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Förslag till dagordning 
  

 

 

1. Årskonferensen öppnas 
a) Upprop av ombud 
b) Årskonferensens stadgeenliga utlysande 

 

2. Val av presidium 
a) Mötesordförande (2) 
b) Sekreterare (1) 
c) Justerare tillika rösträknare (2) 
d) Redaktionskommitté (4) 

 

3. Fastställande av dagordningen 
 

4. Fastställande av nomineringstidens utgång 
 

5. Förslag till eventuella uttalanden 
 

6. Verksamhetsberättelser 2009 
a) Distriktsstyrelsen  
b) Landstingsgruppen 

 

7. Ekonomisk rapport 
a) Resultat- och balansräkning  
b) Hantering av överskott  
c) Godkännande av bokslut 2009   

 

8. Revisorernas berättelse 
 

9. Beslut om avgående styrelsens ansvarsfrihet 
 

10. Behandling av inkomna motioner 
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11. Verksamhetsplaner 2010 
a) Distriktsstyrelsens förslag  
b) Landstingsgruppens förslag 
c) Fastställande av länsprogram 
d) TV-reklam och hushållsutskick 

 

12. Budget 2010 
a) Verksamhetsbudget 
b) Valkampanjbudget 

 
13. Fastställande av landstingslistans sista del 

 
14. Riksdagsarbetet 2010 – rapport från riksdagsledamoten Kent Persson och partistyrelsens 

representant Ulla Andersson 
 

15. Val av distriktsstyrelse 
a) Ordförande 
b) Ordinarie ledamöter 
c) Suppleanter 
d) Revisorer 
e) Revisorssuppleanter 

 

16. Val av kongressombud 
 

17. Val av valberedning 
 

18. Beslut om eventuella uttalanden 
 

19. Avslutning 

 

 



     

 

Ombud 
 

Ombudsfördelning 
”§ 61. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud fördelas 

mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet vid senaste årsrapport. Partiföreningarna 

erhåller ett ombud för varje påbörjat antal medlemmar, högst 25 och lägst 10.” /Vänsterpartiets 

stadgar 

1 ombud per 10 medlemmar: 

Partiförening  Antal medlemmar        Antal ombud 

Fagersta   45   5 

Kungsör     8   1 

Arboga   22   3 

Västerås    80   8 

Sala   16   2 

Köping   50   5 

Norberg   27   3 

Skinnskatteberg  10   1 

Hallstahammar  21   3 

Surahammar   13   2 

TOTALT                           292                          33 

 

 

 

 

 



     

 

Ombudsförteckning 
 

Sala 

Lotta Johansson Arnkvist 

 Anna Eriksson  

Ersättare:  

Johanna Ritvadotter 

 

Köping 

Lena Enkvist 

Carina Eriksson 

Jan Fransson 

Peter Ekelund 

Eva Enkvist-0lsson 

Ersättare: 

Tanja Linderborg 

Hans-Olov Sjölund 

Marianne Edman 

Tomas Winter 

 

Norberg 

Henry Lehto 
Nancy Ibarra  
Pratima Åslund 
 
Arboga 

Christer Löwenhamn 

Dan Karlsson 

Ann Johansson 

 

Hallsta 

Reijo Tarkka 

Anders Blomqvist 

 

Västerås 

Teres Östensson 

Nidia Åman 

Lisa Parland 

Alexandra Hellman 

Per Lithammer 

Tommy Kristensson 

Robert Klerfors 

Lars Andersson 

Ersättare: 

Maline Fält 

Christian Schremser 

Alia Mirza 

Peter Svensson 

Surahammar 

Jimmie Hjort 

+ en till, ej klart vem 

 

Skinnskatteberg 

Ej klart vem 

 

Fagersta 

Ove Nilsson 

Hans-Åke Berglin 

Majlise Svedemo 

Ankie Andersson 

Ingrid Edlund 

Kungsör 

Christer Henriksson
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Verksamhetsberättelse Vänsterpartiet Västmanland 2009 
 

Distriktsstyrelsen 2009 

Juha Rundgren, Norberg, ordförande, Bodil Hildemar, Sala, kassör och ledamot i VU, Vasiliki 
Tsouplaki, Västerås, ledamot i VU, Kent Persson, Norberg, ledamot i VU, Monika Wilander, Västerås, 
Tanja Linderborg, Köping, Göran Wennberg, Surahammar, Nana Abdul Sater, Fagersta, ersättare, Dler 
Barzanji, Fagersta, ersättare, Sten Muhammed Yussif Widhe, Fagersta, ersättare. 

Styrelsen har haft åtta sammanträden, varav ett förstärkt med medlemmar från parti-föreningarna. 
Verkställande utskottet har haft nio sammanträden. I samband med styrelsemötena besöktes ett 
antal partiföreningar även under det gångna året. Arbetet i styrelsen präglades genomgående av 
kamratligt och konstruktivt samarbetsklimat. 

Årets händelser 

#   Försommarens val till Europaparlamentet var resultatmässigt en stor besvikelse för 
Vänsterpartiets del. Här i Västmanland valde distriktsstyrelsen som den enda i landet att bekosta ett 
utskick till samtliga hushåll i länet. Tack vare denna insats försvarade Västerpartiet i vårt distrikt det 
föregående valets goda resultat bäst i landet, dock en katastrofal förlust även hos oss (från 12.09% 
till 6.91%)  

#   Valberedningen påbörjade sitt arbete inför valrörelsen 2010 redan före semestrarna. Efter 
nomineringstidens utgång till riksdags- och landstingslistorna intervjuades ett stort antal tilltänkta 
toppkandidater. På valkonferensen den 28 november fastställdes listorna. Val- beredningen fick dock 
fortsatt uppdrag att komma med ett kompletterande förslag gällande landstingslistorna till distriktets 
årskonferens den 20 mars 2010.  

#   Som hyresgäster hos ABF på Arosgården har partidistriktet delat sin verksamhetslokal med 
partiföreningen i Västerås sedan hösten 1998. På grund av att fastigheten byggs om till bostäder 
sades kontraktet upp på försommaren. Efter en tids sökande i centrala Västerås skrevs ett kontrakt 
för en lämplig lokal på Slottsgatan 6. Från den första november har både distriktet och 
partiföreningen denna lokal som utgångspunkt för verksamheten. 

#   Styrelsen valde bort produktionen av ett allomfattande länsprogram inför valen 2010. Ett utkast 
kring fyra, om möjligt, något mer avgränsade områden (hälso- och sjukvård, miljö, kollektivtrafik och 
kultur) togs fram av arbetsgrupperna som utsågs av styrelsen. Målet är att ingen av utkasten får 
omfatta mer information och förslag än vad en A4-ark rymmer. På valkonferensen i slutet av 
november diskuterades innehållet i utkasten. En redaktionsgrupp bearbetar texterna vidare för att 
årskonferensen sedan ska fastställa dem. 

#   Det gångna året var en på många sätt besvärlig övergångperiod när det gäller partiets 
medlemsregister. Partiet gick över till ett centralt medlemsregister. Registret sköts av ett väletablerat 
företag som har flera rikstäckande organisationer i sitt kundregister. Medlems- hanteringen i sin 
helhet kommer att bli både säkrare och modernare samt spara en hel del arbetstid för 
administratörer. Registret fungerar fullt ut från årsskiftet 2009-2010. 

#   Hemsidan får efterlängtat kontinuerlig uppdatering.  
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OBS Ny adress http://vastmanland.vansterpartiet.se 

#   Medlemstidningen Vänsterhänt gavs ut vid sex tillfällen under året 

#   En välbesökt facklig regionkonferens ägde rum i oktober i Västerås.  

#   Två kamrater representerade distriktet på ett kvinnopolitiskt seminarium i november. 

#   Ett miljöpolitiskt seminarium arrangerades i början av januari 2010. 

#   Ett feministiskt seminarium kommer att arrangeras den 20 februari 2010 

Personal 

#   Distriktets administrativa sekreterare Agneta Carlsson Lundberg slutade från den första maj hos 
oss för en tjänst som kommunsekreterare i Skinnskatteberg. Landstingsgruppens politiska 
sekreterare, Anna Maria Romlid, anställdes som vikarie fram till den sista september då Jenny Norell 
började på tjänsten.  

#   Styrelsen beslutade att både uppgradera och döpa om kanslitjänsten. Administrativ sekreterare på 
halvtid omvandlades till politisk sekreterare på 75%. Administrativa uppgifter ingår i tjänsten 
naturligtvis även fortsättningsvis men på grund av välfungerande rutiner och kommande valår 
behövde tjänsten få mer politisk karaktär. 

Slutord 

Sverige har snart bakom sig en mandatperiod med en ovanligt beslutsam och målmedveten borgerlig 
regering. Den första i modern tid med potential och tydlig vilja för förödande samhällsförändring. 
Under retoriska parollen ”Bättre rehabilitering” jagas de sjukskrivna, inte de myndigheterna som ska 
se till att den medicinska rehabiliteringen verkligen fungerar. Med hjälp av lagen om fri etablering har 
alliansregeringen med ett slag gjort välfärdens innersta kärna, hälso- och sjukvård, till en 
handelsvara. Den tiondel med de högsta inkomsterna belönas med de fetaste skattesänkningarna, 
som i sin tur finansieras med lånade pengar! På många orter går fler än var fjärde ungdom arbetslös 
medan Reinfeldt & Co skär ner utbildningsplatserna. Från det gångna årsskiftet kastades fler än 
tiotusen personer ur sjuk-försäkringssystemet. Mitt under den angelägna klimatdebatten fungerar 
tågtrafiken allt sämre i teknisk mening och om möjligt än sämre i fråga om samordning av 
biljettpriser och –system över länsgränserna. Som en tung effekt av den extrema lågkonjunkturen har 
flera orter i Västmanland drabbats hård av varsel och uppsägningar.  

Bara med anledning av ovanstående bör det vara världens enklaste sak att mobilisera alla tänkbara 
krafter i valrörelsen för att arbeta för ett regeringsskifte? Eller ? 

 

Distriktsstyrelsen 2010-02-15

http://vastmanland.vansterpartiet.se/
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Verksamhetsberättelse Landstingsgruppen 2009 

 

Inledning 

Den politiska retoriken har under de senaste femton åren ideligen upprepat de tre magiska 
nyckelorden, vård - skola – omsorg. Detta utan att frågorna kring nyckelorden egentligen fått någon 
avgörande betydelse för valresultaten. Konsekvenserna av den gångna mandat- periodens borgerliga 
hälso- och sjukvårdspolitik på nationell nivå och i vårt landsting kommer sannolikt att lyfta fram vård- 
och omsorgsfrågorna och skapa förutsättningar för en ideologisk debatt i valrörelsen. Debatt som 
landstingsgruppen välkomnar!  

Vi vet att en stor majoritet av väljarna är till och med beredd att förstärka den solidariska 
skattefinansieringen och ogillar vinstdrivande verksamhet inom vårdsektorn där var och en ska få 
vård endast utifrån sina individuella medicinska behov. Låt oss samtala med den västmanländska 
valmanskåren om vad som händer när vård och omsorg görs till en handelsvara, när kommersen tar 
över och tror sig kunna ta hand om vår välfärd! 

Viktiga händelser i landstinget 

#   den borgerliga landstingsmajoriteten bolagiserade länets folktandvård som tredje landsting i 
landet. Det politiska motivet sades vara att folktandvården agerar i en konkurrensutsatt marknad och 
är därmed i behov av annorlunda planeringsförutsättningar än vad en traditionell 
förvaltningsstyrning erbjuder. Från oppositionens sida uttryckte vi viss förståelse för detta men 
reserverade oss mot bolagisering som den framkomliga vägen. En s k balansräkningsenhet inom 
landstingets redovisningssystem hade gott och väl skapat förutsättningarna för större ekonomiskt 
autonomi men samtidigt skyddat verksamhetens alla delar från oviss och resurskrävande 
upphandling.   

#   Den styrande majoriteten tecknade avtal med privata entreprenörer gällande närsjukhuset och 
vårdcentralen i Fagersta samt en vårdcentral i Sala respektive Hallstahammar. 
Verksamhetsövergångarna i Fagersta och Sala sker i början av 2010. I Hallstahammar lade 
vårdbolaget Capio ner verksamheten på grund av olönsamhet bara efter fem månader !!! Den 
offentliga vårdcentralen i Hallstahammar fick lov att ta över hos Capio listade patienterna över en 
natt. Händelseförloppet visar tydligt hur företagsekonomiska intressen och de uteblivna vinsterna, 
alltså kommersialisering av vår välfärd, skapar oreda och hastiga kast i en kontinuerlig verksamhet 
som landstinget är skyldiga enligt lag att tillhandahålla. Detta i sin tur kan leda till att landstinget 
måste hålla med viss överkapacitet för att kunna täcka allmänhetens vårdbehov efter nedläggning av 
en privatdriven enhet. Kommersiell vård i ett system som utgår från skattefinansiering och 
patientens medicinska behov är alltid kostnads-drivande för samhällsekonomin. 

#   av flera olika skäl finns det alltid behov att se över och prioritera resurser inom så stor och 
synnerligen komplicerad verksamhet som ett landsting. Ovanpå prioriteringsbehoven som ständigt 
finns kom den extremt djupa lågkonjunkturen med beräknat intäktsbortfall på flera hundramiljoner 
under den treåriga planperioden. I den alltför snabba processen ( t ex total avsaknad av 
medborgardialog inför beslutet) identifierades lägst prioriterade vårdmetoder och arbetsuppgifter 
motsvarande 2.5% av budgeten. I den politiska behandlingen stoppades en del förslag, resten fick 
passera utan att vi folkvalda aktivt visade ett klartecken. De folkvalda lekmännen ska ju inte syssla 
med medicinska bedömningar. Åtgärderna genomförs under 2010-2011 till ett värde av 150 miljoner 
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kronor. Kritik kan även riktas mot terminologin i detta sammanhang. Processen heter ”öppna 
prioriteringar” men delvis handlar det om att vissa åtgärder inte längre kommer att finnas med i 
landstingets vårdsortiment, alltså de är bortransonerade. 

Gruppens arbete 

I gruppen ingår som ordinarie ledamot Lotta Johansson Arnqvist, Sala, Lars Andersson, Västerås, Dan 
Karlsson, Arboga, Hans Jansson, Västerås och Juha Rundgren, Norberg. Ersättarna är Annica 
Lindholm, Hallstahammar, Ingrid Edlund, Fagersta, Fredrik Skog, Skinnskatteberg, Helena Gustafsson, 
Västerås, Anna Eriksson, Sala och Maria Arvidsson, Sala. Anna Maria Romlid arbetade som politisk 
sekreterare på halvtid från första januari.  

Gruppen hade sammanträden vid sju tillfällen under året. Ett av dem genomfördes under studieresan 
till Breda i Holland i slutet av mars. Sju personer från gruppen besökte en dagverksamhet för psykiskt 
sjuka, en institution för missbruksvård samt vårt systerparti SP.  

Landstingsgruppen belyste aktivt EU-politikens konsekvenser för hälso- och sjukvården i valrörelsen 
till Europaparlamentet. Ett informationsblad producerades och delades ut till samtliga 
partiföreningar i distriktet. Hundratals bilar ”lappades” av gruppen vid länets vårdinrättningar.  

Kommun- och landstingsdagarna i Borås representerades av två kamrater från gruppen. 

Landstingsgruppen lämnade in följande motioner: Utredning om reshjälp till mammografin, 
Anpassning av buss- och tågtider till kulturutbudet, En tillnyktringsenhet i Västmanland, 
Telefontillgänglighet vid familjeläkarmottagningarna, Handlingsplan och strategier mot hot och våld i 
nära relationer, Målkonflikter mellan vård efter behov kontra vårdgarantin, Revidering av 
landstingets vision och värdegrund. 

Interpellationerna var: Eventuell stängning av Folktandvårdskliniken i Kolsva, Rutiner kring avvisning 
av obehöriga personer i landstingets lokaler, Köp av specialistvård från Stockholm, Om Core Care Ab 
tecknat kollektivavtal, Jämförelse av vårdcentraler med olika driftform, Statistik över byte av 
familjeläkare, Utvärdering av Handikappcentrum, Plan för folkhögskolefastigheten i Skinnskatteberg, 
Kvalitetsprogram för kallmatssystem. 

Gruppens verksamhet i förhållande till verksamhetsplanen 

Partiets distriktsårskonferens fastställde verksamhetsplanen för landstingsgruppen inför fjolårets 
verksamhet. Planen ålägger landstingsgruppen att ”söka kontakt med partiföreningarna i distriktet 
för ett samtal om landstingspolitiska frågor” samt att ”bjuda ut sig till olika intresseorganisationer…”. 
Dessa utåtriktade verksamheter har landstingsgruppen inte klarat av att genomföra vid fler än ett par 
tillfällen. I övrigt anser gruppen att verksamhetsplanen fullföljts. 

Det rödgröna samarbetet i landstinget 

Det vardagliga samarbetet med den socialdemokratiska gruppen fungerar mycket väl. Våra grupper 
har en överenskommelse, välsignat av respektive distriktsstyrelse, om att skapa ett gemensamt 
förslag till landstingsplan 2011-2013 samt att partierna bedriver var sin valrörelse.  

I dagsläget kan gruppen inte se några förutsättningar att få något organiserat samarbete med 
Miljöpartiet i vårt landsting. Beredskap inför förändrade förutsättningar bör vi dock ha med i vår bild 
om kommande valrörelse. 



 

 

11 

Slutord 

Den sittande regeringen är den första borgerliga som är kapabel till att genomföra ett omfattande 
systemskifte från generell solidariskt välfärd för alla till betydligt mer individbaserad samhälle. 
Regeringens förmåga förstärks av borgerliga majoriteter i kommuner och landsting. Ett av dem är 
vårt landsting. Mer än så behöver nog inte sägas för att mobilisera alla tillgängliga krafter till 
valarbetet…… 
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Ekonomisk rapport 
 

Vänsterpartiet Västmanland 2009 

 

De ekonomiska rutinerna 

De nya ekonomiska rutinerna som vi arbetat med de senaste två åren fungerar nu planenligt.  

Det dagliga arbetet med att ankomsthantera och registrera/betala fakturor och löner har under 

första delen av året legat på den administrativa sekreteraren. Nu när vi har en politisk sekreterare 

anställd på 75%  ingår den dagliga ekonomiska hanteringen i tjänsten.  

Bokföringen utförs av kassören som även ansvarar för att kvartalsvis presentera en ekonomisk 

avstämning för Distriktstyrelsen. Kassören har även gjort bokslut och budgetavstämning för 2009 . 

Budget för 2010  har gjorts av kassören i samråd med den politiske sekreteraren. 

 

Händelser under året 

EU-valet kostade distriktet 240 870 kr varav den stora kostnaden var portokostnaden för 

hushållsutskicket. Porto kostnaden uppgick till 171 060 kr. 

Anmärkningsvärda avvikelser från budget under 2009 är att personalkostnaderna varit högre än 

budgeterat. Under en period utökades tjänsten för den administrative sekreteraren och DS fattade 

sedan beslut om att anställa en politisk sekreterare på 75%. 

Bytet av lokaler kommer också att innebära högre hyreskostnader jämfört med 2009. 

 

Bokslutskommentarer 

Årets överskott är  86 780 kr. 

Distriktet har ett eget kapital inklusive årets resultat på 652 604 kr. varav 300 921 är fonderade till 

valfonden och 30 181 är fonderade i kongressfond.  
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Därmed yrkar distriktskassören 

 

att distriktårskonferensen beslutar att 

ytterligare fondera till: 

 

Kongressfond 20 000 

Valfond  200 000 

 

Överskottet balanseras i ny räkning. 

 

Bodil Hildemar 

Kassör Vänsterpartiet Västmanland 2009 
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Resultaträkning/balansräkning 
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Revisorernas berättelse 

 
Revisorernas berättelse skickas ut separat senast en vecka innan årskonferensen.
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Länsprogram 
 

En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 

 

Ditt val gör skillnad! 

Vänsterpartiet Västmanland värnar om allas rätt till en jämlik och jämställd vård. Vården ska 

vara styrd av medborgarnas behov och gemensamt finansierad med betoning på 

förebyggande folkhälsoarbete. Du ska kunna känna dig trygg med sjukvården och veta att du 

får vård av hög kvalité när du behöver den. Det krävs ett hälsoperspektiv i all 5 

samhällsplanering. De med störst vårdbehov och de svårast sjuka ska prioriteras inom 

sjukvård och omsorg.  

Sjukvårdens mål ska vara hälsa – inte pengar 

Hälsa är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara. I den offentliga vården är pengarna 

medlet att frambringa bra vård, till skillnad från i den kommersiella, där vården är medlet att 10 

nå pengarna. Exempelvis är den multisjuka patienten inte lönsam för den kommersiella 

vården. Däremot välkomnas de friska som generar pengar men inte förbrukar vårdresurser.  

Sjukvården ska finansieras solidariskt via skatter. Vi vill inte se en utveckling där de 

kapitalstarka med privata sjukförsäkringar får förtur till vård. Synen på hälsa som en 

rättighet innebär att människors behov, inte kommersiella vinstintressen, måste vara 15 

styrande för sjukvårdens utformning och inriktning.  

Mer inflytande åt sjukvårdspersonalen 

Vänsterpartiet vill arbeta för en god personalpolitik för de anställda i Landstinget 

Västmanland. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste 

skyndsamt utvecklas. För oss är det viktigt att rätten till heltid och tillsvidareanställningar ska 20 

vara utgångspunkten vid nyanställning i landstinget. En demokratisk styrd sjukvård ska 

innebära ett stort personal- och brukarinflytande där lokala initiativ tas till vara. 

Välfärdsjobben är bokstavligen livsviktiga och det ska märkas! 

Skattepengar ska användas till att utveckla vården – inte tas ut som vinst 

Sjukvården ska i huvudsak vara offentlig ägd. I den mån det går vill vi ompröva landstingets 25 

avtal med privata vårdföretag. Vi är emot att kommersiella vårdbolag plockar ut höga vinster 

ur den skattefinansierade vården. Överskottet ska användas till att utveckla verksamheten 

och inte hamna i riskkapitalisternas fickor.  Vänsterpartiets ambition är att åtgärda detta 
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problem på riksnivå. Men så länge vårdvalssystemet finns måste du som medborgare ha 

möjlighet till insyn i den offentliga och kommersiella vården och hur våra gemensamma 30 

skattepengar används.  

Förebygg ohälsa 

Förbättra folkhälsan i Västmanland. Den ojämlika hälsan har ökat de senaste åren. Det finns 

stora hälsoskillnader mellan olika samhällsklasser och de ökar. Kvinnor har sämre hälsa än 

män och får ofta sämre vård än män vid likartade sjukdomar. Mäns våld mot kvinnor är 35 

också ett stort folkhälso- och samhällsproblem. Vi ser också behov av att öka kunskaperna 

inom sjukvården om våld i samkönade relationer för att kunna ge ett bra bemötande. Barn 

och ungdomars hälsa, framför allt den psykiska hälsan bland unga kvinnor, har drastiskt 

försämrats. Äldre är den grupp som använder sjukvården mest. Förebyggande vård och 

bättre omhändertagande förbättrar förutsättningarna för de äldre att må bra. Man ska inte 40 

behöva må sämre bara för att man tillhör en särskild grupp, kön eller samhällsklass. Vi vill 

därför understryka att det krävs ett särskilt fokus och förebyggande insatser för att få bort 

den onödiga ohälsan i länet. 

Vänsterpartiet vill: 

 att det på alla vårdcentraler ska finnas personal med särskild kompetens att möta 45 

människor som mår psykiskt dåligt.  
 

 verka för ett solidariskt och demokratiskt välfärdssystem där det inte finns 
utförsäkrade människor. Det är viktigt att alla kan känna ekonomisk trygghet inför 
sjukdom och arbetslöshet. 50 

 

 att ersättningssystemet för familjeläkarmottagningar ska utformas rättvist, med 
hänsyn till faktorer som patienternas inkomst, ålder och diagnoser. Landstingets 
ersättning till vårdcentralerna ska se till att de mest behövande också blir de mest 
intressanta för sjukvården. 55 

 

 utveckla Kriscentrum för män. För att komma åt problemet med mäns våld mot 
kvinnor behövs flera slags insatser. Idag finns inget länstäckande kriscentrum för män 
som behöver hjälp med sitt destruktiva beteende.  

 60 

 att alla har råd och möjlighet att gå till tandläkaren. Därför vill vi införa frisktandvård, 
dvs. regelbunden tandvård till ett fast pris, för alla patienter.  

 

 förbättra tillgången till vård och hälsofrämjande insatser för personer med 
funktionshinder. Vården får på inga villkor diskriminera funktionshindrade. 65 
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 förbättra stödet till personer med beroendeproblematik. Exempelvis genom att 
skapa en tillnyktringsenhet i Västmanland eller att införa ett sprututbytesprogram för 
narkomaner. 
 

 utveckla Asyl- och integrationshälsan för asylsökande och papperslösa till att bli mer 70 

länsövergripande. 
 

 införa kultur på recept. Ny forskning visar att kultur, precis som motion, har positiva 
effekter för hälsan. Tanken med kultur på recept är att erbjuda deltagande i 
kulturaktivitet som komplement till annan behandling. Det kan till exempel röra sig 75 

om teaterbesök eller eget kulturellt skapande.  
 

 att en större andel av sjukhusmaten är ekologisk. I jämförelse med andra landsting 
köper Västmanland in en alltför låg andel ekologisk mat.  
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Bussar och tåg för ett öppet och lättillgängligt Västmanland 

 

Våra livschanser och möjligheter till individuell utveckling underlättas av bra resmöjligheter. 

Ska Mälardalen kunna bli en gemensam pendlingsregion så är en kraftig satsning på de 5 

kollektiva färdmedlen nödvändig. Då kan vi enkelt ta oss till och från arbete, studier och 

nöjen. 

Idag satsar Västmanland minst av Mälardalslänen på kollektivtrafik. Den effektiva 

organisationen ska behållas, men ambitionsnivån måste höjas! 

Låga priser 10 

Med ett gemensamt biljettsystem och enhetliga biljettpriser blir Mälardalen en öppen och 

lätttillgänglig region. 

Trygg och säker trafik och låga priser, med nolltaxa som vision för lokaltrafiken, är viktigt för 

att underlätta övergången från bil till buss eller tåg. Varje satsad skattekrona på allmänna 

kommunikationer ger mer tillbaka! 15 

Bra för miljön 

Ett effektivt sätt att nå snabba resultat i kampen mot förödande global klimatförändring är 

att få många fler att åka kollektivt. En välfylld buss kan ersätta tiotals bilresor på samma 

sträcka, ett tåg mångdubbelt fler. Bussar och tåg fungerar mycket väl som oerhört effektiva 

redskap för den omställning vi måste göra för att nå miljömålen. 20 

Bra för din säkerhet 

Sverige satsar stora belopp för bättre trafiksäkerhet. Väldigt mycket har gjorts men ändå 

kräver trafiken närmare femhundra dödsfall årligen. Utvecklad kollektivtrafik minskar antalet 

olyckor, skade- och dödsfall i trafiken.  

 25 

Bra för jämställdhet 

Om man ser till hur vi faktiskt pendlar består Mälardalen av tre arbetsmarknadsregioner - för 

högavlönade och bilburna män. För lågavlönade kvinnor är samma karta uppsplittrad i 

fjorton regioner därför att kvinnor oftare är hänvisade till en dåligt utbyggd kollektivtrafik.  

Större arbetsmarknadsregioner ökar chansen att hitta utvecklande jobb med bättre 30 

löneutveckling och kan bara åstadkommas med en fungerande kollektivtrafik.  
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Egna bussar håller nere kostnaderna 

Västmanlands lokaltrafik, VL, ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget. 

Västmanlands kommuner och landsting satsar jämförelsevis lite på buss- och tågtrafik. Den 

låga ambitionsnivån, men också det att VL, som en av få trafikhuvudmän, i huvudsak kör 35 

med egna bussar är förklaringen till låga kostnader för skattebetalarna.   

Järnvägar och större vägar är ett statligt ansvar  

Järnvägar och större vägar är ett statligt ansvar och Vänsterpartiet är emot den utpressning 

som pågår mot kommuner och landsting om att de ska vara med och betala en allt större del 

allt oftare för att nödvändiga satsningar ska komma till stånd. 40 

Planera för ett bilobundet samhälle 

Samhällsplaneringen måste ses som en helhet. En ohämmad tillväxt av externa köpcentra 

gör det svårt för dem som inte har bil eller av goda skäl vill minska sitt bilåkande. En ökad 

rörlighet bland arbetande, men också studerade på gymnasie- och högskolenivå kräver en 

utbyggd kollektivtrafik. 45 

Många ungdomar väljer idag aktivt bort bilen eller har helt enkelt inte råd att ta körkort och 

för dem ökar behovet av fungerande kollektivtrafik.  

Ökad jämställdhet kan inte bygga på att vi alla kör bil lika mycket, det tål varken miljön eller 

plånboken.  

Vänsterpartiet satsar på att utveckla buss- och tågtrafiken – det tjänar miljön, individen och 50 

samhället på! 

Vänsterpartiet vill  

 införa ett gemensamt biljettsystem och enhetliga, låga biljettpriser i hela Mälardalen 
 

 behålla bussarna i VL:s ägo. Att lägga ut bussarna på entreprenad tenderar att öka 55 

kostnaderna. 
 

 verka för att staten tar sitt ansvar för utbyggnad och underhåll av järnvägar och 
större vägar. 

 60 

 att planeringen av samhällen möjliggör för människor att resa kollektivt. 
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Kultur för hela Västmanland 
 

Kultur ökar människors livskvalitet, är hälsofrämjande och en viktig tillväxtfaktor som bidrar 
till att göra länet mer attraktivt. Oavsett var du bor i länet, ska du ha tillgång till ett rikt och 
varierat kulturutbud. Vänsterpartiet vill att Västmanland ska leva, utvecklas och växa genom 5 

kulturen!   
 
Dagens breda kulturverksamhet erbjuder alla västmanlänningar ett rikt urval av 

kulturupplevelser Det är av yttersta vikt att detta finns kvar och kan utvecklas ytterligare. 

Med alliansens ambition att sänka skatten är det risk att den istället avvecklas. Borgerliga 10 

politiker har under det senaste året myntat begreppet ”välfärdens kärna” och hävdar att 

kulturen inte ingår där. Samhällets stöd behövs som en motvikt till den kommersiella 

kulturen.  

Kultur för barn och unga 

Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar får möjlighet att möta kultur och själva få 15 

chansen att uttrycka sig genom kultur. Genom att utveckla sin kreativitet får de fler 

uttryckssätt vilket lägger en grund för självkänsla och trygghet. Det i sin tur ökar deras 

kapacitet att ta in och prova ny kunskap.  

Kulturen ska komma alla unga till del och därför vill vi satsa på att nå ut till de ungdomar som 

idag inte är aktiva i traditionella kulturföreningar eller kulturskolor. Dels genom 20 

informationssatsningar, men också genom att vara öppna för nya kulturyttringar och 

organisationsformer.  

Kultur och folkrörelserna 

De svenska folkrörelserna spelar en stor roll för demokratin. Folkrörelserna ger människor 

möjlighet att uttrycka sig med andra medel än de som prioriteras i skolan och i arbetslivet. 25 

Det kan vara allt från konst till körsång och drama. Amatörverksamhet av alla de slag är ett 

mycket viktigt komplement till de etablerade institutionerna och berikar samhället. För barn 

och ungdomar blir folkrörelserna ett forum där de utvecklar förmågan att samarbeta för 

gemensamma mål. På regional nivå vill vi ge folkrörelserna förutsättningar att ha fungerande 

distriktsorganisationer som stöd för de lokala föreningarna. En regional infrastruktur är 30 

nödvändig för fortlevnad och utveckling av folkrörelserna. 

Tillgänglighet och mångfald 

Genom mångfalden i musik, dans, teater, film och konst skapas mötesplatser för människor i 

alla åldrar och med olika bakgrunder. Det bidrar till en positiv utveckling i samhället i stort. 

Människor som inte annars skulle mötas gör det genom ett gemensamt intresse. Men det 35 
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förutsätter att kulturen är tillgänglig för alla. Länets gemensamma kulturinstitutioner bör 

därför arbeta för att tilltala en mer blandad publik. 

Detta innebär dels att kulturen ska ha sin arena i hela länet och dels att länsinvånarna ska 

kunna nå kulturen oavsett var man bor. Det finns också andra aspekter av tillgänglighet: Hur 

ser tillgången på information om kulturutbudet ut för olika grupper? Hur kan invånare med 40 

olika funktionshinder tillgodogöra sig utbudet? Hur når man ut till de som inte talar svenska? 

Vi kan alltså inte stirra oss blinda på hur många kronor som satsats på föreställningar och 

utställningar, utan måste också fundera på om alla har möjlighet att utnyttja det utbud vi 

har.  

Med hjälp av ny teknik ökar våra möjligheter att möta och uttrycka oss genom kultur. Vi vill 45 

att länsbiblioteket ska ha en stödjande funktion vad gäller utbildning och råd kring ny teknik 

som ökar tillgängligheten. Bibliotek, museum och lokala biografer ska kunna få resurser för 

att digitalisera sina gamla samlingar och vara i framkant med nya digitala format. 

 
Exempel på hur vi vill förverkliga att hela länet ska ha tillgång till kultur. 50 

 

Vänsterpartiet vill  

 ha mer pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar i det nya länsmuseet för att 
öka kunskapen om vårt kulturarv. 
 55 

 utöka konceptet Ung kultur möts (UKM) med läger/kursverksamhet på höst- och 
sportlov för att ge ungdomar från hela länet möjligheter att mötas, utbyta idéer och 
delta i workshops. 

 

 möjliggöra för ungdomar att hitta billiga replokaler. 60 

 

 kartlägga kulturinstitutionernas tillgänglighet för olika grupper i samhället. Både vad 
gäller fysisk tillgänglighet, vilka grupper man når, och vilka vägar man använder för 
att marknadsföra verksamheten. 

 65 

 att alla ska ha råd att uppleva kultur. Därför vill vi se över prissättningen och hur 
mycket stöd de olika verksamheterna behöver.  

 

 att all information ska finnas på lätt svenska. 
 70 

  öka antalet syntolkade föreställningar i länet.  
 

 att äldre ska erbjudas kulturupplevelser på boenden och samlingsplatser. 
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 underlätta för biblioteken att ha ett brett utbud litteratur, tidningar och musik från 75 

hela världen och på olika språk.  
 

 anpassa buss och tågtrafiken för att underlätta kulturresor på helger och kvällar. 
 

 skapa goda förutsättningar för föreningsledare att fortbilda sig. Här spelar 80 

studieförbunden en nyckelroll. 
 

 fortsätta stödja biografernas digitalisering för att ge de små biograferna möjlighet att 
leva vidare. 
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Välfärd och ekologiskt hållbar utveckling 
 

Miljön är vår tids viktigaste utmaning. Det krävs samhälleliga och politiska beslut för att klara 

utmaningen. Den enskilda människan kan göra en del, men genom en aktiv miljöpolitik kan 

vi underlätta för människor att leva miljövänligt, till exempel genom att se till att det är nära 5 

till återvinningscentralen eller att det går smidigt att ta bussen. Med gemensamma beslut 

kan vi påverka sådant som enskilda människor inte kan rå på.   

Västmanland ska vara ett föregångslän i klimatomställningen 

Vänsterpartiet vill göra Västmanland till ett föregångslän i klimatomställningen. I 

Västmanland finns omfattande kunskap på energiområdet, vilket gör att länet har potential 10 

att leda utvecklingen av omställning till miljövänlig energi.  

En global temperaturökning och medföljande höjning av havsnivån är oacceptabel. Även vi 

måste agera, här och nu, och ta vår del av ansvaret.  

Klimatförändringarna ställer krav på förändringar i vår livsstil – men förändringar behöver 

inte innebära försämringar. Vänsterpartiet vill förena välfärd med en ekologisk hållbar 15 

utveckling. 

Utveckla järnvägen, övrig kollektivtrafik och tankställen för biogas 

För att trafiken i Västmanland i framtiden ska kunna drivas utan fossila bränslen, måste vi 

utveckla järnvägen, kollektivtrafiken och tillgängligheten på biogas. Vi vill se mer gods på 

järnväg, utbyggd kollektivtrafik och fler tankställen för biogas i hela länet. Västerås flygplats 20 

kostar staden miljontals kronor varje år och påverkar miljön negativt. Vänsterpartiet vill 

därför lägga ner flygplatsen och satsa pengarna på förbättrad buss och tågtrafik istället. 

Energismart planering i kommun och landsting 

Klimatomställningen ställer krav på att vi minskar vår energiförbrukning. 

Energianvändningen behöver effektiviseras och här bör kommuner och landsting föregå med 25 

goda exempel och skapa en efterfrågan på energisnåla produkter.  På riksnivå vill vi verka för 

att stimulera utvecklingen av förnyelsebara energikällor som till exempel vindkraft och 

solenergi. 

Klimatsmart mat i skolan  

En vegetarisk livsstil är bra för hälsan. Dessutom har kött- och fiskindustrin en negativ 30 

inverkan på miljön. Det är viktigt att offentliga verksamheter tar hänsyn till detta vid sina 
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matinköp. Till exempel kan man ha en vegetarisk dag i skolan för att väcka intresset för en 

klimatsmart livsstil.  

Friska skogar, sjöar och vattendrag 

Västmanlands berg, skogar och sjöar har ett stort värde. Det är viktigt att vi bevarar naturen 35 

för såväl människor, djur och klimat. Allemansrätten förutsätter tillgång till stränder och 

tätortsnära skog. För att vi ska ha friska skogar, sjöar och vattendrag behöver naturvården 

ökade resurser. 

 

Exempel på hur vi gör Västmanland ekologiskt hållbart 40 

 

Vänsterpartiet vill 

 införa miljökrav vid all offentlig upphandling. Grön el, ekologisk mat, biogasfordon 
och energisnåla produkter ska användas i kommun- och landstingsverksamhet. 
 45 

 upprusta vandringslederna och gör Västmanlands natur tillgänglig för alla.  
 

 Bygga ut järnvägen, tåg- och busstrafiken samt tankställen för biogas. 
 

 Ge ökade resurser till naturvård; för friska skogar, sjöar och vattendrag!50 
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Motion från Sala Partiförening  
 

Angående valprogram till distriktsårskonferensen beslöt styrelsen för Vänsterpartiet Sala att 

yrka 

 

att en ny punkt läggs in under området En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. 

Vänsterpartiet vill att verksamheter som lagts ut på entreprenad ska återtas av   

landstinget och drivas i egen regi. 
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Motionssvar 
 

Partiföreningen i Sala har lämnat in en motion till distriktsårskonferensen innehållande  följande 
förslag: 

 A t t en ny punkt läggs in under området En jämlik och jämställd hälso- och 

 sjukvård 

 A t t verksamheter som lagts ut på entreprenad ska återtas av landstinget och 

 drivas i egen regi 

 

Distriktsstyrelsens svar: 
Distriktsstyrelsen delar naturligtvis partiföreningens uppfattning om att den svenska hälso- och 

sjukvården i huvudsak ska skötas inom det offentliga åtagandet. I en internationell jämförelse står sig 

den svenska vården mycket väl. Detta på grund av att vården i vårt land finansieras solidariskt genom 

skattesedeln och ges till var och en utifrån individuella medicinska behov utan vinstintressen. För 

vårdens fortsatt höga kvalitet och sammanhållen vårdkedja från primärvård till högspecialiserad 

riksvård samt samhällsekonomin i stort är det av avgörande betydelse att hälso- och sjukvården tas 

om hand och styrs av den gemensamma sektorn.   

Trots ovanstående självklara ideologiska resonemang anser distriktsstyrelsen det oerhört svårt att 

återta all primärvård i landstingets regi under kommande mandatperiod. Sedan första hälften av 90-

talet då lagen om fri etablering gällde en tid har Västmanland haft stor del av primärvården i privat 

drift. Den nuvarande borgerliga majoriteten i vårt landsting, ivrigt påhejat av Miljöpartiet, har 

ytterligare förvärrat situationen med ytterligare ett antal privatiseringar. I dagens läge drivs närmare 

60 % av vårdcentralerna privat. Det är varken ekonomiskt eller personalmässigt realistiskt att kräva 

ett återtagande under en mandatperiod. Ett återtagande skulle även strida mot nu gällande 

lagstiftning. 

I redan pågående valrörelse kommer våra kandidater till landstingsfullmäktige i samråd med 

distriktsstyrelsen göra allt för att belysa de uppenbara och allvarliga nackdelarna med 

kommersialisering av vård- och omsorgssektorn. Marknadsanpassning av en verksamhet som utgår 

från människans faktiska behov låter sig inte göras utan grundläggande problem då en marknad i 

samtliga fall uppstår i första hand endast för att tillfredsställa efterfrågan, inte behov.  

 
Med ovanstående skrivning som stöd anser distriktsstyrelsen  
motionen vara besvarad 
 

Distriktstyrelsen 2010-02-15
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Motion från Jan Fransson och Peter Ekelund 

 

Vi föreslår att följande meningar för in i länsprogrammets miljödel: 

 

1.”Vänsterpartiet anser att Södertälje kanal ska byggas ut för att kunna öka de miljövänliga 
transporterna till Västerås och Köpings hamn”. 

2. ”Vänsterpartiet kommer att arbeta för att länets alla kommuner tar fram 
klimatstrategier”. 

3. Vi vill även utveckla stycket UTVECKLA JÄRNVÄGEN med följande mening: ” Körstäckan 
med bil per invånare ökar stadigt i Västmanland. Vänsterpartiet kommer att arbete för att 
förutsättningarna förbättras för goda alternativ inom kollektivtrafik ,gång och cykel” 

 

Jan Fransson 

Peter Ekelund 

Vänsterpartiet i Köping 

 

Motionssvar 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årskonferensen besluta  

att bifalla motionen 

 

Distriktsstyrelsen 2010-02-15 
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Motion från Hans Jansson 
 

Motion angående inskrivning av idrotten i länsprogram(kultur) för Vänsterpartiet 
Västmanland 
 
Landstingen och regionerna i Sverige är, förutom kommunerna, de största bidragsgivarna till 
idrotten. Att bidrag utgår till idrotten grundar sig, förhoppningsvis, på att man ser värdet av 
folkhälsoarbetet som utförs och de vinster detta för med sig för den enskilde såväl som för 
hälso- och sjukvården. ”Distriktsnivån” inom idrott, och andra folkrörelser, är en slags 
”infrastruktur” som verkar för att möjligheterna till idrottsutövande ökar för alla inom 
länet/regionen.  Distriktsnivån behövs som en viktig stödfunktion till föreningar och aktiva. 
I tider då hoten mot folkhälsan ökar, gymnastik i skolan minskar så bör Vänsterpartiet stödja 
denna icke kommersiella verksamhet som utgör en motkraft till vinstdrivande gymkedjor 
o.s.v. 
 
För att kunna belysa t.ex. idrottens omfattning så kan siffror vara bra. Idrotten har drygt 3 
miljoner medlemmar varav ca: 2 miljoner är aktiva. Ungefär 600 000 människor har 
ledaruppdrag inom idrotten, på ideell basis. Om man räknar om denna arbetsinsats så är 
insatsen omräknat till fritidsledarlön värd 15 miljarder/år. Det finns siffror för andra 
folkrörelser också: Kultur strax under 1 miljon, friluftsföreningar 600 000,..... . 
 
Jag yrkar att det inskrives ett avsnitt i länsprogrammet avseende kultur där det klart 
framgår att Vänsterpartiet ser vikten av och stödjer idrottsrörelsen. 
 
 
Hans Jansson, Västerås 
 

Motionssvar 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årskonferensen besluta  

att bifalla motionen och ge redaktionsgruppen i uppgift att formulera ett avsnitt om idrott 

till kulturlänsprogrammet. 

 

Distriktsstyrelsen 2010-02-15 
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Förslag till verksamhetsplan Vänsterpartiet Västmanland 2010 

 

Organisation 

#Delta i kurser och konferenser som partikansliet anordnar 

#Vidareutveckla de administrativa och ekonomiska rutinerna 

#Delegera beslutsrätt i ekonomi- och personalfrågor till VU och ordföranden 

#Att vara en länk mellan partiföreningarna och partikansliet 

# Stödja och förbereda kongressombud genom att samordna förträffar. 

Medlemsvård 

# Att jobba systematiskt med medlemsvärvning. Valrörelsen ger här ett gyllene tillfälle att komma i 

kontakt med folk.  

- Kurs för nya medlemmar, heldag efter valet 

Information 

# Vänsterhänt ska utformas som ett nyhetsblad för interninformation, distribueras genom postens e-

Webbservice och ska utkomma med minst 4 nummer under året. 

# Hemsidan ska uppdateras regelbundet. Under valåret ska distriktet även tillhandahålla hjälp med 

skötsel av hemsidor för de partiföreningar som inte klarar av det själva. 

Förvalskampanj 

# Tillsammans med partiföreningarna samarrangera evenemang under förvalskampanjen. 

Valkampanj 

# Samordna politikerbesök i partiföreningarna och vid behov vara behjälplig vid partiföreningarnas 

arrangemang. 

# Undersöka möjligheten att ordna ett valarrangemang gemensamt med S och MP. 

# Samordna beställningar av material, annonsering och politikerbesök 

# Vänsterpartiet Västmanland ska, i den mån budgeten tillåter, annonsera i radio, TV samt genom ett 

hushållsutskick  

# Utvärdering av valkampanjen 
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Förslag till verksamhetsplan Landstingsgruppen 2010 
 

2010-års verksamhet kommer i sin helhet att domineras av organiserat lagarbete inför valet den 19 

september. Gruppen kommer att fokusera all sin kraft på valrörelsen och naturligtvis allt som hör till 

eftervalsarbetet i en ny (v)+(s)-majoritet i Landstinget Västmanland. 

Organisation 

Landstingsgruppen skall… 

-ha ett gruppmöte inför samtliga fullmäktigemöten. Gruppen sammanträder i huvudsak på dagtid 

men kvällsmöten kan förekomma vid behov.  

-ska arrangera ”en dag om landstingspolitik” för samtliga landstingskandidater. 

-ska arrangera en utbildningsdag för de nyvalda ledamöterna efter valet 

-ska utlokalisera sina gruppmöten på olika orter i länet för att kunna dela upp mötesdagen i två delar. 

Förmiddagen för möteshandlingar och eftermiddagen för utåtriktat verksamhet 

-lämna in en skriftlig rapport till samtliga distriktsstyrelsemöten och i dialog med styrelsen utveckla 

vänsterpolitik. 

Information 

Landstingsgruppen skall… 

-producera en sida till hushållsutskicket 

-producera egna flygblad eller annat material för utdelning på olika sätt 

-vara aktiv i den mediala debatten samt sociala medier 

-uppdatera hemsidan med informativ landstingspolitik 

-vara synliga och aktiva i partiets valstugor och valarrangemang i länet  

-trycka exempelvis (v)älsynliga gemensamma tröjor inför utåtriktad verksamhet 

Politik 

Landstingsgruppen skall… 

-skriva ett förslag till landstingsplan 2011-2013 tillsammans med den socialdemokratiska gruppen. 

Det slutgiltiga förslaget ska behandlas av distriktsstyrelsen. Noteras bör att något gemensamt 

valprogram partierna emellan inte kommer att skrivas. 
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-koncentrera sig på två övergripande frågor i valrörelsen. Kommersialisering av välfärdens kärna, 

vård och omsorg, samt onödiga och åtgärdbara ohälsan. Idag är det vetenskapligt belagt att vård som 

handelsvara leder till ojämlik hälsa och i förlängning till ohälsa.  
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Förslag till verksamhetsbudget 2010 
 

Inkomster  
  

Budget Utfall Budget 

    
2009 2009 2010 

       Summa Bidrag PF 
 

179000 189338 123694 

       Bidrag från LT 
  

599600 608952 642000 

Medlemsavgifter  
  

27000 27501,5 27000 

Övrigt  
   

0 1535 9000 

Ränteintäkter  
  

12000 14054 0 

       Summa  
  

    817 600         841 381     801694 

       Utgifter 
   

Budget Utfall Budget 

       Omfördelning  
  

59 000 38 651 118000 

 
Norberg 

    
15000 

 
Kungsör 

 
- - 14000 

 
Skinnskatteberg  

 
9000 9000 24000 

 
Ung Vänster  

 
30000 10000 45000 

 
Distriktsutjämningsfond 20000 19651 20000 

Personalkostnader  
    

    
282 500 369 390 280500 

 
Admin.sekreterare 

 
260000 336437 254 000 

 
Övriga 

  
0 1129 2000 

 
KFO serviceavgift 

 
4500 4280 4500 

 
Pensionskostnader anställd 15000 27544 18000 

 
Övriga personalkostnader 3000 0 2000 

Expedition 
     

    
95 500 96 847 95320 

 
Hyra 

  
45500 53430 61200 

 
Kontorsmaterial 

 
10000 4056 6000 

 
Kontorsinventarier 

 
13500 14875 0 

 
Kopiatorn 

 
6500 2189 820 

 
Fast telefoni 

 
3000 5381 3000 

 
Mobil telefoni 

 
1000 199 1000 

 
Datorprogram och service 3500 4529 3500 

 
IT 

  
4500 1395 4800 

 
Övrigt 

  
8000 10794 15000 
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Utgifter 
  

Budget Utfall Budget 

    
2009 2009 2010 

Porto 
      

    
41 000 32 142 36000 

 
Porto inkl Vänsterhänt 29000 21683,75 25000 

 
Vänsterpress 

 
12000 10458 11000 

Distriktsstyrelsen 
    

    
31 000 30 462 37500 

 
Reseersättning 

 
8000 11106,5 12000 

 
Utbildning 

 
- 

 
4000 

 
Anslag, gåvor 

 
1000 1210 1000 

 
Försäkringar, avgifter  9000 9373 9500 

 
Möteskostnader 

 
10000 4537,97 6000 

 
Ersättningar utlägg 

 
3000 4235 5000 

LT gruppen  
     

    
135 000   129 602 kr  135 000 

Ekonomisk hantering 
    

    
11 000 7 760 11500 

 
Bokföring 

 
8000 4456 8000 

 
Avgifter Bank och plusgiro 3000 3304 3500 

Kurser och konferenser 
    

    
40 000 15 380 40 000 

 
Distriktsårskonferens 15000 12584 15000 

 
Utb. av medlemmar 8000 

  

 
DS arrangemang 

 
9000 2796,13 15000 

 
Kurser & konferenser 8000 11300 10000 

       Arbetsgrupper 
     

    
13 000 3 459 0 

 
Valberedning 

 
2000 153 0 

 
Feministiskt nätverk 5000 3306 0 

 
Skolpolitiska nätverket 2000 0 0 

 
Miljönätverk 

 
2000 0 0 

 
Övriga 

  
2000 

  Medlemsavgifter och bidrag 
   

    
11000 17440 20800 

 

Utbet från centralt medlemsavg. via 
distriktet - - 9800 

 

Övriga medlemskap+bidragexterna 
föreningar 7500 17440 7500 

 
Kostnad centrala medlemsregistret 3500 0 3500 
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Utgifter Budget Utfall  
Budget 

    
2009 2009 2010 

Prenumerationer 
    

    
595 400 1000 

 
Dagstidningar 

 
- 

  

 
Veckotidningar 

 
595 400 1000 

 
Månadstidningar 

 
- 

  

       Material och annonser 
    

    
12 000 7 111 7000 

 
Egna trycksaker 

 
2000 

  

 
Inköpt material 

 
2000 

 
2000 

 
Annonser 

 
8000 7111 5000 

       Övriga kostnader  
    

    
3 500 3 815 0 

 
Räntekostnader 

 
0 315 

 

 
Konstaterade kundförluster  3500 3500 

 

       

     

Summa 
utgifter 782 620 

       

       

     

UTFALL 19 074 
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Förslag till valkampanjbudget 2010 
 

Queertopia 
   Reseersättning, debattör 
  

500 kr 

Give aways 
  

2 000 kr 

Totalt 
  

2 500 kr 

    Reklam  
   Tv-reklam (2-3 v) 
  

150 000 kr 
Radioreklam (2 mån delat med sörmland alt. 1 mån 
själva) 25 000 kr 

Banners, länkar till hemsidan: 
   Blocket:  (2-3 mån) 
  

20 000 kr 

Facebook (2 mån) 
  

10 000 kr 

Banner  VLT.se (1-2 mån) 
  

15 000 kr 

Hushållsutskick (täcker 1/2 för alla PF, plus LT-sida) 109 668 kr 

Totalt 
  

329 668 kr 

    Landstingsgruppen 
   Material, tex länsprogrammen (1,5*2000) 

 
3 000 kr 

Flyer a la länsprogram  ( 2*4000) 
 

8 000 kr 

reklamartiklar/trycksaker 
  

5 000 kr 

Totalt 
  

16 000 kr 

    Förvalskampanjen 
   Annonsering 
  

5 000 kr 

Material 
  

5 000 kr 

Resekostnader 
  

1 000 kr 

Roll up 
  

1 500 kr 

reklamartiklar/trycksaker 
  

1 000 kr 

Totalt 
  

13 500 kr 

    Totalt  
  

361 668 kr 
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Valberedningens förslag 

     

Valberedningens förslag till presidium på Distriktsårskonferensen 

 

Ordförande     Tanja Linderborg  

Dan Karlsson 

 

Sekreterare   Jenny Norell 

   Anna Romlid 

 

 

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse i Västmanland, 2010 

 

Ordförande  Hans Jansson  Västerås 

 

Ledamöter   Vasiliki Tsouplaki  Västerås 

  Bodil Hildemar  Sala 

  Juha Rundgren  Norberg 

  Anna Eriksson   Sala 

  Kent Persson  Norberg 
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Ersättare Stefan Lundeborg  Köping 

 Sten My Widhe  Fagersta 

 

Revisorer   Dan Karlsson   

  Inga Lill Frössman  

____________________________________ 

Valberedningens förslag på ombud till Vänsterpartiets kongress 7-

9maj 2010 

Anna Romlid   Hallstahammar  

Stefan Lundborg   Köping 

Gunnel Söderström   Sala   

Mats Eriksson          Västerås 

Lotta Johansson Arnqvist  Sala   

Johan Lindahl   Västerås 

Nancy Ibarra   Norberg   

Juha Rundgren   Norberg 

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

ersättare 

Vasiliki Tsouplaki   Västerås   

Sten My Widhe   Fagersta 

Anna Eriksson   Sala   

Andreas Trygg   Köping 


