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Vänsterpartiet Västernorrland har haft ett händelserikt år som på många sätt har präglats av 

förberedelser inför valet 2018 och av utvecklingen i Landstinget Västernorrland, som efter 1 februari 

2018 tagit namnet Region Västernorrland.  

Vänsterpartiet Västernorrland hade 1 januari 2017 358 medlemmar, 1 januari 2018 hade detta 

förändrats till 411. Vi har alltså ökat vårt medlemsantal vilket är positivt. Medlemstillströmningen har 

varit hög framförallt i Sollefteå och Örnsköldsvik, men även i de andra partiföreningarna har 

tillväxten varit god.  

Den nu avgående distriktsstyrelsen (DS) tillträdde efter distriktets årskonferens den 25 mars. Flera av 

ledamöterna från 2016 års distriktsstyrelse fortsatte även under 2017. Däremot fick distriktet en ny 

ordförande. Under våren lämnade Andrea Aspegren och Sofia Gustafsson styrelsen. De ersattes 

genom fyllnadsval vid extra DÅK i oktober med Lena Dahlin Klaar och Karin Högström. 

Distriktsstyrelsen har sammanträtt med regelbundna möten i slutet av varje månad förutom juli och 

augusti. Mötena har skett på plats i Härnösand och på telefon. DS har även haft ett verkställande 

utskott med fyra medlemmar.  

Distriktet har under året haft en administrativ sekreterare anställd, som har gett stöd till 

distriktsstyrelsen och partiföreningarna. 

Aktiviteter under perioden 

1 maj genomfördes manifestationer i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.  

DS deltog i en lastbilsträff i Junsele i september. 

Ett nyhetsbrev skickades ut i september. Därefter har ett flertal brevutskick gjorts till alla medlemmar 

via medlemsregistrets e-postadresser med information och material inför våra olika konferenser. 

En utbildning i sociala medier har erbjudits och genomförts i de flesta partiföreningarna samt för DS 

styrelse. I mars 2017 startades distriktets öppna Facebook-sida Vänsterpartiet Västernorrland, som 

kompletterar distriktets hemsida och landstingsgruppens Facebook-sida. 

DS ordförande har gjort besök i alla partiföreningar och pratat om gemensamma utspel i valrörelsen, 

behov av stöd samt försökt hitta en väg för distriktet att kunna enas kring en gemensam 

sjukvårdsplattform.  

Vid manifestationen Bättre vård för alla i Sundsvall den 3 september var vår riksdagsledamot 

Christina Höj Larsen en av talarna. 

Partiordföranden Jonas Sjöstedt har besökt BB-ockupationen i Sollefteå två gånger under året. I 

oktober kombinerades besöket med ett välbesökt öppet möte i Kramfors. 

Samverkan med inlandsvänstern har planerats men inte fullföljts då planerad träff i Storuman blev 

inställd. 

Under året har mycket arbete lagts på planeringen inför det kommande valåret.  
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Jämtlandsdistriktet bjöds in till distriktets styrelsemöte i september för en information angående 

gemensamt agerande tillsammans med Jämtland kring miljö- och vatten-frågor med anledning av 

planerad gruvdrift av alunskiffer i Oviken. Detta resulterade i en motion till kongressen som vi 

skickade in tillsammans. Vi genomförde också tillsammans med Jämtland Härjedalen en uppvaktning 

av partistyrelsen och riksdagsgruppen den 14 november i denna fråga.  

Försök har gjorts att upparbeta kontakt med Ung Vänster, men utan större framgång under 2017. 

Därför är det glädjande att Ung Vänster nu åter har kommit igång med verksamhet i Sundsvall och i 

Sollefteå. 

I oktober genomfördes distriktets höstkonferens och en extra DÅK i Härnösand. På konferensen 

deltog ombud från alla föreningar. Vi firade partiets hundraårsjubileum och hade bjudit in Ida 

Gabrielsson från partistyrelsen att prata om den nyskrivna boken Hundra år av systerskap. Ombud till 

kongressen valdes vid ett distriktsgemensamt medlemsmöte. På extra DÅK antogs budget för 

kommande år, gjordes fyllnadsval till distriktsstyrelsen och valberedningen samt antogs motioner till 

kongressen om partiets valplattform.  

DS deltog i Nipakademins landsbygdskonferens som anordnades i Edsele i oktober. 

Ett möte med kollektivtrafikmyndigheten och representanter från partiföreningar genomfördes i 

oktober där vi diskuterade utmaningar som kollektivtrafiken står inför.  

En internfeministisk träff genomfördes i Sundsvall i november. Från och med januari planeras att 

genomföra en internfeministisk träff per månad ambulerande i alla kommuner. 

Den 13 januari 2018 genomfördes en träff med alla kongressdelegater och partiföreningsstyrelserna 

där vi förutom att gå igenom motionerna till kongressen även diskuterade vilka tänkbara 

gemensamma frågor som finns att gå till val på.  

Arbetet med att ta fram ett förslag till valplattform tog en hel del tid i anspråk och under remisstiden 

kom inte mindre är 29 motioner in till distriktet. Dessa behandlades av DS och på den extraDÅK som 

genomfördes i januari 2018 fastställdes den slutliga versionen av valplattformen för den 

sjukvårdspolitik vi avser att gå till val på. Vi genomförde även en valkonferens vid samma tillfälle där 

vi fastställde riksdags- och landstingslistorna. 

Distriktet har samordnat deltagandet på partiets kongress i februari. Västernorrlands delegation med 

ombud, ersättare och veteran gjorde ett bra arbete och representerade distriktet på ett förtjänstfullt 

sätt. Bland annat fick vi bifall på den motion som vi drivit tillsammans med Jämtland rörande att vi i 

den nationella valplattformen ska driva ett stopp för brytning av alunskiffer. 

Ett nytt möte för att diskutera samordning av valfrågor är inbokat den 14 april 2018, för den nya 

styrelsen att planera. 

De utbildningsinsatser som verksamhetsplanen anger och som rör det kommande valet och valarbete 

påbörjades genom Partiskolan för de lokala styrelserna som var välbesökta och genomfördes vid tre 

träffar 26 februari, 26 mars och 7 maj. En valskola är inplanerad att genomföras efter ordinarie DÅK 

den 18 mars 2018. Därutöver kommer träffar att planeras in senare under våren och blir ett uppdrag 

till den nya distriktstyrelsen att genomföra. 
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En utbildning om det nya medlemsregistret genomfördes med partiföreningarnas ansvariga i mars 

2017 i Kramfors och i Sundsvall. 

Under året har försök gjorts att starta ett fackligt nätverk men det har varit svårt att prioritera detta 

tidsmässigt. Kontakter har dock etablerats mellan ett antal fackligt aktiva kamrater som finns i 

distriktet, vilket gör att förutsättningarna för ett aktivt nätverk har förbättrats. 

Distriktsstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka sammanhållningen inom länet. DS har arbetat 

för att skapa flera förbindelser och möjligheter för lokalföreningarnas medlemmar att mötas, 

bekantas och hitta politiska likhetspunkter samt utbyta politiska idéer. Flera gemensamma möten 

har hållits och interna facebookgrupper har skapats för att kunna utbyta idéer och diskutera aktuella 

frågor. 

Regionarbetet 

Arbetet i DS har även under 2017 påverkats av de olika uppfattningar som finns inom distriktet om 
vissa delar av landstingspolitiken, främst synen på de strukturförändringar som genomförts inom 
sjukhusen. Arbetet både inom DS och inom landstingsgruppen har dock fungerat bra utifrån den 
överenskommelse som slöts inom landstingsgruppen 2016 efter dialog med partiet centralt och de 
stadgar som då antogs för landstingsgruppen. Grundprincipen är att vi ska ha en bra dialog där olika 
förslag kan läggas men att de beslut som majoriteten inom DÅK, DS och landstingsgrupp fattar sedan 
är de som vi gemensamt arbetar utifrån. I enlighet med detta antog DÅK i mars 2017 det 
vårdpolitiska program som landstingsgruppen arbetat utifrån.  
 
DS upplever att enigheten inom distriktet har ökat och nu är stor om att vi ska arbeta utifrån dessa 

principer även om det är ett problem att det fortfarande är stora skillnader i synen på viktiga 

politiska sakfrågor. Tyvärr har dessa skillnader medfört att endast en medlem i Medelpad 

kandiderade till landstingslistan för valet 2018. Detta innebär dock inte att den nya 

landstingsgruppen inte kommer att driva sjukvårdspolitik i och för hela länet.  

Landstingsgruppen har aktivt drivit viktiga frågor i fullmäktige utifrån distriktets vårdpolitiska 

program. Framförallt har politiken riktats mot att lyfta de stora personalpolitiska problem som råder i 

form av arbetsmiljö, personalbrist och dyra stafettkostnader. Den organisation som är rådande bör 

avskaffas till förmån för sammanhållna vårdområden och ett nära ledarskap. Vänsterpartiet har även 

aktivt drivit frågan om akutsjukvård på regionens tre sjukhus samt att alla sjukhus ska ha BB. 

Vi kan konstatera att trots vissa interna motsättningar har Vänsterpartiet stärkts organisatoriskt och 

politiskt under året i Västernorrland. Våra konferenser har planerats och genomförts mycket 

transparent och delaktigheten har varit hög. De åliggande som funnits på DS via verksamhetsplan och 

uppdrag från DÅK har fullgjorts. Vi syns och vi har en mycket stark ställning i opinionen. 

Förutsättningarna inför valet 2018 är mycket goda. 

Härnösand 22 februari 2018 
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