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 LEDARE  Unga timvikarier slog larm om att kvällspersonalen på ett LSS 
boende i Krokom utvecklat ett system för att kunna gå hem tidigare, att 
tvinga de boende att gå och lägga sig redan kl 17. All heder till de unga 
kommunalare som slog larm. Det som hänt är oacceptabelt på alla vis och 
Vänsterpartiet i Krokom agerade direkt när det blev känt.

Det är lätt att reagera för ansvariga politiker och tjänstemän när tid-
ningarna skriver. Nu tycker alla att det är fruktansvärt. Men hur kan det då 
ha fått pågå? Varför var det inte så starka reaktioner från bland de politiker 
som fick reda på det redan i maj? Och varför informerades inte anhöriga?

Hela historien väcker frågor om civilkurage och empati. Både bland 
personal, tjänstemän och politiker. Att våga stå upp för det som är rätt 
och vara solidarisk med människor även när det är tufft. Att våga vara 
en visselblåsare. Heder till politiker och tjänstemän som inte behöver ett 
mediadrev för att inse det totalt oacceptabla i en sådan här historia. Våra 
system för trygghet och livskvalitet måste funka även när inte tidningarna 
skriver.

Men det väcker också frågor om demokrati och förtroende för politiken 
– det är politikerna som har ansvaret. Det ansvaret måste vi ta. 

God Jul och gott nytt år! Glöm inte att tomten är röd!
 

JESSIKA SPÅNGBERG 
Redaktör

TACK!

Vänsterframgångar på island! Det 
isländska vänsterpartiet Gröna Vän-
sterns Katrín Jakobsdottír är Islands 

nya statsminister. Historiskt och glädjade med 
en vänsterpartist som statsminister i ett nordiskt 
land.

Vill inte förebygga fallolyckor. 
Samverkanspartierna (M, C, MP samt 
SD inte vill att kommunen ska erbjuda 

broddar till kommunens invånare som är över 
65 år för att minska risken för fallolyckor.

Möt våra politiker. 
Först ut är Mona Puttick. 

Mona Puttick heter jag. Jag jobbar med barn i kyr-
kan i Offerdal och Alsen. Tångeråsen i Offerdal är 
min hemvist. Här bor jag med man och snart utflu-
gen son. Ingen hund. Inte minsta lilla katt. 

Jag älskar grönsaksodling, körsång och mina 
vänner och familj. Mitt politiska intresse började 
tidigt. Min mamma hjälpte flyktingar från Chile 
och på den vägen är det.  

Jag upprörs över orättvisor som drabbar urfolk, 
minoriteter, barn, funktionsnedsatta och kvinnor. 
Jag brinner för ett bra och generöst flyktingmottag-
ande, för frisk luft, för grönområden, för allemans-
rätten och vänsterpartiet. 

Jag har varit invald i SABY(Samhällsbyggnads-
nämnden) och kommunfullmäktige 2014-2018.

Tittut! 
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vänsterpartiet krokom

MARIE  
SVENSSON, 
Socialnämnden 

KONTAKT 
marie.svensson 
@regionjh.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 Ny-
heden och Hissmofors och att kommu-
nen 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 
Vänsterpartiet. 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  Vänster-
partiet i Krokom har reagerat kraftigt mot de missför-
hållanden som pågått på stöd och service. Det är både 
med sorg och bestörtning vi mottagit information om 
hur förhållandena varit. 

Vi är kritiska mot hur senfärdig kommunledningen 
varit med att agera i ärendet och den kraftlöshet som 
råder i kommunhuset politiska ledning. Med anledning 
av det inträffade har vi tidigare publicerat på vår hem-
sida vårt perspektiv på det inträffade.

30 november, 2017, publicerade vi detta:
Vänsterpartiet i Krokom är bestörta över missförhål-
landena som pågått under en längre tid på stöd och 
service i Krokoms kommun. Att personal gått hem ti-
digare och lagt de boende redan klockan 17.00 är helt 
oacceptabelt.

Personalen har inte tagit sitt ansvar och inte be-
handlat de boende med varken respekt eller empati. 
Att utnyttja personer som bor på en gruppbostad på 
detta sätt ska inte få hända. En tydlig ledning och styr-
ning så väl poliskt som på tjänstemannanivå behövs 
för att komma till rätta med missförhållandena. Att 
se framåt som socialchefen Anna Berkestedt Jonsson 
uttrycker det, är viktigt men vi måste också få veta hur 
dessa missförhållanden var möjliga för att säkerställa 
att det inte sker igen. Det krävs tydligt ledarskap och 
politiska signaler för att arbeta bort osunda kulturer 
som dessa. 

Först igår den 29 november, skickade ett informa-

tionsbrev ut till närstående till de drabbade. Att få in-
formationen via media istället för av kommunen är inte 
respektfullt från kommunens sida när detta varit känt 
sedan i maj. Först idag 30 november har kommunen 
börjat arbeta med en Lex Sarah-rapport vilket själv-
klart skulle ha gjorts tidigare. 

Heder åt vikarierna!
Vikarierna som via sitt fackförbund Kommunal larmat 
om missförhållandena ska ha all heder vilket kan lik-
nas med ”en visselblåsare”. Vi ska vara oerhört glada 
för att vi fortfarande har välfungerande fackföreningar 
i Sverige, här ser vi verkligen vilken skillnad det fak-
tiskt gör. Sen inte att glömma bort när så mycket kritik 
riktas mot stöd och service är att de allra flesta inom 
verksamheten gör ett fantastiskt arbete varje dag för 
våra invånare som behöver stöd.

Vi kommer fortsätta att följa den här frågan.

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Jörgen 
Blom, Marie Svensson, Ulla-Greta Rexner & Eva-Britt 
Jonsson. 

Kontakta oss genom gruppledare: 
Jörgen Blom, jorgen.blom@vansterpartiet.se

MISSFÖRHÅLLANDENA
FÅR INTE FORTSÄTTA!

MONA PUTTICK,  
Samhällsbygg-
nadsnämnden 

KONTAKT 
monaputtick 
@gmail.com

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


