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Kultsjödalens S-förening 
finns nu även på  
facebook! 

 

Intressant att veta: 

Det finns bara ETT parti 
med lokala föreningar i  
Vilhelmina kommun:  

Socialdemokraterna 

Tycker du att det är 
viktigt med en god  
representation I våra 
styrande församlingar? 

Gå med I Kultsjödalens 
S-förening! 

DISTRIKTSÅRSKONGRESS I LYCKSELE. 

Så har då 2016 års distriktsårskongressen gått av stapeln. 

Denna gång på hotell Lappland i Lycksele.  

Vi var tre förväntansfulla delegater från Kultsjödalen av otalt nio från 

Vilhelmina arbetarkommun som begav oss ned för denna tvådagarstill-

ställning. 

Av fem interpellationer och 62 motioner hade två interpellationer och 

en motion sitt ursprung från Kultsjödalen. De två interpellationerna 

rörde en tidigare motion om en väg till Norge över Ransaren och den 

andra rörde fördelningen av det ekonomiska ansvaret mellan landsting 

och kommun för de sk. Fjällbusslinjerna.  

Motionen handlade om statens ansvar (eller brist på) och dess 

”övervältring” av ekonomiskt ansvar till kommunerna för LSS-timmar 

och assistansersättning för funktionshindrade. 

Då det gäller vägen över Ransaren är det heldött från högre makter, men 

vi ger inte tappt för det. Vi får söka nya vägar och skapa opinion. 

Då det gäller de sk. Fjällbusslinjerna ökar Landstinget sitt ekonomiska 

ansvar vilket får ses som en liten seger och som kommer fjällkommuner-

na Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea ekonomi till del. 

Då det gäller motionen bifölls den glädjande i sin helhet, och det med 

applåder från kongressen och nu ska den vidare i det demokratiska sy-

stemet. Den kan komma att få STOR betydelse för de enskilda kommu-

nernas ekonomin då denna statliga LSS-reform nu belastar de kommu-

nala ekonomierna.  

En hektisk, men givande helg med en mycket politik, en hel skrälldus 

sossar och tal av Folkhälso-

minister Gabriel Wikström 

får avsluta detta brev hälsar 

era ombud: Magnus, Ewa 

och Maria. 

Era Kultsjödalssossar på  

kongress i Lycksele. 
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Ett kärt ämne inom vår kommun är hanteringen av sopor och där 

det lyfts många funderingar och frågor. Detta är något som även 

är uppe inom Kommunstyrelsen med jämna mellanrum och nu 

pågår en översyn över hur denna hantering är tänkt att se ut 

framöver.  

Bilden är tagen vid kommungaraget nere I Saxnäs strax efter 

påsk. Vad har du för tankar och förslag? 

Vad ska vi gö ra med söpörna? 
Debatt öch  

aktivitetssidan 

 

Demokrati betyder 

folkstyre. Men för att få 

till ett styre som utgår 

från folket måste man 

veta vad folket vill? På 

denna sida är det tänkt 

att vi kommer att lyfta 

frågor som vi själva (för 

även vi politiker bor I dal-

gången) och gemene 

man vill driva. Sitter du 

på kössoffan och är 

förbannad eller “tycker” 

en massa? Ta chansen att 

lyfta och debattera dina 

frågor med dina lokala 

Sossar? Vi är din förläng-

da arm in i Vilhelminapo-

litiken. 

KULTSJÖDALENS S-FÖRENING 
Inbjuder alla  

till 

Föreläsning 
om  

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Av och med: 

CLAES CRONSTEDT 
(Den sk. greven från Kultsjölandet) 

  

TORSDAG 28 APRIL 

KL: 18:00 

På skolan i Saxnäs 

Kom och lyssna och umgås till ett intressant 

ämne. Vi bjuder på fika som Saxnäs skolas elev-

råd anordnar. 

Väl mött till en givande kväll! 
 

Ett samarrangemang med ABF 


