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Det är mycket nu! 

 

Regionfrågan blir allt mer omdiskuterad i olika forum. Sörmlands                                                     

framtid är fortfarande osäker. Går vi in som helhet i en nybildad region och i så fall med vilka? Vänster-

partiet Sörmland har inte tagit någon ställning för eller emot det förslag som ligger. Det finns fortfarande 

en del att få klarhet i.  

 

Vänsterpartiet visade framfötterna i överläggningarna kring vårproppen och vi fick igenom 10 nya perma-

nenta välfärdsmiljarder. Den största höjningen av de generella statsbidragen sedan bidragen tillkom på 

nittiotalet. Detta bör vi alla vara stolta över och när man fått igenom något så här bra är det fritt fram att 

skryta om det! 

 

I landstinget har sjuksköterskor vid akuten i Nyköping slagit larm om att de upplever arbetssituationen 

som ohållbar. Mer om detta i landstingsrapporten av vår gruppledare Lotta Back. 

 

Nu när vinterdäcken åkt av bilen påminns vi om att första maj är i antågande. På första maj firar vi de seg-

rar som vi vunnit och fattar mod för de strider som återstår att ta. Striden för trygga jobb är en sådan. 

Första maj är ett tillfälle att stå upp tillsammans för att stärka arbetsrätten. Kom med i tåg och firande! 

 

Och så är det snart kongress. Så härligt! Massa Vänsterpartister som samlas och tillsam-

mans ska försöka få till ett utvecklat parti med sikte på valet 2018. 

 

För det är nu arbetet med valet 2018 drar igång. Det vi bygger nu kommer vara grunden 

för att vi går in än starkare i valet 2018. Jag. vet att vi är många som vill och har målet 

satt på ett mer solidariskt , socialistiskt, jämställt och grönare Sverige 2018. Tillsammans 

kan, måste och ska vi dra tåget ända in i mål.  

 

Distriktsordförande Patrik Renfors 
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Distrikts-

årskoferens 

Distriktsårskonferens hölls den 

19 mars i Nyköpings Stadshus. 

Deltog gjorde delegater från 7 

kommuner, totalt deltog ca 50 

personer vid mötet.  
Som ordförande vid mötet valdes Thorbjörn Björlund, inbjuden tidigare Riksdags-

man för Östergötland. Elinor Sundén fungerade som mötets sekreterare.  

 

Vid lunchpausen gick alla ut på Stora 

torget och skramlade med nycklar. I 

Nyköping är det 8:eåret i rad som man 

samlas klockan 12 på lördagar för att 

skramla nycklar mot rasism. Samti-

digt som skramlandet delades texten: 

Vänsterpartiet på fem minuter ut till 

förbipasserande. 

 

Efter lunchen delades Vänsterpartiet Sörmlands Integrationspris ut av Patrik Ren-

fors, ordförande och därmed sammankallande i 

kommittén. Priset på 5000 kronor gick till Ragn-

hild Mao, Gnesta, för sitt frivilligarbete med EU-

migranter. (Foto: Tommy Fogelberg) 

 

På mötet presenterades distriktets och landstings-

gruppens verksamheter för det gångna och det 

kommande året, strategidokument, media– och 

kommunikations policy samt att två motioner    

behandlades. Mötet var lugnt och trevligt med högt 

i tak.  

 

En rak Vänster fanns på plats och bjöd på godiskritor för att uppmana till att skriva 

till oss ;)  

 

Val vid Distrikts-

årskonferensen 

 

Distriktsordförande: 

Patrik Renfors. 

 

Övrig styrelse för 

distriktet: 

Inger Andersson (Flen), 

Elias Cataño (NY - Eskils-

tuna),      

Helena Dahlström 

(Nyköping),  

Maud Ekman (Eskilstuna),  

Tommy Fogelberg (Trosa), 

Roja Mahmoudi 

(Eskilstuna),      

Brita Lundqvist (NY - 

Flen),             

Thomas Selig

(Katrineholm). 

 

Revisorer:  

Hadar Nordblom 

(Nyköping) och         

Håkan Johansson (NY - 

Nyköping). 

 

Valberedning: 

Maria Forsberg (Eskilstuna 

sammankallande),     

Håkan Johansson 

(Nyköping),     

Lotta Back (Flen),     

Rashid Azarå (Eskilstuna), 

Elinor Sundén (Nyköping), 

 

Integrationspris-

kommittén: 

Elinor Sundén (Nyköping),  

Marcus Helgestrand 

(Eskilstuna). 

Även partiföreningarna har 

haft sina årsmöten. Här är 

namn på ordförande i 

föreningarna: 

 

Eskilstuna: Maria Forsberg 

Flen: Therese Nahlbom 

Gnesta: Lena Staaf 

Katrineholm: Thomas Selig 

Nyköping: Conny Jakobsson 

Oxelösund: Ingela Wahlström 

Strängnäs: David Aronsson 

Trosa: Tommy Fogelberg 

Vingåker: Tiina Rokka 
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Kongress 

Kongressen äger rum den 5-8 maj 2016 i Örebro. Som vi skrev i förra numret av En rak Vänster så deltar 225 ombud valda av 

medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och 

europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Särskilt inbjudna gäster både från Sverige och andra län-

der kommer också att vara på plats under kongressen.  

-  Du kan besöka kongressens egen hemsida på: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016. På kongresshemsidan kan du bland 

annat se dagordning. Kongressen brukar TV:sändas för den som vill sitta hemma och kolla, kanske dra ihop ett gäng och ha som 

en studiecirkel med efterföljande möten med diskussioner, kom ihåg att anmäla till ABF i så fall.. 

- Debatt och diskussion är en viktig del av kongressförberedelserna i Vänsterpartiet. Vill man debattera inför kongressen kan man 

göra det på: vansterpartiet.se/debatt 

 

Sörmländska röster på kongressen 

Distriktets valberedning tog fram förslag på vilka som ska representera Sörmland vid kongressen. Och nu har den läns-

omfattande valproceduren avslutats. Vi har 6 ordinarie och en ersättare på plats. Valberedningens förslag blev det som majori-

teten röstade på. Resultatet ser ut enligt följande: 

 

De som valts att vara Sörmlands ombud är (utan någon särskild ordning) Maria Forsberg (Eskilstuna), Jawad Zanghnaeh 

(Eskilstuna), Tommy Fogelberg (Trosa), Therese Nahlbom (Flen), Patrik Renfors (Oxelösund) och Ingela Wahlstam (Oxelösund).  

 

Till ersättare valdes följande personer, i den ordning de presenteras här: Maria Chergui (Eskilstuna) Ida Myrbäck (Eskilstuna), 

Thomas Selig (Katrineholm), David Aronsson (Strängnäs), Solveig Pohjola (Eskilstuna), Elias Cataño (Eskilstuna).  

  

8 mars i Eskilstuna 

Traditionsenligt inleddes 8 mars med att Vänsterpartiet Eskilstuna delade ut 

blommor till personalen på Mälarsjukhuset redan från 06.00 på morgonen. All-

tid lika uppskattat. 
 

Höjdpunkten för var sopplunchen där Christina Höj Larsen (V), migrations- 

och integrationspolitisk talesperson, föreläste om kvinnors utsatthet på flykt. 

Arrangemanget var mycket välbesökt. Ett bred publik med ett 60-tal personer 

fyllde lokalen och åt upp soppan till sista droppen. Christina Höj Larsen be-

lyste konsekvenserna av regeringens flyktingpolitik och hur den särskilt kom-

mer att drabba kvinnor och barn på flykt. Det var uppenbart att intresset liksom 

engagemanget för frågan är stort och Christina är väl insatt i frågan.  

 

Vänsterpartiet uppskattade särskilt initiativet från ABF att samla många organi-

sationer under samma tak för att fira och uppmärksamma internationella kvin-

nodagen. Hela arrangemanget var mycket lyckat.  (Foto: V Eskilstuna) 

 

 

Fira 1 maj med Vänsterpartiet Eskilstuna  

11.00 Fristadstorget Samling och tal av Maria Chergui, gruppledare (V), och representant för 

Ung Vänster 

12.00 Demonstrationståget avgår  

13.00 Rademachersmedjorna Tal av Ali Esbati, riksdagsledamot (V) och Maria Forsberg, ord-

förande (V) Eskilstuna. Musik av rockgruppen Halva mänskligheten. (Bild på A.E. Skåneväns-

tern) 

 

1.a maj firas på fler orter i Sörmland, hör med din partiförening hur ni gör just på er ort. 

 

 
 

 

 



Utgiven av Vänsterpartiet Sörmland, stöd vid redigering av Landstingsgruppen.  

Vid frågor: sormland@vansterpartiet.se                                                                                                                

Foto, om inte annat anges: Elinor Sundén. 

Landstingskrönika 

 

Det går nästan inte att berätta om landstinget utan att 

berätta om sjuksköterskornas ”uppror”. Jag tror att det 

är SN som har döpt det hela till ”sköterskeupproret”. 

Det är olyckligt i vilket fall. Som vanligt blandas fakta 

och osanningar om vart annat. Sjuksköterskorna på 

Akuten i Nyköping har haft en ansträngd situation en längre tid och ibland blir de beordrade att jobba 

övertid. Detta är inte önskvärt och definitivt inte hållbart i längden – för någon part.  

 

Sjuksköterskorna har en kravlista, som de lämnat in och vi fick ta del av den på landstingsstyrelsen när 

Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschefen, informerade. Listan är helt orealistisk och får mig att undra 

om de VILL jobba överhuvudtaget. Eller vad ska man tänka om 10 000 kr mer i månadslön och 32 tim-

mars arbetsvecka? Det blir en lönehöjning på ca 15 00 kr/mån. På vilket sätt skulle landstinget kunna 

möta det kravet? Var ska de pengarna tas? 

 

Jag tror inte att det råder någon politisk oenighet om, att de här sjuksköterskorna behöver ersättas bättre 

än vad som sker i dag. Vård för pengarna och moderaterna bjuder över varandra i löneökningar för sjuk-

sköterskorna. 

Sjuksköterskorna backas också upp av läkare, undersköterskor och ambulanspersonal. 

 

Ett annat bekymmer är, att de här sjuksköterskorna inte använder sig av facket för att förhandla. Det är ju 

annars den gängse metod, som används när man vill ha förändringar. Att inte använda sig av ”den van-

liga vägen” upplevs som hotfullt, som att man tvingar sig till det man vill ha. Det kan inte landstinget gå 

med på, för vilken är nästa grupp? Hur mycket kommer de att kräva? Läkare på Kullbergska gick med 

underskrivna uppsägningar under en veckas tid för inte så länge sedan. Jag kan inte se, att den sortens 

beteende gynnar någon. Och det blir svårt att rekrytera ny personal när lokalpressen grottar ner sig i dia-

logen mellan parterna. Vad ska folk tro om landstinget som arbetsgivare? 

 

Annars är det mycket regionindelningsdiskussioner överallt. Alla tycker, ingen är nöjd och en oro för vad 

och hur det blir delas av många ( min uppfattning). Jag och Patrik fortsätter vara med i den sörmländska 

diskussionsgruppen kring regionfrågan, så hör gärna av er med synpunkter och frågor. 

 

Den 26:e april har vi nästa landstingsfullmäktigemöte. Årsbokslut har vi då. Det 

tenderar oftast att bli en budgetdiskussion. Jag gissar att mycket tid kommer att 

ägnas åt vårdplatser, sjuksköterskebrist och köer.  

Våren är på ingång, äntligen! Hoppas att alla kamrater hinner njuta av den mel-

lan jobb och möten. 

 

 

 

/ Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget Sörmland 

             

 

 

 


