
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Västmanlandsdelegation bestående av Johanna Ritvadotter, Stig Henriksson, Antonio Beguez,Birgitta Hedblom 

längst fram och på andra raden Malin Larsson och delegationsledare Linn Wegemo.Dessutom ingick Leif 

Mikkelsen och Christina Hartin Silvergran, ej med på bilden.  

Äntligen i partistyrelsen! 

De senaste åren har Vänsterpartiet Västmanland inte haft någon representant i partistyrelsen. 

Nu har distriktet för första gången fått två av de eftertraktade platserna. 

Distriktsstyrelsen nominerade Linn Wegemo 

från Västerås och Stig Henriksson från 

Fagersta. Men i valberedningens förslag fanns 

endast Linn med som ersättare. Kongressen 

ville emellertid annorlunda och röstade in Stig 

som en av 22 ordinarie ledamöter i 

partistyrelsen Åtta representater från länet 

deltog i kongressen som ägde rum 10-12 

januari på Münchenbryggeriet i Stockholm.  
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Linje 1, 2 eller 3? 

Minns ni kärnkraftomröstningen 1980 och 

hur S satte upp fingret i luften och plötsligt 

hittade något mellanläge i form av Linje 2. 

För er som inte var med fanns det tre 

alternativ att rösta på. Linje 1 som ville ha 

kvar och bygga ut kärnkraften, Linje 2 som 

ville avveckla kärnkraften så småningom 

och Linje 3 som ville börja avveckla 

kärnkraften omedelbart. Motståndet mot 

kärnkraften var starkt efter Harrisburg och 

filmen Kinasyndromet. 

 

Det jag vill komma till är att vi som parti 

har ett massivt stöd för hur välfärden ska 

se ut  i Sverige. Vi är väldigt klara i att 

vinstuttag och vinstmaximering inte är en 

lösning och vi har ett stort stöd för detta. 

Det som nu har börjat hända är att de andra 

partierna hittar egna Linje 2-förslag och 

försöker vinna röster på så sätt. Det är 

intressant att till och med Alliansen börjar 

prata om avarter och riskkapitalister. 

  

Vi måste fortsätta driva frågan, men 

undvika att bli för rabiata. Jag tror till 

exempel att upphandlingshysterin redan 

har gått för långt inom  äldreboendesektorn 

och att konsekvenserna drabbar såväl dem 

som bor på privata som offentliga boenden. 

Över tid har bemanningen sjunkit 

katastrofalt  och konsekvenserna ses i form 

av brister i tryggheten och vanvård. 

 

Avslutningsvis kan vi med glädje notera att 

vi har två representanter från länet i 

partistyrelsen, vilket är historiskt. Ett stort 

grattis till Stig och Linn! Välkomna till ett 

intressant valår och en förhoppning att vi 

kan utbrista ”Äntligen”, då vi har bytt 

regering i september! 

 

//Hans Jansson, distriktsordförande 

Hushållsutskick till alla 

Samtliga partiföreningar i Västmanland 

vill att alla länets hushåll ska få partiets 

centrala hushållsutskick.  

 

Så gott som samtliga distrikt föredrar 

inbladade valsedlar  och eftersom 

majoritetsbeslut gäller blir det så. 

Utskicket kommer att gå ut med 

Samhällsuppslaget som är en ny tjänst som 

Posten erbjuder. Leverantör av materialet 

blir StroedeRalton. Precis som inför förra 

valet blir det en regional och en lokal sida i 

utskicket. 

 

Stängd expedition 

Från och med årsskiftet har distriktet sagt 

upp kontorsrummet på bottenvåningen på 

Slottsgatan i Västerås. Partilokalen på 

andra våningen finns fortfarande kvar. 

Politiska sekreteraren finns tillgänglig på 

samma telefonnummer och e-postadress 

som tidigare, det vill säga 021-13 27 93 

och vastmanland@vansterpartiet.se  men 

sitter numera i landstingshuset.   

 

Podcast på hemsidan 

Distriktsstyrelsen har sagt ja till att göra en 

nätradiosändning, en så kallad podcast, på 

prov. Podcasten kommer att läggas ut på 

distriktets hemsida där alla kan lyssna på 

sändningen när de själva har tid. Ansvarig 

för inspelningarna är partiets Jesper Lange. 

Förhoppningen är att det ska bli fler 

sändningar från till exempel valmöten, 

politikerbesök, 1:a maj, presentation av 

kandidater på listorna samt olika 

utbildningar. Det kan också vara ett sätt att 

låta folk som sällan kommer till tals göra 

sin röst hörd. Sändningarna behöver inte 

begränsas till Västerås utan kan göra det 

möjligt för partiföreningarna att dela med 

sig av vad som händer ute i länet.  
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Retorik för kvinnor  

Den här populära kursen anordnades av 

distriktets internfeministiska grupp förra 

våren. Nu riktas kursen särskilt till alla 

kvinnor som står på valbar plats på de 

olika listorna. En kurs per distrikt kommer 

att hållas med ledare från partiet centralt.  

 

Västmanlands kurstillfälle föreslås äga rum 

lördagen den 22 mars i Stadshuset. Mer 

information går ut till partiföreningarna. 

 

Valskolan 

Alla medlemmar som vill engagera sig i 

valrörelsen har möjlighet att gå en gratis 

heldagskurs under våren. Det handlar 

bland annat om hur vi kommunicerar vårt 

budskap under året. Texten som hör till 

valskolan läggs upp på partiets hemsida 

www.vansterpartiet.se under februari.  

 

Preliminärt datum är lördagen den 5 april. 

Mer information kommer längre fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha och Vasiliki toppar listorna 

 

I höst är det som bekant val men redan nu avgörs vilka som kommer att 

representera Vänsterpartiet i landsting och riksdag. Listorna fastställs den 15 

februari på distriktsårskonferensen. 

 

Överst på valberedningens förslag till riksdagslista står Västerås kommunalråd 

Vasiliki Tsouplaki, följt av Fagerstas starke man Stig Henriksson på andra plats och 

trean Ann-Christine Andersson, även hon från Fagersta. Förslaget till landstingslista 

toppas av landstingsrådet Juha Rundgren från Norberg och Fagerstas ordförande 

Elisabeth Hanning som andra namn. Vänsterpartiets andra landstingsråd, tillika 

distriktets ordförande, Hans Jansson återfinns på tredje plats. 

 

En nyhet är att det bara finns en landstingslista istället för som tidigare två. Förslaget 

kommer från den internfeministiska arbetsgruppen och röstades igenom på 

höstkonferensen. Tanken är att nyordningen ska att öka den kvinnliga representationen 

på de viktiga posterna i landstinget.  

 

Övriga punkter på dagordningen är bland annat fastställande av valprogram samt val 

av distriktsstyrelse och valberedning. Dagen avslutas med att de 34 ombuden, ersättare 

och åhörare bjuds på underhållning av Tina Wilhelmsson. 
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Frågan de andra vill undvika

 

 
 

Även vi som har uppdrag i landstingspolitiken har ett helt dominerande mål för årets arbete, 

landstingsvalet söndagen den 14 september. Utöver löpande ärendehantering är det viktigt att 

ha valdagen för ögonen för allt vi gör under året. Det är då de kommande årens politiska 

färdriktning avgörs. Det är då väljarna bestämmer om välfärden även fortsättningsvis ska vara 

till salu och ohämmade vinstuttag ska vara möjliga. Ett rimligt och önskvärt alternativ är att vi 

som ser ett värde i att försvara och utveckla generell solidarisk välfärd ska få majoritet för en 

kursändring. 

 

Det känns riktigt bra att Vänsterpartiet har lyckats pressa upp en så pass ideologiskt tung och 

avgörande fråga som vinster i välfärden, eller rättare sagt vinstuttag i välfärden, på 

dagordningen. Detta har diskuterats livligt under den gångna mandatperioden och för en 

gångs skull delar majoriteten av väljarna vår uppfattning. Privata vinstintressen med 

tillhörande vinstmaximering hör inte till välfärden där alla ska få sin del efter sina individuella 

behov. Just därför är jag säker på att de andra partierna kommer att göra allt de kan för att 

slippa diskutera vinster i välfärden i valrörelsen. Detta gäller såväl allianspartierna som 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet.  

 

Trovärdigheten för Vänsterpartiets politik kräver dock att vi för fram och diskuterar även 

andra viktiga frågor som hör till landstingspolitiken. Jag tänker bland annat på framtida 

personalförsörjning, kollektivtrafikens utveckling, regional utveckling i övrigt och de 

offentligt finansierade kulturverksamheterna. Vi har en viktig och ideologiskt skiljande 

profilfråga i valrörelsen men vi får för den sakens skull inte bli ett enfrågeparti. 

 

 

 

//Juha Rundgren, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget 
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Somaliska föreningens Quamar Xasan anser att det är mycket upp till individen hur väl integrationen lyckas. 

 

Fagersta är en av de kommuner som tar emot flest flyktingar i förhållande till 

folkmängd. Kommunalråd Stig Henriksson (V) väljer att se möjligheterna istället för 

svårigheterna med att befolkningen växer. I samarbete med distriktet anordnade 

Fagersta partiförening ett välbesökt integrationsseminarium i slutet av januari. 

 

Ett 50-tal personer kom till Folkets hus i 

Fagersta, och inte bara från vårt distrikt 

utan även från Dalarna. Seminariet 

inleddes med en gemensam lunch som  

partiföreningens husmödrar hade lagat.  

Stig Henriksson inledde med att hälsa alla 

välkomna och berättade att den första 

invandraren kom till Fagersta år 1362, 

hette Englika och var tysk bergsman. Han 

slog sig ner i den del av kommunen som 

numera kallas Ängelsberg och hans 

barnbarn Engelbrekt Engelbrektsson har 

satt djupa spår i Sveriges historia.  

 

 

Avdelningschefen för kommunens 

Integrationsenhet Elisabet Iveblad Grahn, 

berättade att Fagersta har haft avtal om 

flyktingmottagande sedan 1985. 

Nuvarande avtal gäller 20 anvisningsbara 

platser. Kommunen har tagit emot många 

olika nationaliteter, huvudsakligen från 

Mellanöstern, Chile, Vietnam, f d 

Jugoslavien, Somalia, Burundi, Eritrea och 

idag kommer många från Syrien. Tidiga 

framgångsfaktorer har varit skräddarsydda 

utbildningar som överensstämmer med 

arbetsmarknadens behov samt praktik på 

företag. Idag kopplas ersättning till 

”Se invandrarna som resurser” 

”Vi måste stärka varandra” 
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Paradoxalt nog är det lika 

svårt att etablera sig för 

välutbildade. 

prestation, som att delta i sfi och 

arbetspraktik. Introduktionsersättning 

betalas ut den 27:e varje månad för att 

efterlikna arbetslivet. År 2010 hade 

Fagersta avtalat om 30 invandrare men 159 

togs emot. Förra året gällde avtalet 20 

personer men 240 togs emot. Detta ställer 

stora krav på organisationen och 

förstärkning har begärts. 2012 startade ett 

samverkansprojekt mellan kommunen och 

den lokala arbetsförmedlingen -  PNF 

(Pilotprojekt nyanlända i Fagersta).  

 

De insatser som har genomförts genom 

projektet är skogsutbildning, utbildning i 

yrkessvenska, verkstadsutbildning, 

introduktion mot vård- och omsorg, 

serviceutbildning mot lokalvård samt 

insatser via Adecco. Resultatet efter två år 

är att 91 personer (45 kvinnor och 46 män) 

har kartlagts och fått insatser, 93 % av 

deltagarna bedöms nu vara matchningsbara 

mot arbetsmarknaden och 

55 % till egenförsörjning 

genom anställning eller 

studier finansierade via 

CSN. Men trots det goda 

resultatet återstår flera 

utmaningar, som att 

många anländer samtidigt, ofta med låg 

utbildningsnivå eller lite 

arbetslivserfarenhet. Paradoxalt nog är det 

lika svårt att etablera sig för välutbildade.  

 

Nästa föreläsare, kommunalråd Staffan 

Norberg från Södertälje, berättade att 

kommunen ökar med 1 000 personer per år 

och att cirka 46 % har utländsk bakgrund.  

Historiskt sett har den höga invandringen 

sin utgångspunkt i att det fanns många 

tomma lägenheter i det så kallade 

miljonprogrammet och att de stora 

företagen (Scania, AstraZeneca) behövde 

mer arbetskraft. Först kom finländarna, 

därefter chilenarna och sedan stora kristna 

grupper som flytt från sina hemländer 

företrädesvis i mellanöstern. Idag möter 

Södertälje stora utmaningar inte minst på 

grund av den höga arbetslösheten och att 

var fjärde utrikesfödd är arbetslös. Mellan 

2006  och 2009 tog kommunen emot 7 000 

irakier och nu ökar flyktingströmmen från 

Syrien. Kommunen har landets högsta 

försörjningsstöd med 3 000 kronor per 

invånare jämfört med rikssnittet som är 

700 kronor per invånare. Man arbetar 

aktivt med att försöka förmå andra 

kommuner att ta emot flera flyktingar samt 

med att sprida information och kunskap. 

Sedan intog ordförande i den somaliska 

föreningen i Fagersta, Quamar Xasan, 

podiet. Hon talade utifrån sina egna 

erfarenheter, om när hon själv kom till 

Sverige som flykting. Hon poängterade att 

man själv måste jobba hårt för att lyckas 

med integrationen. Man måste lära sig det 

svenska språket och hur det svenska 

samhället fungerar. Självklart finns det 

problem även i Fagersta, till exempel att 

vissa hyresvärdar inte hyr ut till invandrare 

och att det är svårt att komma in i det 

svenska samhället. Kommunen försöker få 

PRO att ställa upp med 

kontaktpersoner och 

involvera Fagerstas 

föreningar att engagera 

sig och ta emot 

styrelseelever. 

 

Avslutningsvis var det vänsterpartisten 

Mohammed Adens tur att dela med sig av 

sina erfarenheter av integrationen i 

Fagersta. Han poängterade hur viktigt det 

är få de nyanlända somalierna att förstå att 

klansystemet inte fungerar i Sverige. I 

Somalia gäller det talade ordet istället för, 

som hos oss, det skrivna ordet. Mohammed 

startade Somaliska föreningen bland annat 

för att stötta nyanlända, hjälpa barnen med 

skolan och familjer med kontakterna med 

myndigheterna samt tolkhjälp. Ett av 

föreningens mål är också att öka svenskars 

kunskap om Somalia för att förbättra 

förståelsen mellan kulturerna. I Fagersta 

har många klarat sfi och grundskolan, 

genomgått yrkesutbildningar till svetsare 

och busschaufför, flera har även fullföljt 

gymnasiet och gått vidare till universitetet.  

 

//Tomas Ulfborg, Vänsterpartiet Fagersta



Företagare avböjde besök 

Att ta med sig både goda och dåliga exempel från arbetslivet var huvudsyftet när 

Vänsterpartiets vice ordförande Ulla Andersson besökte länet i höstas inom ramen för 

kampanjen ”Vi är människor – inte maskiner”. 

Av förklarliga skäl var det svårt att få komma till vissa arbetsplatser. Flera tillfrågade företag 

tackade vänligt men bestämt nej till politikerbesöket. Istället fick Ulla nöja sig med att träffa 

idel nöjda anställda på Mälarhamnar i Västerås och Systemair i Skinnskatteberg. På 

Mälarhamnar går personalens säkerhet alltid först. Systemair har aldrig permitterat personal 

utan vid tillfälliga svackor har alla fått behålla sina jobb med reducerad lön. Dagen avslutades 

med ett öppet möte där Ulla Andersson berättade om partiets förslag för att komma till rätta 

med problemen på arbetsmarknaden, både för dem med dåliga anställningsförhållanden och 

för dem som helt står utanför den.

  

 

Vänsterpartiet Västmanland och sociala medier 

 

Följande skrivelse är ursprungligen författad av partisekreterare Aron Etzler. 

Den har antagits av distriktsstyrelsen och får gärna spridas och anammas av 

partiföreningarna:  

 

Vi har ingen särskild policy för hur man uppträder i sociala medier. Det finns inga 

andra förhållningsregler där än i andra sammanhang. Som partiföreträdare bör man 

uppträda med samma respekt för våra politiska motståndare oavsett om man står i en 

talarstol eller sitter framför en dator.  

 

Vi kommer inte att acceptera att dessa gränser överskrids. Vänsterpartiet är 

motståndare till våld som politisk metod. Detsamma gäller alla former av hot och 

hatiska uttryck. Det är en fråga som handlar om grundvärderingar. 

 

Vi står för ett politiskt samtal där människor kan tycka olika. Vi vill motverka hat och 

hot – på nätet och i vardagen. Det kräver att de som representerar Vänsterpartiet också 

bär det förhållningssättet i mötet med väljare, var det än sker. 

 

Nailiya Abilova har jobbat på Systemair 

i nio år och stortrivs, både med 

personalpolitiken och med sin 

arbetsledare Roland Fager. 
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Ansvarig utgivare: Hans Jansson Redaktör: Heidi-Maria Wallinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vänsterpartiet Västmanland 

Slottsgatan 6 

722 11 Västerås  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa nummer av Vänsterhänt utkommer i maj . Vill du få in en krönika, artikel, rapport, insändare eller annons ska den 

vara inlämnad senast den 25 april.  
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