Landstingsvänstern
Information från landstingsgruppen i
Östergötland juni 2013
Nominera till riksdag och landsting!
Kamrater!
Vänsterpartiet Östergötland
håller sin valkonferens inför 2014
års riksdags- och lands-tingsval
den 16:e november 2013. På
valkonferensen bestämmer ombud från lokalföreningen vilka
kamrater som ska kandidera för
partiet till dessa val.
Distriktets valberedning har
påbörjat arbetet med attförbereda förslag till val konferensen.
Därför ber vi er nu attfundera
igenom vilka kamrater ni vill se
på dessa listor. Nomineringar av
kandidater skickas via e-post till:
valberedningen.v.ostergotland@
gmail.com
eller med posttill:
Vänsterpartiet Östergötland
Box1224
60042 Norrköping
För att kunna ta hänsyn till era
nomineringar i vårt arbete måste
vi få dem i god tid. Sista datum för
nomineringar är 1 september. Vi
önskar att ni kontrollerar att den
nominerade kandidaten verkligen vill ställa upp på listan innan
ni skickar in nomineringen, det
sparar onödigt arbete för oss.
Vi ber er också uttryckligen
specificera ifall ni vill att en kandidat ska stå högst upp på någon
lista, eller om personen är nominerad till en placering längre ner.

En rödare landstingsbudget
Ny rödgrön landstingsbudget
Vänsterpartiet i Landstinget har nu lagt
det tredje rödgröna budgetalternativet
tillsammans med Socialdemokraterna
och Miljöpartiet Det är en budget som
tydligt visar på att hälso- och sjukvårdsfrågorna är viktiga och att detfinns stora
politiska skillnader mellan vår och de
borgerliga partiernas politik.
Positiv utveckling
Vår rödgröna budget har utvecklats
mycket positivt under de år som vi arbetat
med den. Vi kan se att det blir allt tydligare
att vi får en inriktning som handlar om att
hälso- och sjukvården ska vara en
integrerad del av samhället där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet
står i fokus. Vi arbetar medvetet för att
stärka primärvården och dess möjligheter
att möta människor i sin vardag. Detta genom tydligare uppdrag om förebyggande
insatser men också genom att öppna upp
för samarbetet med till exempel kommunen, arbetsförmedlingen eller andra
aktörer som kan vara betydelsefulla för att
påverka människors livtill det bättre.
Hälsoinvesteringsfond
En nyhet i året budget är att vi lanserar
en hälsoinvesteringsfond. Detta är en
fond där vi avsätter pengarför att kunna
göra satsningar som ligger utanför den
ordinarie verksamheten och som kan vara
svårt att få finansiering för på annat sätt
1fonden avsätter vi ekonomiska resurser
som kommer från tillfälliga överskott eller
andra tillfälliga inkomster som landstinget
får och som annars enbart läggs till det
egna kapitalet.

Jämlikhet
Vänsterpartiet fortsätter också att kraftfullt driva frågan om jämlik vård och
sänkta patientavgifter. Detta är nu ett av
tre prioriterade områden som budgeten
pekar ut som de viktigaste att arbete
med i framtiden. De övriga prioriterade
områdena är ungas psykiska hälsa och
satsningar på vårdcentralerna.
En budget som blir verklighet
Den rödgröna budget som vi presenterar
tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna är vi mycket nöjda med.
Den lägger en bra och stabil politisk grund
som gör att vi står mycketväl förberedda
på ett maktskifte efter nästa val. Det bli r
då ett maktskifte som inte bara handlar
om vem som styr utan faktiskt om hur vi
styr och vilket hälso-och sjukvård vi ska ha
i framtiden.
Emil Broberg
Gruppledare för landstingsgruppen

Nalberedningen

Utges av: V I nsterpartiets Landstingsgrupp 1Ostergötl• nd Gruppledare: EmJI Broberg, 07 G-62287 07 emil.brobergCIIo.se
Politisk sekreterare: Nicklas Lundström, 07().566893 1 nlcklas.tundstromCtlo.-

Utmaningar inför valåret

Vänstervår
Jag måste erkänna att när
dagarna i juni är så där långa
och soliga så lockar ledighet
och semester rätt mycket.
Mina första m ånader som
distriktsordförande har varit
båda roliga och intensiva.
Jag har prioriterat planeringenav den kommandevalrörelsen och besökt många av
Östergötlands partiföreningar. Hittills har jag träffat Linköping, Söderköping,
Mjölby, Motala, Norrköping
och Ung vänster Östergötland
för att prata om vilken hjälp
man behöver av distri kt et och
hur läget införvalet 2014 ser
ut. Jag kommer att besöka
resterande partiföreningar
efter sommaren och vi ska
tillsammans förbereda oss för
vår bästa valrörelse hittills.
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Nya motioner
Undervåren harVänsterpartiet lagt många motioner i
landstingsfullmäktige:
Bekämpa den ekonomiska
brottsligheten: om attinföra
"Vita jobb- modellen" som
ställer höga krav på att företag
som deltar i upphandlingar
följer lagar och regl er.
Rimliga villkorför politikerpension: om att göra pensionerna mindre generösa.
stärk jämställdhetsarbetet:
om att landstinget ska underteckna CEMRsdeklaration
vilket innebär ett systematiskt
jämställdhetsarbete.
Ställ krav på jämställdhet vid
upphandling.
Anställningstrygghet i kollektivtrafiken: om att se till att
personalen i kollektivtrafiken
inte drabbas vid upphand ling.

juni därvåra målsättningarför
kollektivtrafiken i Östergötland diskuterades.
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Vänsterparti!
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/Linda Snecker,

partiernas privatiseringar till

distriktsordförande

en jämlik vård för alla.

Landstinget borde investera i
sol kraft: motion tillsammans
med Miljöpartiet.
Landstingeten inkluderande
arbetsplats: om att landstinget ska b li bättre på att
rekrytera funktionshindrade
medarbetare.
Investera i framtidens undersköterskor: om en ungdomssatsning där 100 undersköterskor anställs för att få en
god utbildning och introduktiontill sjukvården.

Distriktskalendarium
Augusti

November

17-18 Ordförandekonferens och DS i Syn inge

4 Distriktsstyrelse i Linköping kl.18

September

1OFeministiskt självförsvar, Motala PF

5 Distriktsstyrelse i Finspång kl. 18.30

29 Sista dag att anmäla valda ombud till partikongressen

7 Kommun och Landstingskonferens

December

1OVänsterskola: Politikerskola, Motala PF

7 Kommun och Landstingskonferens

Oktober

17 Distriktsstyrelse i Norrköping

5 Kommun och Landstingskonferens

Januari • 2014

9 Distriktsstyrelse i Norrköping

1o-12 Partikongress i Stockholm. EU-Iistan fastställs

1OSista dag för motioner till partikongressen
12-13 Vänsterdagarna i Malmö
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