
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Första Pridefestivalen i Västerås 

Feststämning och spännande debatter präglade Västerås Pride som anordnades av RFSL i juni.  

Vänsterpartiet hade fint besök av partiledare Jonas Sjöstedt som givetvis deltog i paraden.

Nej till vinster i vården 

V har tillsammans med S och MP fattat 

beslut om att upphandla den planerade 

primärvårdsakuten av icke vinstdrivande 

utförare. Beslutet att gå till upphandling med 

dessa förutsättningar har överklagats av fem 

privatpraktiserande läkare innan själva 

upphandlingen ens har inletts. Landstinget 

Västmanland är först i landet om att driva 

frågan och det rättsliga utfallet väntas bli 

vägledande för andra landstings agerande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänsterhänt 
Medlemstidning för Vänsterpartiet Västmanland nr 4 september 2013 

 

Använd din rösträtt! 

Supervalåret 2014 närmar sig, med 

val till Europaparlamentet, kommun, 

landsting och riksdag. Men redan om 

ett par veckor är det dags för 

kyrkovalet. Dessutom är det hög tid 

att nominera ombud till 

Vänsterpartiets kongress i januari. 



 

 

Supervalåret 2014 
Det är bara drygt ett år kvar till den stora 

valdagen, riksdag, landsting och kommun.
 

Dessförinnan är det val till EU-

parlamentet, ett val som också är viktigt, 

dels med tanke på att resultatet kan vara en 

vink om hur vindarna blåser till höstens 

val, dels för att det är viktigt att vara 

närvarande som ett kritiskt granskande 

parti i ett EU som mer och mer är 

överordnat nationalstaterna. Valrörelsen är 

i startgroparna och om vi ska lyckas växa 

är beroende av hur tydliga vi är när vi 

paketerar vår politik. Vad vänsterpartiet 

står för generellt vet de flesta, men det 

finns också okända delar som kanske ska 

lyftas fram. Vi har t.ex. en god plattform 

för hur småföretagande ska underlättas. 

 

En av dessa generella självklarheter i vår 

politik är kravet på att vinsterna i välfärden 

ska stoppas, där vi har en majoritet av 

opinionen bakom oss. På det lokala 

landstingsplanet kommer den frågan att 

prövas då vi, tillsammans med S och MP, 

fattat beslut om att upphandla 

primärvårdsakuten av icke vinstdrivande 

utförare. Givetvis blev det reaktioner, 

beslutet att gå till upphandling med dessa 

förutsättningar har överklagats innan 

upphandlingen ens börjat! Beslutet 

kommer att laglighetsprövas och en lång 

juridisk process kommer att ta vid. 

 

Alldeles oavsett utfallet är det av största 

vikt att ett försök görs att bryta 

riskkapitalisternas riskfria och stötande 

hantering av våra gemensamma 

skattemedel. Media får svårt att inte 

bevaka frågan och vi får draghjälp till det 

väljarstöd vi och Sverige behöver. Men det 

är inte media som vinner valet och byter 

regering, det är vi tillsammans i arbetet 

med att göra bra valmateriel, att synas på 

gator och torg och allt vardagsslit i 

föreningar, nämnder och styrelser. 

 

//Hans Jansson, distriktsordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledigt uppdrag 

Snart finns det eventuellt en ledig plats som  

nämndeman i förvaltningsrätten fram till valet. 

Anmälan till valberedningen:  

hans-olov.sjolund@koping.se 

 

Glöm inte kyrkovalet! 

Den 15 september är det kyrkoval. Alla som är 

medlemmar i kyrkan har rösträtt. VISK, 

Vänster i Svenska kyrkan ställer upp i 

Kyrkomötet (motsv. riksdagen) och i 

Stiftsfullmäktige (motsv. landstinget). 

Nominera till kongressen 

Vem vill du se som länets representant på 

kongressen? Vänsterpartiet Västmanland får 

skicka sju ordinarie ombud och en ersättare. 

Nomineringstiden löper ut den 30 september. 

Skriv namn, telefonnummer och mejladress till 

den nominerade, samt vilken kommun 

personen bor i. Uppge även ditt eget namn. 

Glöm inte att fråga den du tänker nominera! 

Nomineringar skickas till:   

hans-olov.sjolund@koping.se eller 

vastmanland@vansterpartiet.se 

Precis som inför förra kongressen blir det 

postomröstning. Under vecka 42 skickas 

valsedlar, valberedningens förslag samt 

presentationer av de nominerade ut till 

medlemmarna. Den 1 november ska alla röster 

ha kommit in till partikansliet. Kongressen 

äger rum den 10-12 januari nästa år.  

 

 

 

Höstkonferens i Västerås  

Nu är det nedräkning till valet och 

vi inleder den här valrörelsen med 

höstkonferens den 16 november.   

 

Förutom att lyssna på inspirerande 

föredrag ska vi diskutera valstrategi 

och valprogram, samt besluta om en 

eller två listor till landstingsvalet. 

Kallelse och ombudsfördelning går ut 

till partiföreningarna inom kort. 

 

 

PÅ GÅNG 
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ANMÄL DIG SENAST  11 

SEPTEMBER TILL 
anna.maria.romlid@vasteras.se  

STÄLL DINA FRÅGOR TILL 

johan.lindahl@vasteras.se / 0739-

871984 

 

 

Vill du bli politiker? 

Nästa år är det val i Sverige. Vänsterpartiet 

går framåt i opinionsmätningarna och kan 

med din hjälp göra ett bra valresultat.  

Är du intresserad av att kandidera för 

Vänsterpartiet? Då ska du gå vänsterns 

politikerskola! 

Oavsett om du är veteran eller nybörjare vill vi 

att du som är intresserad av att kandidera i 

nästa års val och ha kommunala uppdrag under 

nästa mandatperiod deltar i politikerskolan. För 

dig som är nybörjare erbjuder politikerskolan 

en bra grund för politiskt arbete i kommunen. 

Du får också kunskap om Vänsterpartiets 

politik och en inblick i vilka arbetssätt och 

verktyg du kan använda för att förverkliga dina 

idéer. För dig som har mer erfarenhet innebär 

politikerskolan en chans att lära känna nya 

medlemmar och dela med dig av dina 

erfarenheter.  

Utbildningen består av fyra träffar mellan 

september 2013 och januari 2014. Under dessa 

träffar kommer du få chansen att lyssna på och 

ställa frågor till en rad spännande och 

intressanta föreläsare. Du får också chansen att 

diskutera politik med andra personer med 

hjärtat till vänster. Samtliga utbildningsträffar 

äger rum i kommunfullmäktigesalen i 

stadshuset. Utbildningen är gratis för 

medlemmar i Västerås partiförening. 

Övriga betalar 300 kronor. 

LÖRDAG 14 SEPTEMBER, kl 14–17:30 

Vänsterpartiet och den lokala demokratin 

Linn Wegemo, ordförande (V) Västerås – 

Vilka är vi och vad vill vi 

Riksdagsledamot Jacob Johansson – 

Klimatfrågan och kommunerna 

Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta – Så 

blir vi framgångsrika i det lokala arbetet 

 

 

 

 

ONSDAG 9 OKTOBER, kl 18 – 20:30 

Kommunal demokrati och byråkrati 

Så fungerar den kommunala byråkratin 

Påverka kommunen med utomparlamentariskt 

arbete 

 

TISDAG 3 DECEMBER, kl 18 –20:30 

Vänsterns politik i valet 2014 

Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung 

Vänster – Ung Vänster och valet 

Anna Maria Romlid, politisk sekreterare (V) 

Västerås – Vårt kommunpolitiska program 

 

LÖRDAG 11 JANUARI, kl 11 –15 

Att göra politik!  

Exempel från lyckat politiskt arbete och 

kampanjer 

Tips för framgång i sociala medier 

Så skapar du nyheter 

 

 

 

PÅ GÅNG 
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Pride – nu även i Västerås 
 

I slutet av juni (27-29/6) anordnade RFSL 

Västerås första Pride. Vänsterpartiet var så 

klart på plats. I vårt tält bjöd vi på allt från 

spännande diskussioner till färgläggning av 

queera teckningar. 

Under torsdagen medverkade Hans Linde, 

riksdagsledamot, i en talk-show under 

ledning av Jessica Forsling. 

 

-Det var jättekul att få vara med när 

Västerås för första gången arrangerar en 

Pridefestival. Det är viktigt att kommun 

och landsting tar sitt ansvar i HBT-frågor. 

Därför är det kul att besöka Västerås och 

Västmanland som under vänsterpartiets 

ledning bland annat varit med och beslutat 

att HBT-kompetensen inom äldreomsorgen 

ska förbättras genom riktade 

utbildningsinstatser, säger Hans Linde (V). 

 

Linn Wegemo, ordförande i Vänsterpartiet 

Västerås, deltog i en debatt kring om 

Västerås behöver Pride.  

På fredagen kom vår riksdagsledamot från 

Norberg, Kent Persson, och pratade med 

besökare i tältet. Under eftermiddagen 

debatterade Vasiliki Tsouplaki, 

kommunalråd från Västerås, skolpolitik 

och hbtq-ungdomars villkor i vardagen. 

 

Den stora prideparaden fick finbesök, då 

vår partiledare Jonas Sjöstedt var på plats. 

Jonas var dessutom den enda partiledaren  

i paraden. Det var kul att se att många ville 

vara med och gå bakom vänsterpartiets 

fina banderoll i paraden. Jonas var mycket 

nöjd över dagen, och många kom fram för 

att hälsa på honom. Lite senare debatterade 

Per Lithammer, ordförande i Kultur-idrotts 

och fritidsnämnden, idrott- och 

fritidsfrågor. 

 

 

 

Vi känner oss mycket nöjda över vilket 

lyckat arrangemang det blev. Vi vill 

framförallt tacka alla medlemmar som 

ställde upp som volontärer under dagarna. 

Utan er hade det inte blivit lika bra. Vi ser 

redan fram emot nästa Pride. 

 

 

Mimmi Söderlund 

Johanna Ritvadotter 

Josefin Kjellberg 

Anna Maria Romlid 
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Resa till regnbågshuset  

I början av juni ordnade HBTQ-vänstern 

en resa till Bryssel och Europaparlamentet. 

Ett gäng på ungefär tio personer följde 

med. Vi blev varmt välkomnade vid 

Europaparlamentet av Malin Björk, Berit 

Dahlström samt praktikanten Tony som tog 

väl hand om oss under hela vår vistelse.  

Första dagen träffade vi Bruno Selen, 

sekreterare för the European parliament 

LGBT Intergroup (en grupp som arbetar 

med HBT-frågor över gränserna) samt 

Juan Gonzalez-Mellizio, team-ledare för 

kommissionen för ”non discrimination 

policies”. Sedan fick vi lyssna till en 

engagerad kvinna som berättade om 

Europaparlamentet. Tyvärr fick vi inte 

träffa Mikael Gustafsson, vår 

parlamentariker, eftersom han låg hemma 

med ryggskott, stackaren. Därefter fick de 

som ville promenera ner på stan, resten av 

oss åkte taxi.  

Vi möttes vid ”Maison Arc en Ciel” 

(regnbågshuset) där vi träffade Sandrine 

från ”PS en tout genre”, HBT-nätverket i 

Belgiska Parti Socialiste. Hon berättade 

hur det ser ut för HBT-personer i Belgien 

och vad nätverket jobbar med. Vi stannade 

kvar i gaykvarteren, åt god mat och 

umgicks under avslappnade former.  

Morgonen därpå fick vi lyssna till en 

hearing: ”Working women – 

precariousness and unemployment: life 

testimonies”. Mikael skulle varit 

ordförande för detta, och hade han varit där 

hade han, om jag minns rätt, varit den ende 

mannen som talat i församlingen. Vi från 

HBTQ-vänstern satt där med hörlurar och 

lyssnade på översättningen av alla dessa 

kvinnors berättelser från sina arbetsliv.  

Det var mycket fascinerande att lyssna på 

de eminenta översättarna som var 

fantastiskt snabba. Sista punkten på 

programmet var ett möte med Juris  

Lavrikovs och ILGA Europe. ILGA är en 

världsomspännande organisation för homo- 

och bisexuellas, transpersoners och 

intersexuellas rättigheter. Vi hade ett 

mycket givande samtal med Juris som 

bland annat visade oss en karta över 

Europa där länderna var färglagda efter hur 

den nationella rättsliga och politiska 

situationen för mänskliga rättigheter för 

HBT-personer är. I procenttal kunde man 

också utläsa hur långt länderna kommit 

angående mänskliga rättigheter. I absoluta 

botten låg Ryssland (7%) och i topp 

Storbritannien (77%). Sverige låg på en 

delad fjärdeplats (65%). 

 

Detta besök hos ILGA Europe var för mig 

en av höjdpunkterna på Brysselresan. Visst 

var det intressant att besöka 

Europaparlamentet, men för mig var det 

för mycket av en främmande värld. 

Svårgenomträngligt, byråkratiskt och 

ändlösa korridorer. Sandrine i 

Regnbågshuset gav också så mycket mer, 

inspirerande och samtidigt lättsamt. Men 

att få uppleva dessa dagar tillsammans med 

andra från HBTQ-vänstern var kanske det 

bästa av allt. Känslan av gemenskap var 

stor och värmande, vänskapsband knöts 

och nätverket stärktes.  

 

Johanna Ritvadotter 
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En spännande tid väntar 

 

 
 

Den fina sommaren glider obönhörligen 

mot sitt slut. Augusti räknas visserligen 

som en sommarmånad men hösttecknen 

finns att läsa av i naturen. De påtvingade 

ledigheterna i form av semester är över och 

nu kan vi äntligen hugga tag i det politiska 

arbetet. 

 

Vi går en spännande tid till mötes. 

Landstinget i Västmanland var först i 

landet att besluta om en upphandling där 

endast icke vinstdrivande aktörer får lämna 

anbud. Upphandlingen gäller den 

planerade primärvårdsakuten. Fem läkare, 

samtliga privatpraktiserande, har under 

sommaren lämnat in krav om 

laglighetsprövning till 

Förvaltningsdomstolen i Uppsala. Läkarna 

påstår att landstingsstyrelsens beslut i sig 

är olagligt i och med att det diskriminerar 

vinstdrivande bolag. Rättsläget kring allt 

detta är oklart. Landstinget har anlitat en 

advokatbyrå till sin hjälp och ska fortsätta 

processen enligt beslut tillsvidare. Detta är 

någonting som inblandade i hela landet 

följer med stor uppmärksamhet. De 

riskkapitalstinna bolagen och deras 

paraplyorganisation Vårdföretagarna är 

nervösa och kommer naturligtvis att agera 

på olika sätt för att grusa idén.  

 

En annan högaktuell fråga är om 

Landstinget Västmanland ska ombildas till 

en så kallad regionkommun med direktvald 

fullmäktige vid valet 2014. Det finns så 

gott som total enighet partierna emellan 

om att landstinget ska upphöra och ersättas 

av en regionkommun som övertar det 

regionala utvecklingsansvaret. I praktiken  

 

 

 

betyder ombildningen bland annat att 

medlen för regionutveckling som statligt  

anställda tjänstemän på Länsstyrelsen idag 

förfogar över flyttas över till de folkvalda i 

Region Västmanland. De enskilda 

kommunernas inflytande över löpande 

ärenden och beslut säkras i styrdokument 

för regionen. 

 

De politiska partierna är alltså överens men 

det återstår att se om länets tio kommuner 

delar uppfattningen. Var och en av 

kommunerna har till 16 september på sig 

att svara på om landstinget ska ansöka om 

regionbildning hos regeringen. Utöver 

Västmanland är det bara ytterligare två 

regioner som inte har demokratiserat och 

moderniserat sitt beslutsfattande. 

Moderaterna är överens med de andra 

partierna om bildandet av en 

regionkommun men partiet har ställt 

ultimativa krav på ett aktiebolag för 

näringslivsfrågor mellan landstinget och 

Västmanlands Kommuner och Landsting. 

Hur annars, de vill ju bolagisera hela 

landet! Detta i sin tur ledde till att 

Folkpartiets gruppledare i landstinget gick 

ut med ett meddelande om att Fp lämnar 

landstingsalliansen på grund av 

Moderaternas krav. Några dagar senare 

gjorde hon dock en pudel och Fp återgick 

till alliansvärmen. 

 

 

//Juha Rundgren, gruppledare för V 
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”Landstinget i Västmanland var 

först i landet att besluta om en 

upphandling där endast icke 

vinstdrivande aktörer får lämna 

anbud”. 



  

 

 

 

Tack för den här tiden!  

 

Efter snart fyra år som politisk sekreterare i 

distriktet har det blivit dags för mig att 

göra något nytt. Det har varit lärorika, 

intressanta och roliga år. Bland 

Vänsterpartiets medlemmar i Västmanland 

finns så mycket erfarenhet, klokskap och 

engagemang. Det har varit ett sant nöje att 

få arbeta tillsammans med er! Under 

valåret kommer jag att arbeta som politisk 

sekreterare för Vänsterpartiet i 

Sundbyberg, så jag hoppas att vi kommer 

att ses på olika partisammankomster även i 

framtiden.   

 

//Jenny Norell 

 

Kamrater!  

 

Jag som efterträder Jenny heter Heidi och 

jag bor i Västerås tillsammans med min 

man och fyra barn. Ursprungligen kommer 

jag från Kolsva. Tidigare har jag arbetat 

som journalist på Vlt i Hallstahammar och 

Surahammar, på Bärgslagsbladet och 

Arboga Tidning, och som redaktör på Ica 

Bokförlag. Det är en spännande tid vi har 

framför oss och jag ser fram emot att få 

lära känna er och bidra med det jag kan. 

Tveka inte att kontakta mig med frågor och 

önskemål, jag ska göra mitt yttersta för att 

hjälpa er.  

 

//Heidi-Maria Wallinder 

 

 

 

 



Vänsterpartiet Västmanland 
Adress: Slottsgatan 6, 722 11 Västerås – Telefon: 021 – 13 27 93 

vastmanland@vansterpartiet.se - http://vastmanland.vansterpartiet.se/ 
Ansvarig utgivare: Hans Jansson 
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