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Hearing om vård för papperslösa
Den 10 februari arrangerar landstingsgruppen en hearing om
papperslösa flyktingars situation i Sverige. Detta gör vi då det
visat sig att landstinget i Östergötland är sämst i hela Europa
på detta.
Deltagare är bland annat representanter från Svenska kyrkan,
Rädda
barnen,
Tinnerökliniken,
Asylgruppen
och
Vänsterpartiet.
10 februari klockan 18-20 Bergslagsgården, Västgötegatan 25
Norrköping.
Alla är välkomna!

Inbjudan till Ko-La konferens
Lördagen den 12 februari inbjuds alla vänsterpartister med
uppdrag i länets kommuner, landstinget och Östsam till
Vänsterpartiet Östergötlands Kommun- och landstingskonferens. Ni erbjuds ett innehållsrikt och omväxlande
program men också ett ypperligt tillfälle att träffa kamrater
från hela länet för samtal och erfarenhetsutbyte.
Anmäl
dig
senast
8
februari
till
ostergotland@vansterpartiet.se eller direkt på 0730 78 20 46
Konferensen, som hålls i Linköping, är kostnadsfri och vi
bjuder på lunch och fika.

Nedläggning av vårdcentraler
De styrande partierna i landstinget har beslutat att stänga ner
alla offentligt drivna vårdcentraler i centrala Norrköping.
Landstingsgruppen har arbetat mycket med denna fråga och
fått ett stort medialt genomslag. Tyvärr räckte inte det.
Snart kommer hela centrala Norrköping stå utan offentligt
drivna vårdcentraler och de 19 000 personer som blivit av med
sina kommer till stor del tvingas söka privata alternativ.
Valfrihet i de borgerligas värld är att man ska välja privat
annars är det inte riktig valfrihet.

Nyhetsbrev
Det här är det första
nyhetsbrevet
från
vänsterpartiets landstingsgrupp. Vi vet att det ofta
upplevs som att man ute i
organisationen har svårt
att veta vad det är som
egentligen
händer
i
landstingsvärlden
så
därför kommer vi då och då
skicka ut den här typen av
nyhetsbrev.
Utöver information från
landstinget så kommer vi
även bifoga annan viktig
information
från
partidistriktet.
Efter valet har vi fått en ny
landstingsgrupp och en ny
politisk sekreterare. Redan
från första dagen har det
varit full fart med ett
hektiskt arbete. Inte minst
för
att
förhindra
nedläggningarna
av
vårdcentraler i Norrköping
men också med arbetet
kring vår hearing om
papperslösas
rätt
till
sjukvård.
Här
är
landstinget i
Östergötland
riktigt usla.
Det tänker vi
ändra på.
Emil
Broberg,
gruppledare
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V(i) stoppade straffavgifter
Landstingets styrande partier ville införa straffavgifter för
barn som missar en läkartid med upp till 300 kronor. Detta
motsatte vi oss och arbetade offensivt med att få
uppmärksamhet kring frågan och kräva ytterligare fakta och
underlag som var ytterst bristfälligt.
Till följd av vårt arbete så har frågan stoppats och det är
osäkert om och när den eventuellt kommer upp igen. Man får
dock vara glad åt det lilla i dessa tider, så vi räknar hem detta
som en liten seger…

Ny adress!
Distriktsexpeditionen har
flyttat till Norrköping och
har ny adress:
Vänsterpartiet
Östergötland
Box 1224
60042 Norrköping
Telefon: 011- 12 72 22
Mobil, Ricardo Olivares:
073-078 20 46

Interpellationer

Sjukvårdskampanj

Landstingsgruppen är mycket aktiv med att skriva
interpellationer till fullmäktige. Till kommande möte i februari
kommer vi att ställa interpellationer kring rätten till abort som
idag är hotad runt om i Europa, papperslösa flyktingars rätt
till vård i Östergötland samt hur sjukvården arbetar med att se
och möta barn som lever i socialt utsatta miljöer.

Den 2 mars kommer
vänsterpartiet starta en
nationell kampanj med
temat ”världens bästa
sjukvård
–
utan
vinstintressen”.
Kampanjen kommer att
vara rikstäckande och vi
kommer att försöka arbeta
så hårt som möjligt med
den här i länet. Vi hoppas
att alla lokalföreningar
planerar in möten och
aktiviteter kring denna
kampanj.

Flera av interpellationerna kommer vi att följa upp med
motioner.

Kallelse till årskonferens
Den 19 mars 2011 hålls distriktets årskonferens i Rimforsa. Till
årskonferensen skickas ombud valda av varje partiförening på
ett års- eller medlemsmöte. Ombud från partiföreningarna ska
meddelas till kansliet. Vill du vara ombud kontakta in
lokalorganisation.
Följande frågor kommer att behandlas på konferensen:
 distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
 revisorernas berättelse
 beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 val
av
distriktsordförande,
distriktsstyrelse,
revisorer och valberedning
 Landstingsgruppens rapport
 Östsamgruppens rapport
 Verksamhetsplan
 inkomna motioner
Andra frågor kan också komma upp på dagordningen.

Vi kommer ut med mer
information när det närmar
sig, men ha det i åtanke
redan nu när ni planerar
vårens verksamhet.

Landstingsgruppen
Landstingsgruppen 20102014 består av följande
personer: Emil Broberg,
Sara
Frank,
Ricardo
Olivares, Lena Höjdevall,
Örjan Albihn, Isa Yalman,
Draginja Femic och Lelle
Karlsson.
Politisk
sekreterare är Nicklas
Lundström.

Sista dag att lämna in motioner är den 6 februari
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