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Inbjudan till årskonferens 2011-02-24

Välkomna till 2011 års första nummer av Krono-
bergs-Nytt från Vänster. Eftersom vi med raska steg 
närmar oss distriktets årskonferens kommer ni i 
detta nummer att i första hand få ta del av lands-
tings- och regionpolitiken.  

När det gäller regionen gäller det för oss i Krono-
bergs län att snabbt enas om ett förslag till vart vi 
vill höra. Om några månader är det för sent. Har vi 
inget förslag då kommer regeringen att ta beslutet 
för oss. Redan på 90-talet arbetade vi intensivt med 
denna fråga. Distriktsordförandena från de olika 
partierna träffades ett antal gånger. Den gången 
var det framför allt Markaryd som ställde till pro-
blem. De ville ju helst höra till Halland eller Skåne. 

Det borde ju inte vara något stort problem att låta 
dem lämna Småland. Så läs inläggen om detta och 
tyck till själva – på årskonferensen och gärna med 
insändare i tidningarna!

Läs förslaget till uttalande från årskonferensen och 
vässa tungan/pennan för inlägg i diskussionen om 
Vänsterpartiets framtid. Alice Åström, som nyligen 
avgått som vice partiordförande, kommer till kon-
ferensen och kan bidra med djup och insikt om 
politiken.

Redaktörerna AnnaLisa Eneroth och Staffan Sand-
ström

Glöm inte stödfonden!         Plusgiro 7 96 57-3

8 mars i Växjö

Vänsterpartiet Kronobergs årskonferens 
lördag 5 mars i föreningslokalen 

Linnégatan 20, Växjö

Förmiddagsfika serveras från 09.30
Årskonferensen börjar 10.00                                 

Eftermiddagskaffe  15.00
                                

Gäst från partistyrelsen  kl 13.00 är  Alice Åström

Tema Kvinna till kvinna
17.30 Samling vid Speakers’ Corner: Appelltal
17.50 Fackeltåg genom Storgatan till IOGT-NTO,   
 Vattentorget
18.00 Mingel och fika på Café Fontaine
18.30 Kort presentation av Qvinnor på G och IKFF
18.45 Kvinna till Kvinnas arbete på Balkan och i
 Palestina m fl länder
           Annika Flensburg från Kvinna till Kvinna
 informerar och svara på frågor
19.30 Luis Rivera  sjunger bl a sånger av Violeta
 Parra
20.00 c:a avslutning
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Ordföranden har ordet
Det har seglat upp en intensiv debatt om behovet 
av barnomsorg på obekväma tider och nätter. Reak-
tionerna för att ha möjlighet att använda kommunal 
barnomsorg på andra tider än de traditionella har 
varit förvånansvärt positiva! Jag säger förvånansvärt 
för vi är ju inne i en reaktionär era, åtminstone i den 
landsända där vi lever och läser Smålandsposten m 
fl dagstidningar. 

I Växjö kommun har S och V en gemensam motion 
om kvälls-helg- och nattöppet. Den diskuteras, inte 
minst på nätet och moderata kommunalrådet får 
mycket bitska inlägg mot sig pg a negativ inställ-
ning till nattöppet. Motionen har passerat kommun-
styrelsens arbetsutskott, där jag reserverade mig 
enligt nedan:
 
”Reservation
BRA BARNOMSORG NÄR DEN BEHÖVS
 
Arbetarklassens kvinnor har alltid måst arbeta utan-
för hemmet för att överleva. Samhället har nästan 
aldrig frivilligt bidragit till möjligheterna att kunna 
arbeta, i trygghet för barnen. Ofta hade kvinnorna 
med sig barnen ut på åkrar och ängar. I brist på 
napp, så användes t ex en tuss indränkt i alkohol.

Barnomsorgen, i Sverige nu väl utbyggd, har vuxit 
fram tack vare kvinnorörelsens kamp för självstän-
dighet, egen försörjning och omtanke om barnen. 
Det har krävts mycket kamp och många demonstra-
tioner för att nå dithän, där vi står idag. I varje fall 
i Växjö kommun ordnas plats till alla som behöver 
inom tremånadersgränsen.

Men det har inte varit självklart eller spikrakt! San-
nerligen inte!

I dagens läge återstår att få tillgång till god barnom-
sorg även om man arbetar på obekväma tider inklu-
sive natt. Många gör det, inte minst kvinnor i vårdyr-
kena. Det är nödvändigt om samhället ska fungera. 
Det skulle därmed vara självklart att man kan få 
god barnomsorg nattetid – speciellt som trenden 
är att alla ska arbeta mer, den s k arbetslinjen. Men 
motståndet mot ”nattis” finns och medborgare får 
lösa sin barnomsorg på de obekväma tiderna bäst 
de kan.

Motståndet tolkar jag som strukturellt. Det är den 
sista resten (?) av att om den goda modern/föräld-

ern måste – eller vill av olika skäl - arbeta nattetid, 
så ska det inte märkas. Men blir vi sjuka på natten, 
så vill vi komma in på ett bemannat och bekvinnat 
sjukhus!
Jag reserverar mig till förmån för bifall till motionen.
 
Carin Högstedt, (V)”
 
Igår, 16/2, var Vänsterpartiet Växjö ute på stan med 
ett nytt fräscht nummer av KommunNytt. En mormor 
med barnbarn stannade och tackade för vår strävan 
att utöka barnomsorgen på obekväma tider och såg 
fram mot nattis. Hennes dotter arbetar på sjukhu-
set och mormor är den som får dra lasset. Det gör 
hon gärna, sa hon men det kan bli för mycket! Hur 
många mormödrar har det inte så!? Och hur många 
döttrar har inte dåligt samvete för det!?
 
Det finns anledning att delta i demonstrationer och 
aktiviteter 8 mars, Internationella kvinnodagen!
I Växjö kommer det att hända mycket denna efter-
middag och kväll. Informera er på V.s hemsidor och 
annonser.

Bl a finns det enligt uppgifter på Facebook en grupp 
som ska arrangera Barnvagnsmarschen, i Växjö och 
på andra platser. Det handlar om att med eller utan 
barnvagnar stå upp för att minska mödradödlighe-
ten i världen, ett av millenniemålen. Det är svårt att 
tänka sig något mer vettigt mål att arbeta för. Det 
handlar om synnerligen basala åtgärder: tillgång till 
rent vatten, rena toaletter, elementära kunskaper 
om förlossningar – kort sagt att kvinnor och barna-
födande får ett värde.

Håll utkik efter mer info om vad som händer! 
V Älmhult ska själva ut på byn med info. Distriktet 
har beställt material från partiet. Vi kan bara hop-
pas det kommer i god tid.
 
Hur är det med barnom-
sorg på obekväma tider 
i er kommun? Om ni inte 
vet – ställ frågor i full-
mäktige!
 
Carin Högstedt
distriktsordförande
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Daniel Liffner - ny ombudsman och politisk sekreterare

Förslag från Lennart Värmby om uttalande av V Krono-
bergs årskonferens 2011-03-05:

Det måste bli en förändring i partiet! *

Varför ska inte ledningen för ett parti som förlorat fem 
val i rad ställa sina platser till förfogande? Svårare än 
så behöver inte frågan ställas för att svaret ska te sig 
självklart.
Det är ju heller inte vilka valförluster som helst. Riks-
dagsvalen 2002 och 2006 tappade vi makalösa 30 % 
av väljarna - i två på varandra följande val. Hade den 
trenden fortsatt hade vi idag inte varit ett riksdagsparti. 
Tillsammans med två förlorade EU-parlamentsval där 
tappet var 30 plus 50 % är det hisnande siffror. Förutom 
det politiska ansvaret kan man även påminna om det 
administrativa kaoset som veteraner i partiet aldrig sett 
maken till vad gäller valsedlar, valförsändelser, valfil-
men, affischer och materialutskick mm.

Motfrågan är förstås om det då bara är partiledningens 
fel att det går dåligt? Svaret är självklart nej. Men det 
kan väl inte vara så totalt ansvarsbefriat i en organisa-
tion så den högsta ledningen inte har något ansvar för 
resultaten?

Är det då alldeles säkert att en ny partiledning kan 
vända denna trend? Självklart inte! Men en sak torde 
vara övermåttan säker. Den vi har, kan det inte. 

En partiordförande som lett partiet genom fem raka 
förlustval borde mest av alla överväga om inte någon 
annan skulle ha bättre möjligheter att lyckas med att 
förvalta ledaruppdraget.

Vad betyder det då att ställa sina platser till förfogande? 
De är ju ändå enligt stadgarna så:
§ 19. Vid nominering av kandidater till partiets ledningar 
och parlamentariska uppdrag betraktas alla mandat som 
obesatta och alla kandidater behandlas likvärdigt. Par-

tiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig 
förnyelse av valda organ och parlamentarisk representa-
tion. 

Om detta är en paragraf som i allmänhet efterlevs kan 
man diskutera. Men vad som borde vara mer odiskuta-
belt är att i det här läget vi befinner oss behöver stad-
gans anda markeras tydligt och partiledningen måste 
betona att man insett lägets allvar. Därför är en föränd-
ring i ledningen både önskvärd och nödvändig.

Självklart är det så att efter denna mer fria prövning kan 
resultatet också bli omval på ett antal poster.

Det finns ingenting som dömer Vänsterpartiet i Sverige 
till att fortsätta marschen mot marginalisering och pro-
millenivå annat än möjligen vår egen oförmåga att ändra 
kurs. Det finns tillräckligt med lokala exempel på att en 
förnuftigt gestaltad Vänsterpolitik kan vinna stöd i breda 
befolkningslager.

Men, som ett första steg, det måste bli en förändring i 
partiets ledning!

Därför föreslås distriktsårskonferensen att som sin upp-
fattning framföra

att hela partistyrelsen uttalat ställer sina platser till 
förfogande.

Växjö 2011-03-05 / Lennart Värmby

* Upprop i det franska kommunistpartiet på 70-talet 
då partiet   fortfarande var ett 20-25 % parti. Uppropet 
nonchalerades.
I senaste regionvalet 2010 fick hela vänsterfronten 5,84 
% och PCF fick i senaste presidentvalet  1,93 % att bl 
a jämföra med det främlingsfientliga Front Nationals 
10,44. 

Daniel från Nybro är 24 år gammal och arbetar sedan 1 februari 25 % 
som ombudsman för Vänsterpartiet Kronoberg. Samtidigt är Daniel 
anställd 25 % som politisk sekreterare för landstingsgruppen.

Han studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 
2011 ska Daniel bygga en relation med regionens lokalorganisationer 
och vara till hands i partilokalen. När Daniel inte jobbar så spelar han 
gärna discgolf runt om i södra Sverige. 

Daniel nås på telefon till expeditionen 0470-139 43 eller mobil 0705 
83 05 55.

Inför årskonferensen



Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Svar från Vänsterpartiet i Kronobergs län om 
lägesbild inför ny regionbildning

Svar på enkät från SKL

Motiven för att bilda större regioner?

Vi har varit eniga från första början att Ansvarskom-
mitténs förslag var i rätt riktning. Dock med för stor 
vikt vid att varje region ska ha ett universitetssjuk-
hus.

Som läget är i Sverige nu med tre stora områden, 
som växer så det knakar och andra regioner med 
föga attraktionskraft och styrka, så växer de regio-
nala klyftorna. Hela Sverige ska vara med i region-
bildningsprocessen och i så hög utsträckning som 
möjligt ha en indelning som också statliga myndig-
heter ska inrättas efter.

Utredningsarbete?
Nej, inte för två öre. Här pågår en intensiv väntan av 
en majoritet (?) på att Region Skåne ska öppna dör-
ren. Efter att Region Skåne sagt nej – vilket inte är 
förvånande – så lever vi nu i en situation, där någon 
från (M) härifrån träffat någon från (M) i Skåne och 
det har lett till att myten nu lever att Kronoberg är 
välkomna att ansluta sig till Skåne 2019. Vi i Vän-
sterpartiet ser med förskräckelse på att tiden bara 
går och här händer ingenting. Andra alternativ än 
Skåne har inte undersökts. 

Vänsterpartiet anser att det finns flera alternativ. Vi 
har hela tiden förordat utgångspunkt Småland och 
då bygga på de kommuner som vill vara med; inte 
nödvändigtvis följa länsgränserna. Vi har också sagt 
att vill Blekinge vara med så är det OK och det är 
även tänkbart att Östergötland ingår. På senare tid 
har även Sörmland diskuterats att ingå. Det finns 
invändningar mot en stor Östra Götalandsregion 
rent storleksmässsigt, men i processen är det något 
vi kan överväga.

En Smålandsregion har vi ansett ska inbegripa 
”öarna” och även på sikt bygga upp ett transnatio-
nellt samarbete med Balticum med en politisk kom-
mitté modell Öresundssamarbetet mellan Sverige 
och Danmark.

Med vilka förs diskussioner om ny indelning?
Vi har deltagit i överläggningar med V-organisatio-
nerna i Kalmar län, Blekinge, Östergötland, Jönkö-

pings län och Halland vid ett flertal tillfällen, senast 
22/1 -11.

Kommunerna?
Diskussionerna har förts på regional nivå i huvud-
sak och kommunorganisationerna  är mer eller min-
dre företrädda. Kommuner som inte vill vara med 
ska kunna välja annan region.

Partiernas ståndpunkter?
V : Småland är utgångspunkten men varianter är 
tänkbara
S :  De tongivande Skåne, men vi tror det finns olika 
meningar
MP: Småland
C: Småland, med varianter
FP: Skåne
KD: ?
SD: ?
M: Skåne

Näringslivet?
De näringslivsföreträdare vi har talat med är före-
språkare för Småland. Det är ett viktigt begrepp för 
dem. De har en öppen ståndpunkt om detta och 
många har kunnat lyssna till näringslivet argumen-
tation.

Gränssnitt kommun och region?
För vår del innebär en ny regionindelning att man 
i samband med den går igenom var beslut ska tas 
inom olika områden. Ett tungt vägande skäl för en 
regionindelning med större regioner är att fler po-
litikområden ska beslutas om på regional nivå, att 
medborgarna får mer makt över och insyn i mer av 
det som händer och påverkar dem. I denna process 
är det också naturligt att se över vilka kommunala 
beslut som kan vara bättre att för över till regio-
nen, gymnasieskolan t ex, men också tvärtom; Fler 
beslut så nära med borgarna som möjligt, dvs vid 
köksbordet eller i kommunen och fler nationella be-
slut som tas i olika verk ner på regional nivå. Vi tror 
att detta är en synnerligen angelägen process!

Regioncentra?
Nej, här finns en majoritet (?) för Skåne, som helt 
blockerar allt tänkande och alla förberedelser. Som

                                                         Forts. nästa sida
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 vi förstår så är man från den sidan beredd att bara 
utgöra en ny gränstrakt i den nya Skåneregionen.
Skulle det blir en ny region som bygger på småland, 
så har vi i partiet diskuterat och anser att det ska 
vara en fördelning av uppgifterna på de olika ingå-
ende länen och städerna.

Hälso- och sjukvården?
Sjukhusen har fått spela för stor roll i utredandet, 
har vi tyckt om Ansvarskommitténs betänkande. 
Samarbete kommer att ske åt olika håll – det som 
ska beslutas är en administrativ gräns för att kunna 
ha direktval och kunna utgöra en starkare kraft i 
framtidens Sverige och Europa.

Regional utveckling?
Oerhört viktigt! Kronoberg är litet och svagt. För att 
kunna få resurser till infrastruktur och utveckling 

måste vi vara starkare. Det blir vi tillsammans med 
andra. Som läget är nu växer de två bildade regio-
nerna och Stockholm, medan andra områden har 
betydligt svårare. Sverige klyvs om detta fortsätter.

Hindren?
En ovilja att ens diskutera och att ta fram alternativa 
beredskaper. De stora partierna, i alla fall deras 
tongivande företrädare, lägger locket på och väntar 
på 2019. Då kan Kronoberg vara helt akterseglat.

Drivkraften?
För oss i V är drivkraften att medborgarna ska få mer 
makt över utvecklingen genom ett direktvalt parla-
ment istället för som nu ett direktvalt landsting och 
ett indirekt valt regionförbund som förödande nog 
inte kommer överens om viktiga frågor.

D Sörmlands län
E Östra Götalands län
F Jönköpings län
G Kronobergs län
H Kalmar län (med Öland)
I Region Gotland
M Region Skåne
N Region Halland
O Västra Götalandsregionen

Drivkraften är utveckling, starkare inflytande över 
nationell fördelning av resurser, medborgarnas möj-
lighet att välja och avsätta ledamöter i parlamen-
tet och ta del av mer av utvecklingen, näringsliv, 
miljö-klimat, arbetsmarknad, kompetensutveckling, 
jämställdhet. Men vi känner oss rätt ensamma i 
synsättet.

Nästa steg enligt oss?
I regionfullmäktige södra Småland ska det gamla 
beslutet om Skåneanslutning tas upp för ompröv-
ning och partierna lägga fram sina förslag till lös-
ningar. Det är verkligen bråttom! Vi funderar på om 
folkomröstning är ett bra medel i frågan. Vi har haft 
en sådan motion innan, som blev avslagen, men 
det går att upprepa. 

Växjö 110221

Carin Högstedt
Gruppledare (V) Regionförbundet södra Småland

Lennart Värmby
Gruppledare (V) Landstinget Kronoberg

Spännande initiativ i Växjö – jordbruk för invand-
rare
Föreningen Macken i Växjö kommer i mars att starta 
en introduktionsutbildning inom de gröna näring-
arna, dvs jordbruk, djurskötsel, skogsbruk och 
trädgårdsodling. Kursen vänder sig till arbetslösa 
invandrare och är ca 7 månader lång. Den är förlagd 
till Naturbruksgymnasiet i Ingelstad. Målet med ut-
bildningen är att ge invandrare en inblick i de gröna 

näringarna. Många invandrare har erfarenheter av 
jordbruk, djurskötsel eller trädgårdsodling från sina 
hemländer och denna kunskap vill vi ge dem en 
chans att använda även i Sverige.  Kursen har plats 
för 16 elever. För mer information:

Karin Borgenvall   070-566 43 34   
karin@arabymacken.se
Macken Växjö Ekonomisk Förening
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Var och en av oss har kunnat se att alliansen, spe-
ciellt Moderaterna, strävar efter att privatisera så 
mycket som möjligt. Inte för att det skulle bli billi-
gare eller effektivare!

Det kommer dagligen fram exempel på att de pri-
vata alternativen inom skolan, vården och arbets-
förmedlingen blir både dyrare och av sämre kvalitet. 
I ett växande antal fall avslöjas också omfattande 
bedrägerier.
I Kronobergs län arbetar framför allt Moderaterna 
för att privatisera så mycket som möjligt. Under 

förra mandatperioden gjorde man det inom lagens 
ram med hjälp av sin alliansmajoritet. Men när det 
gäller vårdcentralen i Lammhult bryter man mot 
landstingets policy och också mot lagen om offent-
lig upphandling.

Vänsterpartiet, med Lennart Värmby i spetsen, har 
reagerat kraftigt mot detta förfaringssätt. Läs över-
klagandet och insändaren som Lennart skrivit!

Läs till slut också vad Konkurrensverket svarade!

Vårdcentral Lammhult är en väl fungerande vård-
central med cirka 2 400 listade patienter. Man har 
haft problem med att rekrytera läkare och därför 
löst detta med hyrläkare. När vårdcentralen ville an-
nonsera för att rekrytera läkare stoppades detta av 
landstingsledningen. 

Den borgerliga majoriteten beslöt istället i decem-
ber följande märkliga lösning:

Smålandshälsan i Alvesta AB fick godkänt att 
etablera en vårdcentral i Lammhult. Vad som inte 
framgick av handlingarna i ärendet är att det företag 
som ansökte – Smålandshälsan i Alvesta AB – sam-
tidigt fått kontrakt med landstinget för att deras två 
läkare ska arbeta som hyrläkare under sex månader 
från årsskiftet på landstingets vårdcentral i Lamm-
hult! 

Under samma tid ska de lista patienter för den 
vårdcentral, som de tänker etablera på samma ort! 
Antalet listade patienter i Lammhult är idag cirka 2 
400 och räcker inte för att försörja två vårdcentraler.

Detta är ett märkligt sätt att använda vårdvalet på! 
Om Smålandshälsan vill etablera en vårdcentral i 
Lammhult eller någon annan ort borde de göra som 
alla andra; nämligen hyra lokal, anställa personal 
och gå ut och värva patienter. Samtidigt borde 
landstingsledningen öka insatserna för att få den 
personal som behövs till vår vårdcentral. Det saknas 
för övrigt läkare och personal på andra orter också. 
Ska också dessa lämnas över på liknande sätt?

Ett annat alternativ – om de borgerliga så vill – vore 
att sälja vårdcentralen till högstbjudande i enlighet 
med lagen om offentlig upphandling. Det är inte 

vad Vänsterpartiet vill, men då följer de borgerliga 
åtminstone lagen. 

Men att göra som man gör – hyra in läkare under ett 
halvår för att de ska lista patienterna i Lammhult till 
en egen vårdcentral är mot både lagar och regler. 
Under tiden får vårdcentralen inte bedriva något 
aktivt arbete för att anställa de läkare som behövs 
för fortsatt verksamhet i landstingets regi.

Landstinget har en policy för bisysslor, som säger 
att en anställd inte får ha bisyssla som konkurrerar 
med landstingets egen verksamhet! I Lammhult gäl-
ler tydligen inte denna regel!

Obesvarad fråga: Vad händer med de medborgare i 
Lammhult, som inte listar sig hos den nya vårdcen-
tralen? Finns landstingets vårdcentral kvar? 
 
Att utan annonsering hyra in två läkare från Små-
landshälsan i Alvesta AB under ett halvår på vår 
egen vårdcentral, då de samtidigt ska värva pa-
tienter till en sin privata vårdcentral är felaktigt och 
åsidosätter de regler som landstinget har för att 
etablera nya vårdcentraler. 

Suzanne Frank berättar inte hela sanningen, när 
hon svarar Karl Johan Krantz. Lammhultsborna har 
rätt till läkare på landstingets vårdcentral, men på 
rätt villkor.

Lennart Värmby
gruppledare V 
landstinget Kronoberg

Tel.070-666 58 06                               

Privatiseringsideologins konsekvenser

Suzanne Frank dribblar med fakta
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Landstinget Kronberg – vad vill Vänsterpartiet?
Inför valet 2010 arbetade V Kronoberg fram ett 
regionalt och ett landstingspolitiskt program. Dessa 
ligger till grund för arbetet under kommande man-
datperiod. Region- och landstingsgruppen har be-
slutat att programmen ska vara levande och föränd-
ras i takt med verkligheten. Det betyder att minst 
en gång per år ska programmen ses över. Inaktuella 
punkter tas bort, nya kan tillföras.

Synpunkter, förslag, kritik och nya uppslag är väl-
komna, det är hemsidan - www.vsodrasmaland.se - 

som är plattform för inlägg, debatt och förändringar.

Har du synpunkter hör av dig till:
lennart.varmby@ltkronoberg.se

Vanlig post går också bra:

Vänsterpartiet Kronoberg
Linnégatan 20
352 33 Växjö

Till Konkurrensverket

Undertecknad vill anmäla Landstinget Kronoberg 
för att inte följa lagen om offentlig upphandling och 
lagen om valfrihetssystem.

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen i landstinget Kronoberg hade 
vid sitt sammanträde 2010-12-06 ärende 5 att ta 
ställning till en ansökan om etablering till Vårdval 
Kronoberg. 
Smålandshälsan i Alvesta AB var sökande med av-
sikt att etablera en vårdcentral i Lammhult..
Ansökan godkändes. 

Vad som inte framgick av handlingarna i ärendet 
är att det företag som ansökte – Smålandshälsan 
i Alvesta AB – hade fått kontrakt med landstinget 
för att deras två läkare ska få arbeta som hyrläkare 
under sex månader från årsskiftet på landstingets 
vårdcentral i Lammhult. 
Under samma tid ska de lista patienter för den 
vårdcentral, som de tänker etablera på samma ort! 
Antalet listade patienter i Lammhult är idag 2 411 
och räcker inte för att försörja två vårdcentraler.

Enligt uppgift från Suzanne Frank, landstingssty-
relsens ordförande, ska de inhyrda läkarna inte 
få ägna sig åt att lista patienter under arbetstid. 
Samtidigt har landstinget antagit en policy vad gäl-
ler bisysslor, som säger att en anställd inte får ha 
bisyssla som konkurrerar med landstingets egen 
verksamhet! 

I vilket fall anser jag att landstinget kringgår de 
lagar och regler som gäller. Om man inte vill driva 
vårdcentralen i Lammhult vidare i egen regi, så ska 
man bjuda ut vårdcentralen till alla intresserade.

Att utan annonsering hyra in två läkare i Smålands-
hälsan i Alvesta AB under ett halvår på sin egen 
vårdcentral, då de samtidigt ska värva patienter 
till en ny vårdcentral är felaktigt och åsidosätter 
de regler som landstinget har för att etablera nya 
vårdcentraler.

Växjö 2010-12-15

Lennart Värmby, ledamot landstingsstyrelsen i Kro-
noberg

Konkurrensverkets svar på Lennarts anmälan om att Landstinget Kronoberg 
inte följt lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem

Konkurrensverket svarade och sa att man var tvung-
en att prioritera bland alla anmälningar och Lamm-

hult var för liten fråga. Man hade en annan liknande 
historia, som man granskade. 

- Valprogrammen för regionen och landstinget

   Kronoberg

- Levande program, som utvecklas i takt med

   verkligheten

- En stark ekonomi i balans

- Öppen dialog och lyhördhet

- Presentera ett tydligt alternativ

- Bygga förtroende och respekt

- Bidra till en röd-grön majoritet 2014

- Förnya den offentliga sektorn

- Utveckla en regional plattform

- Skapa en gemensam röd-grön ”plattform”

                                       Forts. nästa sida

Underlag politisk plattform 2011 – 2014 Vänsterpartiet Kronoberg



Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Folkhälsa
Socioekonomiska utgångspunkt i folkhälsoarbetet 
Barnfattigdomen – fyra rapporter under senare tid 
visar att alltför många barn växer upp med ett soci-
alt arv, som ger dåliga förutsättningar för ett bra liv. 
Ungdomars psykiska hälsa.

Utveckling av de egna verksamheterna
Vårdval Kronoberg – landstingets vårdcentraler ska 
bli bäst i landet. 
Intraprenader, entreprenörskap och kreativitet. 
Utveckla nya organisationsmodeller för att skapa 
utvecklande former för offentligt driven verksamhet.  

Forskning och Utveckling
Stöd för att utveckla Linnéuniversitetet.
Samarbete med Linnéuniversitetet – fokus psykia-
trin. 
Utvärderingar och forskning för effektivare sam-
hällsutveckling med tyngdpunkt på förebyggande 
folkhälsa, barn och ungdom samt äldre – socioeko-
nomisk baserat. 
Universitetssjukhus i samverkan med Linnéuniver-
sitetet.

Regional utveckling
Stärka regionens infrastruktur.
Samverka med Småland för att skapa en region.
Utveckla klustren typ Möbelriket, Glasriket etc.
Business Region Södra Småland – utvecklingsenhet 
för hållbar tillväxt. 

Miljö, energi och hållbar utveckling 
Fossilbränslefri region
Biogas
Småskalig vind-, sol- och vattenkraft
Social ekonomi och företagande

Kultur
Sven Ljungbergmuséet i Ljungby blir konstmuséum 
för hela länet.
Kronobergs slottsruin rustas upp för att bli mer 
attraktiv. 
Design- och möbelmuseum i Lammhult. 

Utbildning
Samverkan i nätverk och kluster mellan kommu-
nerna för att skapa goda möjligheter för utbildning i 
Södra Småland. 

(Fortsättning på ”Underlag politisk plattform 2011 - 2014 Vänsterpartiet Kronoberg)

 Vad sysslar våra partiföreningar med?
Ljungby
Med moderaterna i spetsen har alliansen rivstartat. 
Under den första månaden har man beslutat riva 
ett av Ljungbys riktmärken, den Rosa skolbyggna-
den, som man ser väldigt väl när man kommer från 
Växjö. Dessutom har man lagt förslag om nedlägg-
ning av tre landsbygdsskolor. 

Ett sedan länge planerat äldreboende har man satt 
stopp för att bygga. Dessutom har man kraftigt 
höjt arvodena för alla tunga poster i kommunen. 
Man har inrättat 1:e vice ordförande i alla nämnder 
till sig själv och förvisat oppositionen till 2:e vice 
ordförandeposterna. För att få majoritet har man 
varit tvungen att ta in Miljöpartiet i alliansen. De har 
blivit rikligt belönade med platser i nämnder och 
styrelser. Egentligen inget konstigt, eftersom Miljö-
partiet med Kjell Jormfeldt i spetsen sedan lång tid 
tillbaka röstat med moderaterna.

Vi i Vänstern med våra tre mandat gör så gott vi kan 
för att opponera mot högerpolitiken. Vi slåss för att 
bevara landsbygdsskolorna, eftersom nedläggning 
av skolan är rena dödsstöten mot den by som drab-

bas. Ett stort demonstrationståg med facklor och 
1500 deltagare har skakat om alliansen som inte är 
enig om nedläggningarna; Centern vill ha kvar alla 
skolor.

I veckan hade vi årsmöte i vår lokala Vänsterfören-
ing med 13 personer deltagande. Vi har en väldigt 
bra gemenskap i vår förening och mycket bra dis-
kussioner om hur vi ska utforma vår oppositionspo-
litik.

Nyligen fick vi gehör för ett förslag om att inrätta en 
fixartjänst. Vi har lagt motion om en kulturskola och 
vi har motionerat om sänkta arvoden för våra kom-
munalråd. Vi har då tagit fasta på vad en universi-
tetslärare tjänar på Linnéuniversitetet. Det visar sig 
att en sådan tjänar mellan 36 och 40 000 kronor. 
Det tycker vi borde räcka även för våra kommunal-
råd.

Ljungby 2011 02 19
Tryggve Svensson
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Alvesta
Här kommer en liten rapport från Vänstern i Alvesta:
En unik politisk situation har uppstått i Alvesta, var 
annars? Socialdemokraterna minskade i valet och 
fick samma antal mandat som moderaterna. Det 
fanns möjligheter för S att bilda en majoritet, men 
i stället valde man att bli ”stödparti” till en mode-
ratledd minoritet. Belöningen som S fick för detta 
var att man fick alla vice ordförandeplatser i nämn-
derna. Därmed kunde M och S hålla samtliga andra 
partier utanför ledande poster. Vi tycker att detta är 
ett bedrövligt och odemokratiskt agerande och vi 
hoppas att detta kommer att kosta i nästa val.

I vårt eget parti har vi nu två kvinnor som represen-
terar oss i fullmäktige. Det är Anne Grotmaak och 
Ulla Edholm. Det är andra gången i vår historia som 
vi har två kvinnor i topp! Förra gången var för 30 år 
sedan då Britt Nielsen och Birgitta Winter var fram-
gångsrika i fullmäktige. Vi är övertygade om att det 
blir lika bra nu. Genom ett bra samarbete inom den 
verkliga oppositionen, Vänstern, Alvestaalternati-
vet, Miljöpartiet och Centern har vi fått bra repre-
sentation i de olika nämnderna.

Anne är ordinarie i kommunstyrelsen och ”barn- 
och ungdom”, Ulla är kunnig ersättare i ”hälsa och 
omsorg”, Peppe är med i ”arbete och lärande” och 
jag fortsätter i revisionen.

Vi ser fram emot en spännande fyraårsperiod och 
ser fram mot nästa val!
Börge Nielsen

Lessebo
Nicke Lindberg, ordförande i Vänsterpartiet Les-
sebo, berättar att man hämtat sig efter julfirandet 
och börjar komma igång med verksamheten. Om 
några dagar har man ett möte för att planera årsmö-
tet.  Datum för detta är ännu inte bestämt, men det 
blir snart. 

I Lessebo regerar Socialdemokraterna tillsammans 
med Centerpartiet och det flyter på ganska bra.
Vänsterpartiet har inget organiserat samarbete, 
men försöker göra sin röst hörd i fullmäktige och de 
nämnder där man är representerad.

VVS-ombyggnaden i Kosta är klar nu, efter en del 
bekymmer och för bryggeriet i Skruv ser det ut att 
ordna sig. Nyss fick man besked att kommunens 
folkmängd minskat med 11 personer, tyvärr. Förra 
året var det faktiskt en ökning. 

Uppvidinge
Leif Hauge rapporterar i en intervju.
Vänsterpartiet i Uppvidinge ska ha medlemsmöte 
söndagen den 27 februari och årsmöte en månad 
senare, söndagen den 27 mars. Partiet har fått 
några nya medlemmar. I kommunfullmäktige och 
nämnder kämpar man på. 

Stig Lundin, som är ersättare i kommunfullmäktige, 
kom med ett viktigt påpekande, när man diskute-
rade om man skulle ta emot tio ensamkommande 
asylsökande barn i Uppvidinge. Han ansåg att 
Sverige har ett stort ansvar för att ta emot dessa 
barn, som huvudsakligen kommer från Afghanistan 
och i viss mån från Somalia. 
- Sverige är i Afghanistan och bidrar med att skapa 
problem som gör att de måste fly, så det är inte mer 
än rätt att vi tar hand om dem, när de kommer hit.

V Uppvidinge har skrivit en hel del motioner till 
fullmäktige. En har de delvis fått igenom, nämligen 
miljöbokslut, som hittills görs i kommunstyrelsen. 
De kämpar för att varje nämnd ska göra sitt eget 
miljöbokslut. En motion, som är inlämnad, gäller 
att Uppvidinge ska ansluta sig till ekokommunerna 
i Sverige.

Älmhult
Predrag Jankovic berättar att i Vänsterpartiet Älm-
hult är det full fart inför årsmötet torsdagen den 25 
februari. Till årsmötet kommer gäster från skogs- 
och träfacket. De ska tala om sina erfarenheter av 
Fas 3. Partiet har lämnat en motion till fullmäktige 
med kravet att sätta stopp för ensamarbete i försko-
lan.

Liksom i flera andra kommuner i länet väcker skol-
frågan het debatt och hårda strider. Just nu gäller 
debatten Pjätteryds skola, som hotats av nedlägg-
ning. Det senaste budet gäller i stället en utbyggnad 
från F2 till F3-skola med naturinriktning, där de 
styrande partierna haft olika åsikt. Vänsterpartiet 
var för en ny skolorganisation, när den beslutades, 
men har inte tagit klar ställning till Pjätteryds skola 
ännu vid intervjun. 

Tingsryd
Samtal med Göran Mård.
Göran berättar att Vänsterpartiet har lyckats få en 
plats i kommunstyrelsen, trots att partiet bara har 
ett mandat i fullmäktige. Situationen i fullmäktige 
är sådan att Socialdemokraterna och Moderaterna 
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Europeiska Unionen

har gått ihop och bildat allians med Folkpartiet och 
Kristdemokraterna. Centern, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet har en valteknisk samverkan. V har 
lämnat in en motion till fullmäktige om bemanning i 
förskola och fritidshem.

Göran gläder sig åt att V Tingsryd har fått nya med-
lemmar och sympatisörer under senare tid. Årsmö-

tet hålls söndagen den 27 mars, och styrelsemöte 
söndagen den 27 februari. 

Växjö
Vänsterpartiet Växjö har en väl uppdaterad och 
innehållsrik webbplats: www.vvaxjo.se. Vi hänvisar 
våra läsare till den.

Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiets enda EU-parlamentariker, rapporterar
Seminarium och boken ”Jämlikhetsanden”
Författaren och forskaren Richard Wilkinsson – som 
tillsammans med Kate Prichard – har skrivit boken 
”Jämlikhetsanden” har föreläst vid ett av GUE/NGL 
arrangerat seminarium i EU-parlamentet. Forskarna 
visar att ett jämlikt samhälle är det bästa samhället 
för alla dess medborgare. Boken och föreläsningen 
är ett viktigt inslag i den politiska debatten med 
argument som är viktiga för vänsterrörelser.

Seminariet finns videofilmat och kan ses via www.
vansterpartiet (Vänsterpartiets Facebook-grupp) el-
ler genom länk på min Facebook-sida.

Rapport från Strasbourg-sessionen i februari
Förutom debatt och resolution om Ungerns medi-
alag och situationen i Egypten, behandlade parla-
mentet bland annat framtida pensionssystem och 
införandet av tjänstedirektivet.

Grönbok om pensioner
Grönbok innebär att det endast är en form av dis-
kussionsunderlag, inte förslag till lagstiftning.  Men 
EU-kommissionen visar nu att EU vill blanda sig i 
medlemsländernas pensionssystem. Man vill ha 
högre pensionsålder, lägre pensioner och att pen-
sionsfonder och privata fonder blir en del av den 
inre marknaden (spekulationsekonomi).  Sverige 
uppfattas som ett föregångsland med vårt föränd-
rade pensionssystem (som av både nuvarande och 
kommande pensionärer kritiseras oerhört hårt) 
och Vänsterpartiet gick ju emot pensionsreformen 
i Sverige och det vore absurt att tvinga på andra 
länder samma system. 

Vid folkomröstningen 1994 utlovades att sociala 
trygghetssystem – som pensionerna är en del av 
- ska beslutas nationellt och jag är glad över att ett 
enigt socialförsäkringsutskott i riksdagen vidhöll 
den uppfattningen när de yttrande sig över grönbo-
ken. Men majoriteten i EU röstade för grönboken så 

i framtiden verkar vi att få finna oss i att EU också 
lägger sig i pensionssystemen i medlemsländerna. 
Jag hävdade i debatten att huvudargumentet för att 
sänka pensionerna och höja pensionsåldern är att 
vi får alltfler äldre som ska försörjas av allt mindre 
”arbetande”. Det stämmer ju, men man tar aldrig i 
debatten någon hänsyn till den enorma produkti-
vitetsökning varje anställd står för om man jämför 
vad en anställd producerade för 10, 20 eller 30 år 
sedan.

Införandet av tjänstedirektivet
Tjänstedirektivet fortsätter att skapa debatt – både 
i EU och i medlemsländerna. Det är ganska naturligt 
eftersom kärnan är EU:s marknadsliberala funda-
mentala friheter. Etableringsfrihet för företagen och 
fri rörlighet av tjänster anses viktigare än andra 
friheter som fackliga och sociala friheter, strejkrätt, 
kollektivavtal. Det tydliggjordes genom bland annat 
den antifackliga Lavaldomen och fler andra domar. 
Europafacket, vänstern och delar av socialdemo-
kratin har krävt att EU:s grundlag kompletteras med 
ett socialt protokoll där det tydligt framgår att de 
fackliga och sociala friheterna inte underordnas 
marknadsfriheterna.

GUE/NGL föreslog redan när tjänstedirektivet beslu-
tades 2006 att den så kallade ursprungslandsprin-
cipen skulle ersättas av ”mottagarlandsprincipen”, 
vilket hade inneburit att ingen arbetstagare diskri-
mineras beroende på vilket land man kommer ifrån 
och ett sådant förslag hade hindrat social dumping. 
Men det röstades ned då och så även nu, när parla-
mentet röstade om införande av tjänstedirektivet. 

På gång i ”mina” utskott
I inre marknadsutskottet ansvarar jag just nu för be-
tänkandet ”Inre marknaden: Strategi för företag och 
tillväxt”. Jag (och GUE/NGL) försöker fokusera bland 
annat på en annan arbetsmarknads- och ekonomisk 
politik, satsningar på kvinnors möjlighet och förut-



sättningar att delta på arbetsmarknaden, lika lön 
för lika jobb, föräldraförsäkring. 

I jämställdhetsutskottet kommer omröstning att ske 
i mitten av mars om min strategirapport om våld 
mot kvinnor. 186 ändringsförslag har lämnats in, 
vilket tyder på stort intresse från övriga politiska 
grupper. Jag bedömer att jag kommer att få stark 
majoritet i utskottet för rapporten. Förbereder firan-
det av Internationella Kvinnodagen. 

Den 3 mars bjuder jag och talmannen in represen-
tanter från alla nationella parlament till en heldag 
att med utskottet och med de inbjudna gästerna 
Mary Robinson och Michelle Bachelet (FN:s UN Wo-
men) diskutera jämställdhetsfrågor. 

Den 8 mars firar vi sedan i Strasbourg med start på 
morgonen med möte med bland annat kommissio-
nens ordförande Barroso. Sedan är det olika arrang-
emang hela dagen och kvällen.
     Eva-Britt

Hur tas besluten i EU?  Vem står bakom förslagen till 
alla dessa lagar?  Och i vems intressen tas besluten 
om EU:s investeringspolicy? Här följer ett par exem-
pel dels från en debatt i parlamentet, dels på ett 
upprop inför ett viktigt EU-beslut.

Korporativa Europa
Medlemmar i EU-parlamentet från olika politiska 
grupperingar angrep i förra veckan Kommissionen 
för att den inte gjort något mot industrins dominans 
i flera av kommissionens så kallade expertgrupper.

Konflikten kom upp efter att Kommissionen tagit 
fram de nya reglerna för expertgrupper i slutet av 
2010 – utan någon dialog med EU-parlamentariker 
eller det civila samhället. De nya reglerna löser inte 
problemen med expertgrupperna.

Dennis de Jong, parlamentsledamot från den fören-
ade vänstern(GUE-NGL) erbjöd sig förra året att ge 
kommissionen råd om nya regler för expertgrupper, 
men hans erbjudande ignorerades. Därför hade han 
interpellerat i parlamentet. Kommissionären Siim 
Kallas misslyckade med att svara på frågorna om 
hur man ska uppnå en balanserad representation 
och insyn/transparens i expertgrupperna.

Fackföreningar, konsumentorganisationer och små 
och medelstora företag saknar ekonomiska resurser 
för att som storföretagen anställa professionella 
lobbyister. Arbetares, konsumenters och småfö-
retags intressen är inte rättvist representerade på 
grund av kostnaderna.

Kommissionen använder ungefär 1000 expertgrup-

per, huvudsakligen befolkade av lobbyister från 
storföretagen, för att ge råd om lagar och bestäm-
melser på alla områden inom kommissionens 
kompetens. ”Alla sociala organisationer har ont om 
pengar och storföretagen kan anlita lobbyister för 
att göra sin röst hörd – detta måste ändras,” sade 
De Jong från GUE-NGL och krävde att Kallas skulle 
se till att intressekonflikter förhindras.

EU:s investeringspolitik – nu är det dags att 
ändra den!
Minns ni Multilateral Agreement on Investments 
(MAI) – multilateralt avtal om investeringar –  från 
90-talet? Dessa avtal var ett försök att ge transna-
tionella storföretag nya och mäktiga rättigheter. De 
blev inte av då tack vare starka folkliga protester 
1998. Men nu kommer de tillbaka! En bitter strid 
rasar just nu i EU om nya sådana avtal. Beslut ska 
tas inom kort.

Den europeiska kommissionen, rådet och parla-
mentet diskuterar för närvarande innehållet i och 
riktlinjer för framtiden för EU:s investeringspoli-
tik. Sociala rörelser, organisationer för mänskliga 
rättigheter, utveckling och miljö, liksom fackliga 
organisationer måste säga ifrån och kräva en balan-
serad investeringspolitik som inte bara bryr sig om 
rättigheter för investerare, utan håller investerare 
ansvariga och främjar och skyddar allmänna intres-
sen, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 

Vill du ha mer information och skriva på ett upprop 
kan du gå in på http://www.s2bnetwork.org 
   
AnnaLisa Eneroth

EU och demokratin
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Mars
  5 Årskonferens i Växjö kl 9.30. gäst från PS är
 Alice Åström
  8 Internationella kvinnodagen
20 Framtidskommissionen
21 Region- och landstingsgrupp kl 9.00
25 Regionfullmäktige
30 SKLs valkongress, Stockholm
Maj
  1 Manifestationer
  2  Region- och landstingsgrupp kl 9.00
  2 Regionfullmäktige
31 Landstingsgrupp, kl 9.00
Juni
  4 Tillgänglighetsmarschen i Växjö 
Augusti
29 Region-landstingsgrupp kl 9.00

September
3-4 Partiet har konferens om EU, vet ej plats ännu.
 Troligen får V Kronoberg 2 ombud.
Oktober
  6 Stopp för motioner till kongressen
  7 Regionfullmäktige
8-9 Västerås, är det kommun- och landstingsda-
 gar inom (V)
November
25 Senaste dag för att anmäla ombud till kon-
 gressen
December
  6 Handlingar till ombuden inför kongressen
 skickas ut
  9 Regionfullmäktige
Januari 2012
6-8 Kongress, plats ej bestämd

Kommande

Framtiden är här!
Söndag 20 mars kommer Vasiliki Tsouplaki till Växjö. Hon är ledamot i Vänsterpartiets framtidskom-
mission, som ska analysera de brister partiet har och vad vi kan göra åt dem.

Välkomna till föreningslokalen Linnég. 20 i Växjö söndag 20 mars kl 14 - 16!
- Varför har valresultaten blivit sämre och sämre de senaste åren?
- Ska vi ha delat ledarskap?
- Är (V) ett omodernt parti?
- Är (V) ett nejsägarparti?
Det finns många besvärliga frågor att ställa till Vasiliki.

Utges av: Vänsterpartiet Kronoberg, Linnégatan 20, 352 33 Växjö. Ring gärna: 0470-139 43. 

Distriktet:  www.vansterpartiet.se/kronoberg
Landstings- och regiongrupp: www.vsodrasmaland.se

V Växjö:  www. vvaxjo.se          V Ljungby:  http://ljungby.vansterpartiet.se

Kronobergsvänster på webben

Företagsam Vänster
Under den period – 1998 till 2002 – som jag var 
riksdagsledamot, bildades nätverket Företagsam 
Vänster. Vi skrev ett program för vänsterns företa-
garpolitik med siktet inställt på små och medelstora 
företag. Gruppen har inte varit verksam på länge. 
Förra året blev jag kontaktad av en partikamrat i V:a 
Götaland, Magnus Pettersson, delägare i ett före-
tag och aktiv vänsterpartist. Han ansåg att partiets 
politik var alltför inriktat på fördelning och välfärd. 
Ingenting om företagsamhet och villkoren för före-
tagandet. Han hittade den motion som V Kronoberg 
hade till senaste partikongressen om företagsamhet 
och social ekonomi.

Magnus Pettersson kontaktad mig och resultatet 
blev att nätverket Företagsam Vänster åter är levan-
de. Vi finns på Facebook och har en plattform. Målet 

är att få en aktiv företagspolitik med vänsterförteck-
en! Se det gärna som en del av nödvändigheten att 
förnya vänstersidan!

Behövs bredare politik
Vi avser nu att bygga ut nätverket Företagsam 
Vänster. Vi gör dig till vän med vår Facebookgrupp, 
som är sluten och enbart för godkända medlem-
mar. Tanken är att utbyta idéer och förslag, arbeta 
för att Vänsterpartiet ska bli ett trovärdigt alternativ 
till borgerlighetens traditionellt ledande roll som 
företagens vänner och utveckla ett program. Är du 
intresserad? Anmäl ditt intresse till:

magnus.pettersson.floda@tele2.se
eller
lennart.varmby@vaxjo.se
Lennart Värmby, Företagsam Vänster


