
 

 

 

Inkomna motioner och motionssvar på Valplattformen DÅK 

Västernorrland 2022  
 

1. Persontrafik på Ådalsbanan via Västeraspby och Sollefteå 

I klimatomställningens Sverige behöver vi i Vänsterpartiet fortsätta trycka på tåget 

som det primära resesättet för resor mellan orter i Sverige. Bilismen och flygandet 

är i längden ohållbart och måste därför minska, och då är tåget det som tillåter 

människor att fortsätta resa. Därför tycker vi att det är viktigt att partiet trycker lite 

extra på betydelsen av just denna förbindelse, som är högaktuell nu när 

Trafikverket rustar upp banan: 

 

 

Vi yrkar därför på följande tillägg i valplattformen: 

-att på Rad 138 lägga till följande text: 

 

Rad 138: Persontrafik på Ådalsbanan möjliggör för spårbunden kommunikation 

mellan Umeå och Östersund, via Västeraspby och Sollefteå. Kollektivtrafikens 

attraktivitet ökar då restiderna minskar samtidigt som bilresandet kan reduceras 

och flyget fasas ut. Förbindelsen ökar möjligheterna för boende i länet och inlandet 

och att pendla för studier och arbete. 

 

 

Vänsterpartiet Kramfors via ordförande 

Thomas Lundberg 

Vänsterpartiet Sollefteå via ordförande 

Sebastian Nygren 

 

Distriktsstyrelsens svar 
Motionärerna har helt rätt i sak och lyfter en viktig fråga. Tågtrafiken behöver förbättras såväl längs 

kusten som i inlandet.  

Vi förslår årskonferensen:  

Att bifalla motionen.  

2. Johnny Eriksson, Örnsköldsvik yrkar på en kompletterande skrivning rörande 

nationella minoriteter i Valplattformen.  

Befintlig text rad 404, sid 11:  

”Regionen är en stor aktör i länet som kommer i kontakt med de flesta länsinvånarna. 

Diskriminering ska inte förkomma i regionens verksamheter, varken gentemot patienter, 

länsinvånare, eller mot regionens egen personal. Regionen måste börja arbeta mer aktivt för 

att säkerställa sina vittgående skyldigheter gentemot våra nationella minoriteter i länet.”  

 

Yrkande om tilläggsskrivning:  

”I det allt mer hårdnande klimat som råder där högerextrema krafter trycker på måste och 

kommer Vänsterpartiet att jobba hårdare för de svagaste grupperna i samhället, bland annat 



 

 

 

de nationella minoriteterna! Kommuner och regionen har tagit på sig ett större ansvar för 

våra nationella minoriteter med att bland annat bli förvaltningsområden och 

förvaltningskommuner men inte budgeterat för det påtagna ansvaret. Vänsterpartiet kommer 

därför att verka för och där vi kan införliva budget för våra nationella minoriteter så att vi på 

allvar kan utföra det arbete och ansvar kommuner och region tagit på sig.”  

 

Distriktsstyrelsens svar 

Motionärens förslag till skrivning är ett bra tillägg till ursprungstexten kring vad som behöver 

göras i regionen för att förbättra situationen våra nationella minoriteter, vi tycker dock texten 

är lite svårläst och föreslår därför en lite annan skrivning.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen:  

Att bifalla motionen genom att byta ut stycket som börjar på rad 404 till:   

”Regionen är en stor aktör i länet som kommer i kontakt med de flesta länsinvånarna. 

Diskriminering ska inte förkomma i regionens verksamheter, varken gentemot patienter, 

länsinvånare, eller mot regionens egen personal. I det allt mer hårdnande klimat som råder 

där högerextrema krafter trycker på måste och kommer Vänsterpartiet att jobba hårdare för 

de svagaste grupperna i samhället, bland annat de nationella minoriteterna! Kommuner och 

regionen har tagit på sig ett större ansvar för våra nationella minoriteter med att bland annat 

bli förvaltningsområden och förvaltningskommuner. För att säkerställa de vittgående 

skyldigheterna gentemot våra nationella minoriteter i länet ska särskilda budgetmedel 

avsättas.”  

 

  

 


