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 LEDARE  Utan att överdriva kan vi alla konstatera att det svenska utbild-
ningsväsendet är i kris. Lärarbristen syns tydligt också här i Krokoms kom-
mun. Många skolor saknar behöriga lärare och framtiden visar på att den 
utmaningen inte kommer att bli lättare att hantera. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), som är en samarbetsorganisation för Sveriges kommuner, 
har i en rapport pekat på att det fram till 2031 kommer att behövas 187 000 
fler lärare i svenska skolan. Hur detta ska lösas vet ingen riktigt men från 
fackligt håll har flera förslag höjts.

Lärarnas riksförbund (LR) anser bland annat att fortsatta lönesatsningar 
är viktiga för att till kommande studenter visa att läraryrket är något att 
satsa på. Förbundet vill även se satsningar på en bättre arbetsmiljö och ett 
förstatligande av skolan.

Lärarbristen är både en jackpott och en förbannelse för landets lärare. 
Bristen leder till att lönerna kan pressas upp men samtidigt ökar det även 
arbetsbelastningen för de som arbetar inom skolan. Många nyutbildade 
lärare som kommer till yrket går dessutom in på betydligt högre lönenivåer 
än lärare som arbetat i decennier, och på grund av stelbenta kommunala 
lönesystem tvingas de erfarna lärarna att byta kommun för att få upp sina 
löner. Detta skapar svårigheter för rektorer att få till fungerande och sta-
bila skolor, något som i sin förlängning drabbar barnen.

Behövs då lönesatsningar på läraryrket? Ja, det behövs. Sveriges lärare 
är kraftigt underbetalda jämfört med sina internationella kollegor men 
även andra yrkeskategorier i Sverige med liknande längd på utbildningen. 
Dock är inte lönen allt. Arbetsmiljön är minst lika viktig.

Många lärare upplever att de inte får den tid som behövs för göra ett 
kvalitativt arbete; att se varje elev och att göra de anpassningar i under-
visningen som behövs för att kunna möta varje elev på dennes villkor i 
syftet att ge jämlika utbildningsmöjligheter. Sedan är det inte självklart 
att kommunen är den bästa huvudmannen för skolan.

Decentralisering, avreglering och privatisering har för skolan lett till 
segregation, betygsinflation och att elever ses som kunder och utbildning 
som en handelsvara. Det vi alla måste fråga oss är om detta är hur vi vill 
att skolan ska se ut i framtiden?

Skolan är speciell. Den är en nationell angelägenhet och ska inte vara 
beroende av olika kommuners förutsättningar och engagemang. Utbild-
ningen ska vara av hög kvalitet och likvärdig över hela landet, något som 
kräver statlig styrning och kontroll. 

DANIEL NYSTRÖM
Lärare

HUR LÖSER VI 
KRISEN I SKOLAN?

Den 18 februari anordnade Ung i Sverige demonstra-
tioner runt om i Sverige för att stoppa utvisning-
arna av afghanska ungdomar. I Östersund deltog 
många från Vänsterpartiet och Malin Björk, Vän-
sterpartiets EU-parlamentsledamot var en av ta-
larna. Hon sa bland annat:

”Vi vet att det är fel att skicka människor till ett land 
som är en enda stor krigszon. Det är fel att jaga unga 
människor som sökt sig en fristad och framtid i Sverige 
– för att sätta dom i förvar, och sedan skicka dom till ett 
land i krig.  Till ett land där många av dom aldrig ens 
bott, till et land där de saknar familj eller socialt nät-
verk. Amnesty, Unicef, och andra organisationer som 
arbetar med Afghanistan rapporterar att det inte finns 
något som kan kallas säkra delar i landet.”

Malin Björk talade i 
Östersund

Krokomsvänstern hade sitt årsmöte i Kluks 
bowlinghall den 3 februari. Cirka 20 personer del-
tog. Uttalande om samers rättigheter antogs och 
ny styrelse valdes. Nya ordföranden är Jörgen Blom 
och Mona-Lisa Norrman.

Årsmöte för 
Krokomsvänstern

Malin Björk i Östersund framför banderollen ”Ute blåser kallt” 
#ungisverigejämtland 
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 KLUK  Vänsterpartiet i Krokom har 
fastställt kandidaterna till kom-
munfullmäktige i Krokom. Överst 
på listan är Jörgen Blom, Alsen, 
som är nuvarande gruppledare för 
Vänsterpartiet i kommunfullmäk-
tige.

– Det är ett spännande val i 
höst. I 12 år har en blå-grön allians 
styrt kommunen och det är dags 
nu för ett skifte i styre, säger Jör-
gen Blom.

Kommunfullmäktigelistan vi-
sar på en bredd och mångfald med 
en mix av nya och beprövade namn 
från hela kommunen.

– Vänsterpartiet har bedrivit en 
mycket aktiv oppositionspolitik där 
flera förslag och idéer blivit verk-
lighet. Om vi får mer inflytande 
kan vi genomföra mer vänster-
politik som stärker välfärden och 
jämlikheten, fortsätter Blom. 

Vänsterpartiet i Krokom fick 
drygt 9 procent i valet 2014, det 
högsta kommunresultatet i länet 
vilket gav 4 mandat. 

– Det handlar om förtroende. Vi 
gör det vi säger, säger Jörgen Blom. 
Vi kan också visa på resultat som 
sanering av kisaska i Hissmofors, 
fria bussresor för ungdomar, stopp 
för tung genomfartstrafik i Kro-
kom, nyckellösa låssystem i hem-
tjänsten, att kommunen säger nej 
till storskaliga fiskodlingar i Stor-
sjön och många fler saker, fortsät-
ter Blom.

Vänsterpartiet vill mer. Främst 
åtgärda bristerna i den långsiktiga 
planering som kommunen idag 
lider av med dyra och kortsiktiga 
lokallösningar för skolor och barn-
omsorg. Bristen på byggbar mark 
och bristen på näringslivslokaler 
samt bostadsbristen, inte minst 

Kommunlistan
1. Jörgen Blom
2. Marie Svensson
3. Nehro Mostafaee
4. Mona Puttick
5. Ulla-Greta Rexner
6. Haval Ahmad
7. Anna Mattiasson
8. Krister Lundström
9. Delnia Mostafaee
10. Daniel Nyström
11. Rigmor Wassberg
12. Fredrik Olofsson
13. Lina Mohammad Ali
14. Ronnie Staaf
15. Maria Isberg
16. Dufla Ahmed
17. Jessika Spångberg
18. Idris Abdulla
19. Monica Kullenberg
20. Sture Marklund
21. Eva-Britt Jonsson
22. Roger Meijer
23. Anna Sonntag
24. Lennart Wadensjö
25. Lars Grabler
26. Mona-Lisa Norrman

för seniorer, är några områden 
som Vänsterpartiet arbetar för att 
åtgärda.

Vi vill också införa förkortad 
arbetstid med bibehållen lön i de 
extra tunga och utsatta arbetsplat-
serna som idag har det kämpar mot 
ökande sjukskrivningstal.

– Vår personal lider av stress 
och tunga arbetsmiljöer och sjuk-
talen ökar. Det är inte långsiktigt 
hållbart i en kommun som vill växa 
och det är inte okej att behandla 
våra barn, våra sjuka och våra 
gamla på det sättet, avslutar Blom.

Vänsterpartiet går till val för att 
vara med och bilda en ny majoritet 
i Krokoms kommun med en politik 
som är långsiktig, trovärdig och 
hållbar som baseras på en ekonomi 
för alla – inte bara för de rikaste.

JESSIKA SPÅNGBERG

Det är ett 
spännande 
val i höst. 
I 12 år har 
en blå-grön 
allians styrt 
kommunen 
och det är 
dags nu för 
ett skifte i 
styre
JÖRGEN BLOM, 
Gruppledare 

VI GÖR SKILLNAD 
OCH VILL MER
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Den 4 mars firades kvinnodagen på Storsjöteatern 
i Östersund. Jessika Spångberg från Krokomsvän-
stern deltog i debattpanel. Den 8 mars är det In-
ternationella kvinnodagen och aktiviteter på Mag-
neten i Krokom 10-15 som ABF, Riksteatern och 
Region JH arrangerar. Krokomsvänstern är med så 
klart!

Internationella 
kvinnodagen

Nu finns ett färdigt lagförslag mot vinstjakten i 
välfärden! Skolan ska vara till för eleverna, inte för 
att göra någon bolagsägare rik. Äldreboenden ska 
drivas för att ge de äldre en god omsorg, inte för 
att maximera vinsten. Förslaget går nu till lagrådet 
och i mars fattar sedan riksdagen beslut om vinst-
jakten ska få ett slut. I förslaget undantas de ideella 
aktörerna eftersom de inte drivs för att göra vinst.

– Jättebolagen i välfärden är rasande eftersom 
de bedömer att det här förslaget innebär ett slut på 
vinstfesten. Och där har de rätt, säger Jonas Sjö-
stedt (v).

Lagförslag mot 
vinstjakten

LSS utredningen har fått direktiven att de ska ge 
förslag som ska minska antalet som får personlig 
assistans och antalet assistanstimmar. Uppgif-
ter visar att utredningen kan föreslå att barn med 
funktionsnedsättning under tolv år och äldre över 
åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans. Det 
här hotar att alla ska kunna delta i samhället, oav-
sett ålder och funktionshinder. Släng utredningen 
och dess direktiv i papperskorgen!

Försämringen av LSS 
fortsätter

En socialdemokratisk regering föreslår inskränk-
ningar i strejkrätten. Konflikträtten är en viktig del 
av den svenska modellen. Det finns stora faror med 
regeringens förslag; som att arbetsgivarna stärks 
på fackens bekostnad. Facken och Vänsterpartiet 
är på samma sida i denna fråga: mot regeringen.

S-förslag om 
inskränkt strejkrätt

 UTTALANDE  Samernas natio-
naldag är den 6 februari. Samti-
digt hålls landsmöte i Östersund, 
på året 100 år sedan det allra för-
sta. Elsa Laula var en drivan-
de kraft bakom landsmötena och 
är en förebild för samernas kamp 
mot tvångsförsvenskning, bosätt-
ningar på renbetesmarker och an-
dra marktvister. Orättvisorna som 
samerna upplevde samlade dem till 
politisk organisering.

Samerna är Europas enda ur-
sprungsfolk. Det behövs särskilda 
rättigheter för urfolk då de, över 
hela världen, blivit berövade sina 
rättigheter. Det gäller språk, ut-
bildning och arbete, land och vat-
tennyttjande. ILO 169 är en urfolk-
skonvention från FN som kom till 
för att konkret skydda urfolks rät-
tigheter. Länder som skriver under 
måste se till att diskriminering åt-
gärdas och att urfolk ges skydd för 
sina ekonomiska, andliga och kul-
turella värden. Avtal för nyttjande 
av mark och vatten är centralt i ILO 
169.

Det historiska förtrycket av 
samer som Elsa Laula och andra 
reste sig emot, och som beskrivs 
i filmen ”Sameblod” av Amanda 
Kernell, har till stora delar försvun-

nit eller förändrats. Samma proble-
matik lever dock kvar i våra dagar: 
Vem ska ha rätten till användning 
av marken? Vilkas intressen ska 
gå först: Gruv- och skogsindu-
strin, vindkraftsparker eller ren-
näringen? Vilka har rätt till skogen 
på vintern? Var kan samernas renar 
beta? 

Det är i dag svårt att bedriva 
renskötsel på grund av exploate-
ring av renbetesmarkerna. Kalv-
ningsland får påhälsning av oin-
formerade turister. Rovdjur dödar 
och splittrar renflockar. Vinterbete 
i skogen är svårt när markerna har 
splittrats, det uppstår dispyter med 
privata markägare med mera.

Vi behöver se till att samernas 
rättigheter stärks på flera områden. 
Att Sverige ska skriva på ILO 169 är 
en självklarhet som Vänsterpartiet 
driver.

Vänsterpartiet Krokom vill ge-
nom detta uttalande från årsmötet 
i Kluksgården 3 februari 2018 visa 
vårt stöd för samernas kamp och 
önska det 100-årsfirande lands-
mötet lycka till!

VÄNSTERPARTIET KROKOMS 
ÅRSMÖTE 2018

UTTALANDE: 
STÄRK SAMERNAS 
RÄTTIGHETER
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Det är 
inte rimligt 
att skolskjuts 
inte erbjuds 
barn när en 
förälder är 
sjuk.
JÖRGEN BLOM, 
Gruppledare 

KONTAKT 
jörgen.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 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  Den 28 fe-
bruari var det dags för kommunfullmäktigemöte. Mötet 
kom att behandla bland annat frågor om minskning av 
antalet ledamöter i fullmäktige, fördjupad överssikts-
plan för Ås och skolskjutsar.

Barns rättigheter
Jörgen Blom ställde en fråga till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande om det verkligen stämmer med 
barnperspektivet att inte bevilja skolskjuts då en för-
älder drabbats av sjukdom och under en period inte kan 
skjutsa barnet till skolan. Familjen, som valt en annan 
skola än den anvisade, har inte rätt till skolskjuts. Bar-
net tvingas nu att byta skola för att få skolskjuts och 
därmed mista sina skolkamrater och lärare. 

Vänsterpartiet hänvisar till Barnkonventionens 
tredje artikel; Barns bästa ska alltid komma i för-
sta rummet. I detta fall drabbas barnet negativt då 
kommunen vägrar all flexibilitet i sitt skolskjutsreg-
lemente. Vi menar att den uppkomna situationen är 
principiellt viktig och att det ska ges bifall till ett un-
dantag från reglementet. Barns bästa i en kommun 
som ser sig som en ”barnkommun” måste vara det 
vägledande i alla beslut.

Fördjupad översiktsplan för Ås
Kommunfullmäktige antog också en fördjupad över-

siktsplan för Ås. Vänsterpartiet har invänt att det sak-
nas tydliga direktiv till bevarande av strandnära, obe-
byggda rekreationsområden. Vi uppmärksammar det 
område som ligger bredvid Birka folkhögskola som ett 
område som är värt att undanta från ytterligare bebyg-
gelse i Ås.

Färre ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade att efter nästa val 
minskas antalet ledamöter från dagens 45 till 41. Vän-
sterns invänder mot att en växande kommun får färre 
politiker som representerar medborgarna. Ju färre le-
damöter ett fullmäktige har, desto färre av ledamöter-
na kommer från en kommuns mindre befolkade delar. 
Det är inte bra för demokratin.

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Jör-
gen Blom, Mona Puttick, Ulla-Greta Rexner och Nehro 
Mostafaee. 

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

MINDRE FULLMÄKTIGE 
RISKERAR ATT HOTA 
DEMOKRATIN

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


