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 LEDARE  Äntligen minskar klyftorna i Sverige. Regeringen har genom 
budgetsamarbetet med Vänsterpartiet lagt en rad åtgärder som minskar 
klyftorna mellan de som har mycket och de som har lite, liksom mellan 
kvinnor och män samtidigt som satsningar görs på miljön.

Detta samtidigt som vi betalar av på statsskulden och har låg arbets-
löshet. Det ger en bra grund för att ta itu med att stärka välfärden och ta 
tag i andra problem i samhället.

Sverigedemokraterna, moderaterna, centern, liberalerna och kristde-
mokraterna gnäller om ”bidragsbudget” och valfläsk. Är det valfläsk att 
genomföra sina vallöften? Och varför är det inte bidragsbudget när högern 
inför avdrag för hushållsnära tjänster och andra avdrag för rika?

I detta nummer av Vänsterkroken kan du se ett gäng av de förslag 
som lagts. Några av mina favoriter är: 

• sänkt skatt för pensionärer kombinerat med höjt bostadsbidrag
• 40 miljarder kronor som ska stärka välfärden, inte minst att 

pengar öronmärks till förlossningsvården.
• att fackavgiften blir avdragsgill i deklarationen.

En annan favorit är att Vänsterpartiet lyckades driva igenom en höjning 
av assistansersättningen – nu måste vi bara stoppa den sanslösa nedmon-
teringen av den personliga assistansen. 

Det finns mycket kvar att göra. Men när Vänsterpartiet påverkar så 
går det i rätt riktning. 

JESSIKA SPÅNGBERG 
Redaktör

VÄNSTERPOLITIK 
GÖR SKILLNAD!

Kanske var det 
inte så mycket en 
kampanj utan mer en lavin av 

förtroenden som rämnade. #metoo-kampan-
jen började som viskningar som växte till ett 
vrål på rättvisa och uppvaknande för vissa. 

#metoo har förändrat oss. Oavsett om vi redan 
visste hur vanligt det är med sexuella trakas-
serier och våld med ett stort mörkertal, där det 
beräknas begås cirka 700 våldtäkter per vecka, 
120 av dessa anmäls, varpå 25 går till åtal och 
endast 6 fall leder till dom, så hände något ge-
nom #metoo. Det gamla feministiska begrep-
pet det personliga är politiskt fick liv. Det hände 
systerskap och vi såg kraften i systerskapet. 

Metoo gjorde oss modiga och visade vikten 
av att berätta hur vi kvinnor tvingas navigera 
i hotfulla situationer. Där vi alla kände någon 
som skrev: detta har hänt mig. Vi lät historierna 
bilda mönster av vårt motstånd och mäns våld. 
Det är politiskt. Igen, det handlar om att vi ur-
skiljer mönster. Metoo har visat att ett mönster 
kring manligt beteende, oavsett om männen 
heter Martin, Erik, Amir eller Donald.

Många män tar sig rätten att kommentera 
och ta på kvinnors kroppar. Vi lever i en värld 
där kvinnors utsatthet för mäns våld ofta kallas 
underhållning. Att stå upp för en kvinna är att 
stå upp för dig själv. Att stå upp för oss själva är 
att stå upp för andra kvinnor.

Det kan ta tid innan vi vågar berätta, lång 
tid. Det är svårt att berätta när man fortfarande 
är beroende av chefen, pojkvännen, arbetet 
eller går i samma klass som killen som utsätter 
en. Därför måste vi skapa trygga sammanhang 
och systerskap, så att kvinnor vågar berätta. 
Här kommer politiken tydligt in, vi måste ha en 
politik som ökar kvinnors självständighet, eko-
nomiska oberoende och ställning på arbets-
platsen, i föreningar och i offentligheten, inte 
minst på nätet. 

Nu vi vänder rädslan och skammen som 
många kvinnor burit på till ilska och handling. 
Problemet är de män som tar sig rätten till kvin-
nors kroppar. 

#metoo-kampanjen
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VÄNSTERPARTIET GÖR 
SKILLNAD I VARDAGEN!

Mer diskussion 
och engagemang
Ekonomisk halvårsrapport
Den ekonomiska halvårsrapporten visar att kommu-
nen går +200.000 kr samtidigt som socialnämnden 
beräknas gå cirka 14 miljoner back. Vi i vänstern men-
ar att nämnden behöver en sträkt ekonomi. Vår bud-
get, som vi la tillsammans med Socialdemokraterna, 
hade gett lite bättre resultat. 

Motion om hörselslingor
Marie Svensson (v) lämnade in en motion om hör-
selslingor i offentliga lokaler.

Ökade avgifter för vatten och avlopp
Enligt lagen måste Vatten och avlopp bära sina egna 
avgifter vilket leder till ökade avgifter. Vänsterpar-
tiet vill att kommunen gör en analys på vilka effek-
ter detta får för ex våra egna äldreboenden. Vi vill ha 
långsiktig helhetskontroll på hur ökade taxor påverkar 
oss. Detta röstades tyvärr ner. Hur mycket vi kan höja 
taxor – är det inte bättre att generellt höja skatten? 

Fler frågor i fullmäktige
Vi avslutade med ett inspel från Jörgen att Vänsterpar-
tiet gärna ser fler frågor i fullmäktige. Mer diskussion, 
mer engagemang - här kan ni hjälpa oss!

Vi vill slå ett slag för ”politikernas frågestund” Där 
kan vi ledamöter ställa frågor till ansvariga politiker. 
Vad vill ni att vi begär svar på? Det kan vara specifika 
frågor (exempelvis bron över dammen är stängd, hur 
länge då?) eller övergripande (exempelvis hur många 
äldreboenden behövs om 10 år?)

Allmänhetens frågestund är en möjlighet för dig 
att ställa frågor själv. Varje fullmäktige kl 13.00 kan ni 
komma hit och ställa frågor. Kom och påverka! 

MONA PUTTICK
Kommunfullmäktigeledamot

Rapport från kommunfullmäktige 27 september 2017
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Hej!  
Här är tre texter på persiska som handlar olika saker, varje vänsterkrok kan man använda en 
av dem eller gör som ni vill… 
Mkh Delnia & Nehro  
 
 
Den är texten du du delade på FB handlar om v central politik.  
 
 حزب چپ یک حزب انسان دوست است که در جهت تحقق بخشیدن به عدا لت و برابری جامعه تالش و مبارزه میکند. اهداف و
 آرمان ما تغییر جامعه است، به سوی برابری حقوق زن و مرد، تالش برای از بین بردن فاصله طبقاتی ، ناعدالتی و نابرابری و

 همچنین ایجاد راه حل های منطقی و با دوام برای زندگی بهتر،
 همین است! که ما با افتخار خود را حزب سوسیالیست و فمنیست می نامیم. ما مبارزه میکنیم با ایدئولوژی راسیستی و
 همجنسگراستیزی، کوشش میکنیم برای ایجاد  شرایط و امنیت بهتر کاری و حق و حقوق انسانهای کم توان و معلول.

 در همه کمون ها  و استانداری ها با وجود تاثیر و نفوذی که داریم سرمایه گذاری میکنیم برای از بین بردن بیکاری در میان
 جوانان، واینکه مالیات در راستای رفاه جامعه باشد نه برای تامین شرکت های سرمایه داری. ما نمی خواهیم تنها یک جهان بهتر

 را ببینیم بلکه آرمان ما آن است که دست در دست هم و با مبارزه تالش خود به این دنیای بهتر برسیم.
 
 
 
 

Den här texten kommer från vänsterkroken rubriken.. Vi gör skillnad “ i Krokom” 
 حزب چپ متفاوت وبشر دوستانه عمل میکند

 حزب چپ دارای اهداف، آرمان و اندیشه های طوالنی مدت می باشد ودر سایه اعتقاد به آینده نگری دست به عمل می زند.
 فعلیت هایی که در حال انجام شدن توسط حزب چپ در کمون کروکوم می باشد شامل اشتغالزایی، استخدام بیشتر، تالش برای

 پایین آوردن ساعات کار از 8 ساعت به 6 ساعت برای کارمندانی که در خانه سالمندان کار میکنند و تالش برای ساختمان سازی
 و افزایش خانه های مسکونی، که هر کدام از اینها تاثیر چشمگیری در  بهتر شدن و باال رفتن کیفیت زندگی دارد.

 اگر چه حزب چپ اداره کمون را به عهده ندارد ولی فعالیت های سیاسی ما از جمله حق کارت اتوبوس آزاد برای نوجوانان و
 جوانان، اقدامات محیطی از جمله با سازی محیط زیستی Nyheden و Hissmofors  می باشد. ما خواهان این هستیم،

 کروکوم  کمون مسولیت بیشتری بر عهده بگیرد برای فراهم کردن شرایط بهتر و مناسب تر برای کارمندان آتشنشانی و گروه
 امداد نجات.

 سیاست حزب چپ همیشه در جهتی مثبت و متفاوت دست به عمل می زند، اهمیت شهروندان در راستای فعالیت حزب نقش اول
 را بازی می کند، برای قدم برداشتن در راه موفقیت بیشتر، ما نیازمند حضور بیشتر و فعاالنه شما، عضویت و حمایت بیشتر شما

 در صحنه عمل می باشیم.
  برای داشتن جامعه ی بهتر و یک رنگتر سهیم باش چرا که "همه چیز را همگان دانند".

 عضویت و وجود تو تاثیر بزرگی در گسترش فعالیت های ما خواهد داشت ، اندیشه و دیدگاه تو جامعه را به سوی آرامش بیشتر
 با رفاه بیشتر سوق می دهد و حضور سبز تو جامعه را یک رنگتر خواهد کرد ،   ما را یاری کن تا کمونی بهتر داشته باشیم و

 هم قدم باش تا کمون خود را در جهت همبستگی، عدالت و برابری بیشتر به پیش ببریم.
 

 
 
V central Politik om feminist,  feminism betyder rättvisa! 
  

 فمینیست و حزب چپ
 جنبش زن و جنبش کارگری دو جنبشی از هم جدا نشده هستند.
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Jörgen 
Blom
gruppledare  
Vänsterpartiet i 
Krokoms kommun

kontakt
jorgen.blom@
vansterpartiet.se

Vänsterpartiet har 4 av 45 mandat i 
kommunfullmäktige. Vi representeras 
av två kvinnor och två män. Till det 
kommer två ersättare.

ordinarie
1.  Jörgen Blom Krokom
2.  Mona Puttick Offerdal
3.  Marie Svensson  Krokom
4.  Nehro Mostafaee Ås

ersättare
1.  Eva-Britt Jonsson Offerdal
2.  Ulla-Greta Rexner Ås

Vi gör skillnad 

Vänsterpartiet i Krokom jobbar långsik-
tigt, hållbart och med medborgarfokus. 
Det gäller allt från fler arbetstillfällen i 
kommunen och fler personal inom äldre-
omsorgen till försök med 6-timmars ar-
betsdag och fler bostäder. Det är bra för 
medborgarna, företagen, våra anställda. 

Trots att vi inte styr kommunen ger 
vår politik avtryck. Bland annat fria bus-
skort för ungdomar, miljöåtgärder i Nyhe-
den och Hissmofors och att kommunen 
tar ansvar för bättre förutsättningar för 
räddningspersonal.

Vänsterpartiets politik gör skillnad, 

och för att ta steg framåt behöver vi bli 
fler och du höras. 

Vi vill därför att du blir medlem i Vän-
sterpartiet. Tillsammans med andra har 
du möjligheten att utveckla politiken i 
Krokoms kommun. Din åsikt är viktig för 
oss! Hjälp oss att göra Krokoms kommun 
bättre – hjälp oss att göra Krokoms kom-
mun solidariskt, rättvist och jämlikt.

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  Tyvärr beslöt 
majoriteten bestående av centerpartiet, moderaterna, 
miljöpartiet, liberalerna och kristdemorkaterna att 
höja avgifterna för servicetjänster, det vill säga städ, 
tvätt, klädvård och inköp från 201 kr timmen till 240 
kr timmen. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslu-
tet då det slår hårt mot dem med små marginaler. Vi 
menar att kostnaden ska vara 100 kronor. Majoritets-
partierna vill istället att våra äldre ska använda RUT–
avdraget, men den krassa verkligheten är att flesta 
äldre förlorar på detta. 

Det finns en stor ideologisk skillnad mellan oss 
och högern. Medan vi ser äldre som medborgare med 
rätt till service, ser högerpartierna ser de äldre som 
kunder någon ska göra vinst på! Statistik från SCB vi-
sar att var sjätte person över 65 år riskerar att hamna 
i fattigdom och allra tuffast är det för kvinnor över 75 
år. I den gruppen riskerar nästan var tredje att hamna 
i fattigdom. 

Ulla-Greta gjorde debut i talarstolen genom att 
fråga hur det går med arbetet med sopsortering i 
kommunens egna verksamheter samt inom Krokoms 
bostäder. Svaret är att det finns ett pilotprojekt i cen-
trala Krokom. Att kommunen inte kommit längre med 
sopsortering inom sina egna verksamheter är bekläm-
mande. Först i år har kommunhuset börjat källsortera. 
Vi i Vänsterpartiet kommer att fortsätta bevaka frågan 
och driva frågan som är viktig för miljön. 

Mer pengar till välfärden
Huvudnummer för mötet var den reviderade budgeten 
för nästa år. När regeringen samarbetar med Vänster-
partiet, som trycker på för progressiva och rättvisa 
förändringar, blir det budgetar med ett fokus som för-
bättrar vår gemensamma välfärd och nu har det kom-
mit extra miljarder till kommunerna. Det har betytt 
mycket för kommunen. För Krokoms kommuns del 
innebär de extra statsbidragen cirka 16 miljoner kro-
nor 2018; 11 miljoner kronor 2019 samt cirka 11,5 mil-
joner kronor 2020. Utan de extra statsbidragen skul-
le läget för Krokoms kommuns ekonomi se betydligt 
mörkare ut. 

Precis som på riks finns ett tydligt fokus på jäm-
likhet och välfärd i den lokala budgeten som vi i 
vänstern arbetat fram tillsammans med Socialdemo-
kraterna. Vi lägger mer pengar på barn och utbild-
ningsnämnden och på socialnämnden. Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet ser framåt och bostadsfrågan 
är en av de viktigare framtidsfrågorna. Det behöver 
byggas mer och snabbare och då särskilt hyres- och 
bostadsrätter. Kommunen måste förbereda ytterligare 
områden för bostäder i olika delar av kommunen. 

Tyvärr vann majoritetens budget som inte har 
dessa satsningar. Men nästa år vinner vi valet!

Mer pengar till kommunen

Vänsterpartiet har i förhandlingar 
med regeringen fått igenom ökade 
satsningar på kommunerna. Från 
dessa extra miljarder får Krokoms kommun ett 
bra tillskott i kommunkassan.

2018 +16 miljoner kronor
2019 +11 miljoner kronor
2020 +11,5 miljoner kronor.

VI MÅSTE BYGGA 
FÖR FRAMTIDEN 
OCH TRYGGHETEN

BLI MEDLEM
Besök vår hemsida:
www.vansterpartiet.se/bli-medlem


