviljans fem-
frågorsintervju i årets andra nummer.. 

INTERVJUNKAMPVILJAN # 2 2015
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Rapport från Vänsterpartiet Norrbottens 
årskonferens den 11-12 april

På årskonferensen valdes en ny 
distriktsstyrelse som fick följande ut-
seende:
Christina Snell-Lumio, ordförande, 
Övertorneå
Nina Berggård, Luleå
Gunnar Bergman, Kiruna
Monica Carlsson, Luleå
Pernilla Fagerlönn, Gällivare
Erik Grähs, Arjeplog
Daniel Henriksson, Överkalix
Maria Holmquist-Ek, Piteå
Eilert Tallenhed, Boden
Ersättare i distriktsstyrelsen blev:
Malin Karvonen, Boden
Ida Årbro, Luleå
Jenny Glans, Piteå
Mattias Lundström, Kiruna
Anders Degerman, Luleå

En verksamhetsplan antogs. Den 
handlar mycket om att stärka organi-
sationen och våra partiföreningar för 
att bli starkare i det lokala utåtriktade 
arbetet. Distriktet fick 150 nya med-
lemmar under 2014. Vi behöver för-
bättra medlemsvården för att behålla 
både nya och gamla medlemmar.  
Dessutom är möjligheten att värva 
ännu fler under det kommande året 
goda. 

Distriktet kommer under året att 
ordna studier, exempelvis för nya 
medlemmar och i feminism. Det 
kommer också att bli träffar för 
gruppledare, ordföranden, kvinnop-
olitiskt ansvariga och medlemsans-
variga. Vi ska förbättra vårt arbete 
med hemsidan och i sociala medier.

Under hösten och vintern kom-
mer vi också att arbeta en hel del 
med förberedelserna inför par-
tikongressen i maj 2016. Partikon-
gressen kommer att domineras av 
programarbete, dels en utveckling 
av partiprogrammet men också ett 
helt nytt ekonomiskt-ekologiskt 
program där vi talar om hur vi vill 
förena vänsterns krav på ekonomisk 
och social utveckling med en lång-
skitigt hållbar ekologisk utveckling. 
De här programförslagen kommer 
förhoppnings att diskuteras mycket 
i partiföreningarna under vintern 
och leda till att det skrivs bra kon-
gressmotioner så småningom.

Distriktskonferensen antog 
också två uttalanden i aktuella 
frågor. Det ena uttalandet handlar 
om länets naturbruksutbildningar 

och vikten av att dom får finnas 
kvar i länet. Det andra uttalandet 
handlar om att vi säger nej till 
NATO-ledda militärövningar i 
Norrbotten, en aktuell fråga just nu 
på grund av den stora flygövnin-
gen Arctic Challenge Exercise som 
pågår i månadsskiftet maj-juni i 
hela norra Sverige.

En närmare presentation av 
den nya distriktsstyrelsen hittar du 
på distriktets hemsida. Där kan du 
också läsa årskonferensuttalandena 
i sin helhet. Hemsidan har adressen 
www.norrbotten.vansterpartiet.se 

Tilläggas kan också att den nya 
distriktsstyrelsen har haft kon-
stituerande möte den 9-10 maj. 
Där ägnades en stor del av lörda-
gen till att sätta sig in i landstings-
politiken tillsammans med delar av 
landstingsgruppen. På söndagen 
valdes ett nytt verkställande utskott 
i distriktet som förutom Christina 
Snell-Lumio även består av Nina 
Berggård (vice ordförande) och 
Monica Carlsson.

Rapporterat av Bertil Bartholdson

Vänsterpartiet höll distriktsårsmöte på Framnäs 
folkhögskola den 11-12 april. På årskonferensen val-
des en ny distriktstyrelse, revisorer, valberedning 
samt ledamöter till vår husgrupp.
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Precis som för två år sedan hålls Vän-
sterdagarna i Malmö och målsättnin-
gen är att ordna en ännu bättre träff.

Vänsterdagarnas program är späck-
at med över 45 programpunkter. För 
kommun- och landstingspolitiker är 
det en chans till kunskaps- och erfar-
enhetsutbyte, för organisatörer och 
kampanjaktivister kommer det att 
finns mycket att lära. Alla partimed-
lemmar är välkomna och har en plats 
på Vänsterdagarna.

Vi utvidgar också förträffarna 
under nätverksfredagen den 11 sep-
tember, då många interna nätverk tar 
chansen att träffas i samband med 
Vänsterdagarna. 

Kom och lyssna på spännande 
företagshållare som Kommunals 

ordförande Annelie Nordström, 
idéhistorikern Sven-Eric Liedman, 
författaren Anneli Jordahl, journali-
sten Kajsa Ekis Ekman och många, 
många fler. Självklart finns även 
Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, 
Rossana Dinamarca, Aron Etzler 
och många andra kunniga och in-
tressanta vänsterpartister på plats 
och pratar om vår politik.

Vänsterpartiet växer och är större 
än på mycket länge. Vänsterda-

garna i september blir ett tillfälle 
att träffas, utbyta erfarenheter och 
samla kraft. 

Vänsterpartiet Norrbotten del-
tar med representanter från flera 
partiföreningar på Vänsterdagarna. 
Här kan vi samla kraft och idéer för 
det fortsatta arbetet i Norrbotten, i 
våra kommuner och i länet.

Vi ses på Vänsterdagarna i 
Malmö!

Vänsterpartiet Norrbotten deltar på Vänsterdagarna i Malmö! 
Den 12-13 september 2015 arrangeras Vänsterdagarna i Malmö. Det är den största vän-
sterpartiträffen under året och över 1000 personer väntas delta. 
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RAPPORT FRÅN Riksdagen

Birger Lahti
Riksdagsledamot V

Rapport från Riksdagen 
och plats 313 
Veckan har präglats givetvis av 
vårändringsbudgeten. Som vän-
sterpartist känner man sig rätt så 
nöjd med tanke på utgångsläget, 
vi visar att vänsterpartiet gör skill-
nad i svensk politik. Vad de olika 
reformerna betyder samt vilka vi 
drivit på kan man bäst läsa sig till 
i Vips. 

Partistyrelsen hade möte 17-
18/4 och där vi även hade ett ut-
bildningspass som Expo höll i. Det 
handlade om hur vi ska förhålla 
oss mot SD are.

Sen tog jag mig till Syninge 
kursgård och höll ett arbetspass 
som Upplandsbro PF ville ha hjälp 
med. Den handlade om arbetsrät-

ten. Sen på söndagen 
hade vi TTIP-konfe-
rens i Stockholm där 
jag lärde mig massor 
om handelsavtalet 
som vi är emot som 

den är utformad.

Veckan före valborg har jag va-
rit till Tyskland med Jonas och Jens 
och tittat på Brunkolsverksamhet-
en som Vattenfall tänker sälja. Vi 
besökte Welzow och dagbrottet där 
samt Jänschwalde kraftverk. Det 
var lärorikt att se dessa på plats och 
möta lokalbefolkningen och höra 
deras syn på verksamheten. Helt 
säkert är det att åsikterna går isär 
när dessa ska stängas. Men alla är 
överens om att Vattenfall inte bör 
sälja. Var även till Vattenfalls stäm-
ma och ställde några obekväma 
frågor till dem. 

Mycket har börjat handla om 
mitt uppdrag i Energikommis-

sionen, det kommer inbjudningar i 
hög, till föreläsningar och lobbyis-
terna är alerta. Sen finns det även 
stora krafter som jobbar för att bev-
ara kärnkraften??? 
Har skrivit till Dagens arena om 
Vattenfalls planer för nya gruvor 
Tyskland. 

Nu innan v 24 ska vi som är ut-
skottsansvariga skriva färdigt listan 
med motioner som ska lämnas in till 
hösten.

Har engagerat mig i etableringen 
av serverhallar till norr och varit 
med på frukostmöte med bla, North 
pole som är en (lobbyorg) som ska 
jobba med att försöka få till etabler-
ingar till vår region i norrbotten. 
Fick då en bild av att kusten får lite 
mer hjälp av dem än tex, Jokkmokk, 
och det är synd för vi ska verkligen 
försöka jobba för hela regionen. 
Mycket av min tid går nu till att 
jobba med energifrågorna när jag nu 
sitter med i Energikommissionen.
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