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Mer än 40 000 personer deltog i Vänsterpartiets fi-
rande på första maj runt om i Sverige. Vänsterpar-
tiet hade rekordstora tåg i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, större än socialdemokraternas. Rekord blev 
det även i Krokom där cirka 30 personer traditions-
enligt åt vänsterfrukost på Hissmofors Folkets hus. 

I Östersund höll bland annat Fredrik Olofs-
son, första namn på Vänsterpartiets riksdagslista 
i Jämtland tal i badhusparken.

Första maj-rekord!
Bild från första maj-firande.

Svenska naturskyddsföreningen har utvärderat alla 
partiets miljöpolitik utifrån vad man lovat och se-
dan gjort under mandatperioden inom en rad om-
råden. Den visade att Vänsterpartiet är Sveriges 
bästa parti för miljön – det är vi stolta över!

Vänstern bäst i test 
på miljö

 LEDARE  Sommar sommar sommar… Efterlängtade underbara sommar 
med skolavslutningar och semester. Det firar vi med lite goda nyheter som 
Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen:
 

• Vänsterpartiet fått igenom 200 miljoner kronor i budgeten till gra-
tis sommarlovsaktiviteter för barn! För Krokoms kommun betyder 
det 194 000 kronor

• Vänsterpartiet har även fått igenom att alla ungdomar i Sverige ska 
få åka gratis kollektivtrafik i sommar. 

• Vänstern har fått igenom att alla förskolebarn ska ha möjlighet att 
lära sig simma på skoltid utan kostnad. Idag är det inte självklart 
att barn går i simskola. När en termin på simskola ofta kostar up-
pemot 2 000 kronor har många familjer har inte råd. 

Själv blev jag påmind om Vänsterpartiets vinster i budgetförhandlingarna 
med regeringen när jag skulle hämta ut medicin åt mitt barn efter en ope-
ration nyligen och jag behövde nite betala något! Gratis medicin för barn 
betyder mycket för många!

Politik är att göra skillnad och de reformer Vänstern drivit igenom gör 
just det! Läs mer om våra reformer på Vänsterpartiets hemsida under ”Re-
former för välfärd och jämlikhet. För er som läser vårt nyhetsbrev i digital 
form kan ni komma till innehållet via länken nedan.

 https://www.vansterpartiet.se/reformer-for-valfard-och-jamlikhet/ 
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vänsterpartiet krokom

 INTERVJU  Hej Jörgen Blom, för-
sta namn på Vänsterpartiets kom-
munlista i Krokom - vem är du?

Jag bor i Alsen i gamla caféet 
tillsammans med min sambo och 
vår hund. Jag är undersköterska, 
men är just nu tjänstledig och ar-
betar för Vänsterpartiet i Jämtlands 
län som valsamordnare.

Hur blev du politiskt aktiv?
Jag har alltid varit samhällsin-

tresserad med hjärtat till vänster. 
I början av 2000-talet arbetade jag 
som personlig assistent i Krokom. 
Där fanns en samlingslokal för 
äldre och människor med funk-
tionsnedsättning. När socialnämn-
den ville lägga ned verksamheten 
blev jag bedrövad, arg och kallade 

till ett möte med folk från kommu-
nen, brukare och personal. Och det 
gick bra! Vi fick en annan mindre 
lokal, men personalen fick vara 
kvar. Om vi kunde påverka detta 
utanför politiken, hur mycket kan 
man inte uppnå tillsammans med 
andra i ett parti då?! Jag gick med i 
Vänsterpartiet 2003.

Varför valde du Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet står för jämlik-

het och jämställdhet. Det är viktigt 
för mig. Att våra gemensamma re-
surser fördelas rättvist och att var 
och en bidrar efter förmåga. Jag 
tycker Vänsterpartiet står för vad vi 
säger och kohandlar inte bort vik-
tiga värderingar! Vi ger oss aldrig 
när vi vet att vi har rätt. Ja, och så 

har vi ju himla roligt också!
Vilka frågor brinner du extra 

mycket för?
Jag tycker att skola och barn-

omsorg är viktiga frågor. Krokoms 
kommun är barntätaste kommunen 
norr om Värmland. Det finns otro-
ligt mycket att göra. Just nu måste 
vi främst hantera två problem: 
bristen på utbildad personal och de 
undermåliga lokalerna vi har efter 
år av försummat underhåll. Själv-
klart står också bostadsbyggande 
och miljön högt på min lista.

Vad är du mest stolt över som 
Vänsterpartiet i Krokom har 
åstadkommit?

Att vi nu äntligen fått igenom 
saneringen av den miljö- och häl-
sofarliga kisaska som är spridd i 
huvudsak i Hissmofors och på Ny-
heden. Det är ett enormt arbete 
som Vänsterpartiet har lagt ned 
för att påverka kommunen och 
länsstyrelsen att sluta snacka och 
börja städa. 

Sedan har vi drivit igenom mer 
som är bra för kommunens invå-
nare. Stopp för tung genomfart-
strafik i Krokom, ingen fiskodling 
i Storsjön utanför Rödön, nyckel-
lösa låssytem i hemtjänsten, ur-
sprungsmärkning av livsmedel med 
mera trots att det är tufft i oppo-
sition.

Vad tror du om valet i höst, vad 
händer i Krokom?

Jag tror det blir ett maktskifte! 
Jag tror att kommunens invånare 
vill att det ska hända mer, att det 
byggs fler bostäder, att politiken 
ska bli mer långsiktig i plane-
ringen, har visioner och presente-
rar nya idéer. Vänsterpartiet har ju 
visat om och om igen att vi har rätt 
och får rätt. 

JESSIKA SPÅNGBERG

Vänsterpar-
tiet står för 
jämlikhet 
och jäm-
ställdhet. Det 
är viktigt för 
mig.
JÖRGEN BLOM, 
Gruppledare 

Jörgen Blom!
Hej...

MONA4NEHRO3 ULLA-GRETA5MARIE2
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Den 12 maj, internationella yrkesdagen för sjuk-
sköterskor, protesterade vårdpersonal på Öster-
sunds sjukhus mot de försämringar som regionen 
vill införa. Bland annat tvingas de anställda att ar-
beta varannan helg och bemanningen ska minskas 
med motsvarande 100 anställda. 

Vänsterns företrädare i regionstyrelsen röstade 
nej till de försämrade arbetsvillkoren och till ned-
skärningarna. Vi står bakom personalen!

Stöd till vård-
personalens kamp 

Regionen diskriminerar barn och unga med funk-
tionshinder, trots protester från Vänsterpartiet. 
Den regionala utvecklingsnämnden beslutade 15 
maj om gratis kollektivtrafik för barn och ungdo-
mar under sommarlovet. En reform som Vänstern 
fått igenom i våra budgetförhandlingar med reger-
ingen. Vi menar att detta ska inkludera barn som 
använder färdtjänst, men s och m vägrade. Regio-
ner som Stockholm, Kalmar och Blekinge har tyckt 
detta vara självklart. 

Diskriminering av 
funktionshindrade

Vänsterpartiets första namn på 
riksdagslistan, Fredrik Olofsson 
från Ås, andra personen från vän-
ster på bild, deltog i en debatt om 
pensionssystemet i Föllinge den 
14 maj. Debatten arrangerades av 
PRO. Liberalerna, miljöpartiet, 
kristdemokraterna och sverigede-
mokraterna kom inte. 

Vänstern var inte med i upp-
görelsen som skapade det system 
vi har nu. Det är ett orättvist sys-
tem som skapar ojämlikhet och 
drabbar kvinnor och personer som 
inte kunnat jobba heltid hela livet 
hårt. Skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns pensioner är stora och 
hälften av alla kvinnor tvingas ta 
ut garantipension till någon del för 

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna 
och folkrätten blir allt grövre. Konflikten mellan 
Israel och Palestina är inte en konflikt mellan jäm-
lika parter. USA:s beslut att flytta ambassaden från 
Tel Aviv till Jerusalem är en provokation mot freds-
processen. 

Israels måste omedelbart stoppa attackerna 
på palestinska demonstranter och sluta demolera 
palestinska hem och bygga bosättningar i Östra Je-
rusalem. Blockaden mot Gaza måste hävas och de 
som behöver sjukvård och humanitär hjälp måste 
den få hjälp de behöver. Sverige och omvärlden 
måste tydligt markera att Israels brott mot mänsk-
liga rättigheter inte accepteras.

DEBATT I FÖLLINGE 
OM PENSIONERNA

att klara sig. Höj garantipensionen 
men vi måste också driva frågan 
om att höja förbehållsbeloppet.

Vänsterpartiet har drivit ige-
nom följande reformer i budgeten:

• Gratis öppenvård för alla över 
85 år.

• Höjt tandvårdsbidrag för per-
soner 65-74 år.

• Höjt bostadstillägg för ålder-
spensionärer.

• Sänkt skatt för de med låg 
pension.

Vi vill ha ett system som är solida-
riskt och förutsägbart. Kapitalbolag 
ska inte leka affär med våra pensi-
oner och ingen pensionär ska ham-
na under fattigdomsgränsen! 

USA:s israelpolitik 
skapar konflikt
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vänsterpartiet krokom

Krokoms-
bostäder 
lever inte 
upp till sitt 
ägardirektiv. 
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. 

Bli medlem i Vänsterpartiet eller kom 
på ett möte. 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 solidarisk, rättvis och jämlik.

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Vänsterpartiet vill satsa i Krokom
Dagens huvudnummer var budget för 2019. Vänster-
partiets budget innehöll:

• satsningar på bostadsbyggande och näringsliv.
• sociala satsningar, som återinförande av de-

mensteamet, 6 timmars arbetsdag samt sats-
ning på ökade hälsotal.

• nytt badhus i Krokom.
• bättre underhåll på våra fastigheter.
• avgiftsfri kulturskola.

Vår förslag för ett starkare och tryggare Krokom fick 
tyvärr inte av en majoritet i fullmäktige. 

Långforsen
Återigen är frågan om Långforsen uppe för beslut. Vän-
sterpartiet står fast vid att en restaurering så nära ur-
sprunget som möjligt är den bästa lösningen. 

Vi vill ha kommunala kossor i Krokom!
Vänsterpartiet vill att Krokoms kommun ska börja med 
egen djurhållning på Torsta i syfte att leverera ekolo-
giska och närproducerade livsmedel till kommunens 

kök. Motionen (förslaget) ska utredas. 

Sluta underfinansiera socialnämnden och motverka 
bostadsegrationen!

Socialnämnden fortsätter att göra kraftiga under-
skott, fjolåret slutade på 18 miljoner kronor. Social-
nämnden är underfinansierad vilket vi i Vänsterpartiet 
ser vi mycket allvarligt på. 

Krokomsbostäder lever inte upp till sitt ägardirek-
tiv. Inget har gjorts för att motverka bostadsegration i 
Krokoms kommun. Det behövs förändras.

Krokoms kommun hamnar på 267 plats av 290 
kommuner när det gäller kulturskolor i landet. Nehro 
Mosetafee frågade kommunen om den tänker arbeta 
för att få en fungerande kulturskola. Det blev tydligt att 
partierna som styr i kommunen inte prioriterar detta. 
Krokomsvänstern vill satsa på kulturskolan som även 
ska vara avgiftsfri.

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Jörgen 
Blom, Marie Svensson, Ulla-Greta Rexner och Nehro 
Mostafaee. 

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

BUDGET OCH KOSSOR

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

https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem
https://www.vansterpartiet.se/bli-medlem

