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VÄNSTERKROKEN
100 år av kamp för socialism och människovärde!Vänsterpartiet i Krokom | Årgång 8 | Nummer 3, 2018 

Den 9 september bestämmer vi hur Sverige, Jämtland och Krokom ska styras de kom-
mande åren. 

Det är ett viktigt val. Viktigare än vanligt. Det finns frågor som inte kan vänta, som 
klimatet och resurser till välfärden. Vänsterpartiet har visat vilken skillnad det blir om 
vi får inflytande. Jag hoppas vi får ökat förtroende att fortsätta arbeta för ett samhälle 
och ekonomi för alla – inte bara några få. 

Valet handlar om värderingar. Det kommer också att synas i valrörelsen. Jag hoppas 
på ett bra samtal och eftertänksamhet. Det är skrämmande hur låg debatten ibland är, 
med osakliga utspel och ibland rena lögner. Det är skrämmande att vissa partiet som 
säger sig älska vårt land gör sitt bästa att svartmåla det och skapa en bild av korkade 
politiker, ekonomisk kollaps och ökat våld – när fakta visar motsatsen.

Jag vill byta styre i Krokom. Jag tycker alliansen och mp gjort sitt här. Men jag skulle 
aldrig säga att kommunen är vanskött eller att det är systemkollaps. Jag tycker också att 
flera av våra ”motståndare” i de andra partierna är kloka och trevliga. Trots att jag inte 
alltid håller med dem.  

Krokom är en härlig kommun att bo i. Sverige är ett fantastiskt land. Landet har 
en välskött och väldigt god ekonomi. Vi har i grunden en fantastisk vård, skola och 
välfärd fortfarande, och den nuvarande regeringen har tillsammans med vänsterpartiet 
förstärkt den. Problem finns, grupper drabbas fortfarande av hysteriskt sparande, som 
personer med funktionsnedsättning och pensionärer. Vi behöver stärka hyresrätten, 
beskatta de riktigt rika och ge mer resurser till landsbygden. Vi behöver minska segre-
gationen.

Men främst behöver vi stärka demokratin och bygga hopp. 
Jag vill ha en valrörelse som är respektfull, saklig och hopp-
full. Där vi lyssnar på varandra och inte göder misstänksam-
het och förakt. 

Rösta inte på de som vill att av du ska styras av rädsla 
eller maktlöshet. Rösta inte på dem som vill skrämma dig 
till att känna hat. Rösta för att du vill att detta underbara land 
och denna fantastiska kommun ska bli ännu bättre. 

Själv tänker jag rösta på Vänsterpartiet, både i riksdag, 
region och kommun. Just för att jag tycker så mycket 
om platsen och landet där vi bor. Vi ses i valrörelsen!

JESSIKA SPÅNGBERG
redaktör för Vänsterkroken 

2:a namn på riksdagslistan för 
Vänsterpartiet i Jämtland

Rösta på Vänsterpartiet 
9 september

Valspecial

Vänstern i Krokom 
är ett aktivt parti 
som bryr sig!

Vänsterpartiet i Krokom är aktiva 
hela mandatperioden, inte bara 
i valrörelsen. I valet kommer de 
politiska utspelen att stå som 
spön i backen och plötsligt visar 
sig politiker av alla färger på gator 
och torg. Vänsterpartiet i Krokom 
är ett aktivt parti som lägger för-
slag och ställer frågor i fullmäk-
tige. Efter varje fullmäktige gör 
vi en Vänsterkrok där vi berättar 
om vad som händer i kommunen 
och vad vi tycker och gör. Det har 
vi gjort i över åtta år. Just för att vi 
tycker att partier ska synas oftare 
än bara i valrörelser!

Vänsterpartiet 
Krokom på Östersund 
Pride

 Kom med och delta med oss 
i tåget för jämlikhet, frihet och 
socialism. Vi samlas 1/9 klockan 
13.00 i Badhusparket. Avmarsch 
är 14.00.

 Kom på vår föresläsning med 
funkisaktivisten Tobias Holmberg 
som ska prata om funktionhin-
der och sexualitet. Vi träffas på 
Östersunds bibliotek i Hörsalen, 
31 augusti kl. 12.00.

Tillsammans kan vi förändra Krokom.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september.
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Vänsterpartiet Krokoms toppkandidater 2018

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Jag kom till Sverige som politisk kvot-
flykting för tio år sedan. Politik var och 
är en del av mitt liv. Jag är marxist och 
socialist vilket var anledningen till att 
jag var tvungen att bli flykting. Jag gick 
med i Vänsterpartiet för att man driver 
viktiga frågor som likvärdig skola och 
sjukvård, jämställdhetsfrågor, bra an-
ställnings- och arbetsvillkor.

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Att kulturskolan i Krokom ska vara 
avgiftsfri och tillgänglig för alla barn – 
satsa på kulturen!

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
Rätt att göra avdrag på skatten för fack-
föreningsavgiften och sänkta avgifter i 
kulturskolan!

Detta visste du inte om Nehro!
Nehro älskar poesi och läser mycket.

3. Nehro Mostafaee
ålder: 38 år. bor: Nälden.  
yrke: Modersmålslärare.

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Har varit vänsterpartist så länge jag kan 
minnas. Att alla är lika mycket värda och 
rättvisa har alltid varit mycket viktigt 
för mig. – jag vill se en jämlik vård/
omsorg i både regionen och i Krokoms 
kommun. Vården och omsorgen ska 
finnas där människor bor och möta de 
behov som våra invånare har. 

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Att Krokoms kommun ska behålla natt-
patrullen på en nivå att de kan bedriva 
en välfungerande äldreomsorg som är 
värdig och trygg för våra medborgare 
samt bibehålla en välfungerande arbets-
miljö. 

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
Gratis medicin till barn!

Detta visste du inte om Marie!
Marie älskar att simma och har simmat 
Vansbrosimmet flera gånger!

2. Marie Svensson
ålder: 46 år. bor: Aspås. 
yrke: Onkologisjuksköterska.

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Vänsterpartiet står för jämlikhet och 
jämställdhet. Det är viktigt för mig. Att 
våra gemensamma resurser fördelas 
rättvist och att var och en bidrar efter 
förmåga. Vänsterpartiet står för vad vi 
säger och kohandlar inte bort viktiga 
värderingar! 

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Jag vill att det ska hända mer, att det 
byggs fler bostäder, att politiken ska bli 
mer långsiktig i planeringen, har visio-
ner och presenterar nya idéer. 

Jag tycker att skola och barnomsorg 
är viktiga frågor. Krokoms kommun 
är barntätaste kommunen norr om 
Värmland. Det finns otroligt mycket att 
göra, främst två problem: bristen på 
utbildad personal och undermåliga lokal 
pga försummat underhåll. Självklart står 
också bostadsbyggande och miljön högt 
på min lista.

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
10 välfärdsmiljarder

Detta visste du inte om Jörgen!
Jörgen älskar att laga mat!

1. Jörgen Blom
ålder: 45 år. bor: Alsen.  
yrke: Undersköterska.
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Vänsterpartiet Krokoms toppkandidater 2018

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Jag gick med i vänstern på grund av de 
orättvisor jag såg drabba samer och an-
dra urfolk, liksom kvinnor och personer 
med funktionsnedsättning. Vänsterpar-
tiet ser hur fördelningen av sociala och 
ekonomiska tillgångar avgör människ-
ors livskvalitet, och rättvis fördelning 
ger bättre villkor och välfärd för alla. 

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Jag representerat Vänsterpartiet i 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kom-
munfullmäktige. Mina hjärte-frågor är 
rättigheter för samer/urfolk, funkisar 
och kvinnor. Kampen mot rasism och 
HBTQ-fobi är otroligt viktig idag. 

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
Att vi satsar 10 miljoner kronor på sprida 
Kungälvsmodellen som handlar om att 
långsiktigt motverka intolerans och 
rasism hos unga. 

Detta visste du inte om Mona!
Mona gillar att läsa, sjunga i kör; och 
vistas i fjäll och natur. Som ung spelade 
hon fotboll och har haft Pia Sundhage 
som ledare på ett träningsläger!

4. Mona Puttick
ålder: 50 år. bor: Tångeråsen.  
yrke: Församlingspedagog.

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Jag har alltid haft hjärtat till vänster och 
har varit aktiv i partiet sedan 1960-talet 
i Stockholm. Detta för att jag brinner för 
människors lika värde.  Är också mycket 
engagerad i miljöfrågor och för att av-
skaffa vinster i välfärden.

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Det jag vill driva i Krokom är i första 
hand miljöfrågor,  källsortering existe-
rar dessvärre inte. I andra hand vill jag 
se en fungerande Kulturskola för alla 
och en väl fungerande äldreomsorg.

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
Favoritreformen är absolut - gratis 
medicin till barn

Detta visste du inte om Ulla-Greta!
Ulla-Greta skulle helst vilja leva i en 
husvagn – lite saker, flyttbar och enkelt 
– vid en golfbana.

5. Ulla-Greta Rexner
ålder: 70 år. bor: Ås.  
yrke: Pensionär.

Hur kommer det sig att du är 
vänsterpartist?
Man vill kunna påverka där man bor till-
sammans med andra och ändra på saker 
som är fel. Vänsterpartiet är rätt ställe 
för det och är mitt redskap.  Med vän-
sterns idéer når man sitt mål, både för 
att jag själv och andra ska få det bättre. 

Vad tänker du driva för fråga i Krokom 
kommun?
Integration är viktigt. Nyckeln till 
framtiden är ett bra språk - nyanlända 
ska inte tvingas att tänka på andra sakar 
innan att han/hon blir klar och färdigt 
att prata, läsa och skriva svenska. Alla 
ska ha information om regler och syste-
met i Sverige.

Det ska vara lättare att få bostäder 
samt förskola- och skolplatser – det 
behövs för att folk ska trivas. Vi gör det 
bättre tillsammans.

Vilken av reformerna som Vänsterpar-
tiet drivit igenom i budgetsamarbetet 
med regeringen tycker du bäst om?
att Vänsterpartiet förhandlat fram 250 
miljoner kronor mer till biblioteken per 
år från och med 2018.

Detta visste du inte om Hefal!
Hefal har spelat ett instrument som 
heter saz i gruppen ”Koma Newroz”.

6. Hefal Ahmad
ålder: 35 år. bor: Byskogen. 
yrke: Bilmekaniker.
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 VALPROGRAM  Ett jämlikt samhälle är 
grunden för Vänsterpartiets politisk. Vi 
har konkreta reformer för att göra Sverige 
till världens mest jämlika land:

• Miljonärsskatt för rättvisare fördelning.
• Stopp för bankernas övervinster på 

bolån och bankskatt.
• Sex timmars arbetsdag.
• Avskaffa skatt på pensionen och 

förändra pensionssystemet.
• Satsningar på kultur.
• Satsningar på jobb och offentlig 

service på landsbygd.

Vi har den mest offensiva miljöpolitiken där vi 
ser att en hållbar ekologi hänger ihop med ett 
jämlikt samhälle. 

Vänsterpartiet i Krokom är en pålitlig 
vänsterröst som arbetar aktivt för att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att må 
bra och ha ekonomisk och social trygghet. 
Vi är aktiva i debatten inom och utanför 

fullmäktige. Vi har kontakt och dialog med 
medborgarna inte bara i valrörelsen. Vi ger 
ut informationsbladet Vänsterkroken efter 
varje fullmäktige för att informera om vår 
politik och vad vi gör.

En röst på Vänsterpartiet är en röst 
på en stark feministisk och socialistisk 
kraft i Krokom! 

Barn och utbildning
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid 
inom skola och barnomsorg. Där de ska få förut-
sättningar att utvecklas till trygga och självständiga 
människor. Skolan ska vara en trygg plats. Mobbing 
och diskriminering ska motarbetas vilket kräver 
fler närvarande vuxna inom skola och barnomsorg. 
Oavsett vart vi bor i kommunen ska utbildningen 
vara likvärdig.

Skola och barnomsorg ska erbjuda alla barn akti-
viteter som stimulerar att var och en kan utveckla en 
aktiv fritid, både när det gäller kultur och idrott.
Många barn och ungdomar kan behöva extra stöd 
under olika perioder. Ju tidigare insatserna sätts in 
desto bättre förutsättningar får barnet. Resurserna 
till olika former av stöd till barn med särskilda behov 
behöver öka. 

• Minst 2/3 av förskolepersonalen ska ha 
pedagogisk utbildning och ska få utbilda sig 

Krokom är 
en framtids-
kommun. Vi 
behöver en 
kommun-
ledning som 
vågar satsa 
på samhälls-
bygget. Vi är 
redo. 

Det är vår 
tur nu!
Jörgen blom
Undersköterska 
och vänsterns 
kandidat till 
kommunalråd.

Ett Krokom och Jämtland 
för alla – inte bara några få 
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på arbetstid. 
• Fler vuxna i skolan, både pedagoger och 

annan personal.
• Fler fritidsledare och ökade öppettider på 

fritidsgårdar.
• Extra resurser till särskolan och barn med 

särskilda behov. 
• En skola och fritidsverksamhet 

som är anpassad för unga med 
funktionsnedsättningar.

• Satsningar på skol- och elevhälsovård.
• Stärk kunskapen om den samiska kulturen 

och näringen i skolan.
• Feministiskt självförsvar för tjejer. 
• Barnomsorg på obekväm tid.

Personalpolitik
Personalen är kommunens viktigaste resurs. En of-
fentlig arbetsgivare skall vara förebild när det gäller 
arbetsmiljö, ledarskap, möjlighet till inflytande, 
jämställdhet och jämlikhet. Vi vill avsätta särskilda 
pengar i budgeten för att sänka sjuktalen. Vänster-
partiet vill öka inflytandet från våra anställda. 
Vänsterpartiet på nationell nivå driver krav om sex 
timmars arbetsdag. Vänsterpartiet i Krokom vill på 
försök genomföra sex timmars arbetsdag i någon del 
av den kommunala verksamheten.

• Arbetsmiljöproblem och diskriminering ska 
kartläggas och åtgärdas.

• Heltid skall vara norm och deltid en möjlighet.
• Antalet timanställningar och olika 

projektanställningar skall minska till förmån 
för tillsvidare anställningar

• Försök med sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön ska göras inom vissa delar av 
den kommunala verksamheten.

Vård och omsorg
Alla äldre har rätt till en god service oavsett om vi 
bor hemma eller på särskilt boende. Trygghet och 
värdighet ska vara nyckelord för verksamheten. Ut-
bildad personal med bra arbetsvillkor behövs för att 

genomföra detta.
Vi säger nej till ensamarbete nattetid inom äldre-

omsorgen och hemtjänsten! Det är ingen bra lösning 
vare sig för personalen eller för de äldre. Krokoms 
kommun ska behålla nattpatrullen och erbjuda 
nattliga vårdbesök till dom som behöver och vill ha 
personliga besök. Nattkamera skall erbjudas alla som 
ett alternativ men ska alltid vara frivilligt.

Vänsterpartiet i Krokom vill att äldreomsorgen 
ska drivas i kommunal regi eller icke-vinstdrivande 
verksamheter. Vinstintressen riskerar att hamna i 
konflikt med kvalitet och leder till ökade klasskill-
nader.

Den växande psykiska ohälsan är ett stort 
problem, såväl i Krokom som i resten av Sverige. 
Återupprätta psykosociala teamet inom ramen som 
är socialtjänstens uppdrag och familjeterapi. Ett 
samarbete mellan polis, skola och kommunen behövs 
för att minska alkoholkonsumtion och droger bland 
ungdomar i Krokom. 

• Kultur- och fritidsaktiviteter ska utökas för de 
äldre, både för de som bor hemma och de som 
bor i särskilda boende.

• Minst en social aktivitet per dag på 
äldreboendena.

• Demensteamet ska vara en permanent del av 
verksamheten och en ny demenskartläggning 
ska göras för att kunna sätta in tidiga insatser 
i förloppet.

• Hemtjänsttaxan, taxan för service och omsorg 
ska sänkas till 100 kronor/timme.

• Distriktsskötersketjänster ska vara avgiftsfria.
• Krokoms kommun ska erbjuda trygghets-

boende för äldre i alla våra större tätorter.
• Rehabiliterande insatser efter olycksfall eller 

sjukdom ska öka.
• Projektet Mötesverkstaden Krokom 

återinrättas.

Integration
Vänsterpartiet står för en mänsklig flykting- och 
invandringspolitik både på nationell och på lokal 
nivå. Vi kompromissar inte om mänskliga rättig-
heter. Vi behöver en bra integration som ger alla 
möjligheter att delta på lika villkor i samhället. Om 
Migrationsverket placerar asylsökanden i kommunen 
ska kommunen ha insyn i boenden och verka för att 
de boende får det stöd de behöver.

I Krokoms kommun vill Vänsterpartiet underlätta 
för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden 
eller en utbildning. Det är viktigt att kunna erbjuda 
språk- och yrkespraktikplatser där en bra matchning 
har gjorts vilket förutsätter ett bra och nära samar-
bete mellan kommun, näringsliv och civilsamhället.

• Kommunen ger bättre stöd i skolan till 
nyanlända och till hemspråksundervisningen.
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• Integrationsenheten förstärks t ex när det 
gäller etableringskoordinatorer som ska 
underlätta nyanlända att få praktik och jobb 
på olika arbetsplatser.

• Samarbetet mellan kommuner, ideella 
organisationer och företag främjas för en 
effektiv integration.

• Kommunen ska underlätta naturliga möten 
mellan olika grupper. Vi ser positivt på 
verksamheter som Jalla Café och projektet 
Vänner utan gränser.

Personer med 
funktionsnedsättning 
Alla människor är resurser i samhället.  Personer 
med funktionsnedsättning, oavsett om det är psy-
kiskt eller fysiskt, medfött eller förvärvat, har rätt till 
det stöd och den hjälp som behövs för att kunna delta 
i samhället på lika villkor.

Vänsterpartiet vill ta bort egenavgiften för barn 
och ungdomar som är beroende av färdtjänst och 
likställa kostnaden med kollektivtrafikens avgifter i 
övrigt.

• Personer med funktionsnedsättningar får det 
stöd som behövs för att kunna arbeta oavsett 
om det är på den vanliga arbetsmarknaden 
eller i andra anställningsformer. 

• Öka tillgången till att utöva och 
ta del av kultur för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar ska förbättras.

• Kompetenshöjande insatser till personal inom 
stöd och service. 

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rät-
tigheter och skyldigheter inom livets alla områden: 
makt och inflytande, ekonomi, företagande, arbete, 
arbetsvillkor, utbildning och utveckling,ansvar för 

hem och barn och frihet från könsrelaterat våld.

Mångfald
Mångfald innebär att människors lika värde respekt-
eras – oavsett ålder, kön, könsidentitet eller könsut-
tryck, sexuell läggning, trosuppfattning, funktions-
nedsättning eller etnicitet. Kommunen ska arbeta 
aktivt mot diskriminering får vissa sämre bemötande 
och livsvillkor. 

• All kommunal verksamhet ska utvärderas och 
åtgärdas ur jämställdhetsperspektiv.

• En kommunal handlingsplan för att motverka 
hot våld och trakasserier upprättas.

• Mångfalden ska uppmuntras bland anställda 
inom kommunen.

• Långsiktigt stöd till Kvinnojouren, Centrum 
för våld mot kvinnor och Brottsofferjouren.

• Kommunens verksamheter ska hbtq-
certificeras.

• Feministiskt självförsvar för flickor i skolan 
och värdegrundsarbete bland killar.

Stärk samernas rättigheter
Vänsterpartiet driver att Sverige ska skriva på ILO 
169 och erkänna samerna som en ursprungsbe-
folkning. Vi är stolt över att Krokom är ett samiskt 
förvaltningsområde, som bland annat innebär att vi 
har rätt att få kommunicera på samiska inom kom-
munens verksamheter. Den samiska kulturen och det 
samiska språket ska stärkas.

Rennäringens långsiktiga överlevnad handlar om 
tillgång till användbara betesmarker inom delar av 
kommunen som omfattas av samernas sedvanerätt. 
Ökat intrång av t.ex. vindkraftsparker, skogsavverk-
ningar och skotertrafik måste begränsas genom ökad 
beslutanderätt för samebyarna. Kommunen ska alltid 
ha ett bra samråd med samebyarna.

Kultur
I en kommun som satsar på kulturen trivs människor 
bättre. Kommunen ska budgetera för kultur inom 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

• Kulturskolan ska vara avgiftsfri, integrerad 
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och nå alla elever.
• Öka kommunens kulturbudget, bland annat 

biblioteksanslagen.
• Fler replokaler.
• Öka möjligheten för barn att ta del av 

kulturevenemang och museer.
• Öka inslagen av kultur i vården.

Näringsliv och jobb
Kommunen är Krokoms största arbetsgivare och 
en viktig del i det privata näringslivets utveckling. 
Kommunen ska vara intressant för nyetableringar av 
företag. Vi har många företagare i jord-, skog- och 
vattenbruk, samt turismnäring i Krokoms kom-
mun. De flesta är små företag och dessa ska stödjas. 
Vänsterpartiet på riksplan bland annat att företag 
med upp till 10 anställda ska slippa betala 14 dagars 
sjuklön.

För att stärka företagande i norra delarna behövs 
en utbyggd infrastruktur, med både vägar, bussar 
och snabb och pålitlig IT- och telekommunikation. 
Vänsterpartiet jobbar för ”Tågstopp Nälden” samt 
att ett antal bra pendlarparkeringar skapas i exem-
pelvis Föllinge, Änge och Nälden. Det ska vara lätt 
att lämna bilen och byta till kollektivtrafik och sedan 
hämta bilen som kunnat stå med motorvärmare och 
under tak. 

Strategisk samhällsplanerare ska införas för att 
få en långsiktig samordning, planering och effekti-
vare organisation, såväl internt som externt.

• Stärk kommunens samarbete med 
arbetsförmedling och näringsliv för att 
öka tillgång till jobb och utbildning, inte 
minst för ungdomar, funktionsnedsatta och 
långtidsarbetslösa.

• Främja fler initiativ som ”Återbruket” vid 
Krokoms återvinningsstation.

• Vi ökar jobben inom den kommunala väl-
färden och skrotas LOV (Lagen om valfrihet)

• Kommunen ska stimulera startandet av 
sociala företag.

• Krokomsporten ska utvecklas och bli en del av 
Krokoms samhälle! 

• Krokomsbostäder ska ges direktiv att skapa 
tillgång till företagslokaler till rimliga 
kostnader.

• Skapa lokala kommunala centrum ute i 
kommundelarna för att stärka det lokala 
näringslivet.

Miljö och transport
Våra basnäringar jord- och skogsbruk, rennäring 
och turism är alla beroende av att kommunen har 
höga ambitioner när det gäller miljö- och natur-
skydd och stimulerar långsiktigt hållbar produktion 
och konsumtion. Vi ska ställa tydliga miljökrav vid 

upphandling, köpa ekologiskt odlad mat samt delta 
och samverka i olika utbildnings-, forsknings-, och 
utvecklingsprojekt i länet.

Avfallshanteringen ska ses över. Taxan till 
renhållning ska göra att det lönar sig att slänga lite 
sopor. Vi ska ha lättillgängliga, rena och trevliga 
sorteringsanläggningar. Kommunens egna verksam-
heter måste börja sortera sitt avfall.

• Nej till storskaliga fiskodlingar i Storsjön  
– vi föredrar bassängodling på land.

• Pendlingsparkeringar i kommunen med 
motorvärmare och carport införs.

• Tydliga miljökrav ställs vid upphandlingar.
• Sopsortering inom kommunens egna 

verksamheter samt Krokoms bostäder.
• Öka ekoturismen.

Idrott och fritid
Fritidsintressen ger hälsa och välbefinnande. Runt 
om i kommunen finns idrottsanläggningar som sim-
hallar idrottshallar och elljusspår i varierande skick. 
Vi ska göra satsningar för att höja standarden på an-
läggningarna. Fritidsgårdar ska finnas i våra tätorter 
och placeras i samråd med ungdomarna.

• Mer personal på fritids.
• Genomför en anläggningsöversyn för 

långsiktig idrottsanläggningspolitik.
• Full kommunal finansiering för Änge 

Sportcenter.
• Nytt Badhus i Krokom.

Bygga och bo
Vänsterpartiet vill se omfattande utbyggnad av 
bostäder i vår kommun, inte bara i Ås. Vi behöver fler 
lägenheter både i Krokom och i våra andra tätorter. 
Det behövs ett antal seniorbostäder där våra äldre 
kan flytta in som är i behov av närhet till service och 
kommunikationer.

• Bygg ett äldreboende i Nälden.
• Bygg fler hyresrätter i kommunen.
• Skaffa fram byggbar mark för såväl bostäder 

som industrier och kontor.
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Vänsterpartiet har 4 av 45 mandat 
i kommunfullmäktige. Vi represente-
ras 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 
busskort för ungdomar, miljöåtgärder i 
Nyheden och Hissmofors och att kom-
munen tar ansvar för bättre förutsätt-
ningar 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.

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

Hur kommer det sig att du är vänsterpartist?
Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor 
och politik och blev aktiv jag i Vänsterpartiet ef-
ter valet 2014. Jag hade då i åtta år sett hur viktiga 
delar i samhället snabbt försämrats. Att priva-
tiseringar och utförsäljningar av vår gemen-
samma välfärd verkligen försämrade för många 
människor ledde till att jag ville aktivera mig 
politiskt, och då var Vänsterpartiet det självklara 
valet.

Vad tänker du driva för fråga i riksdagen?
Jag vill ha ett Sverige för alla, med ex rimliga 

Fredrik 
Olofsson
ålder: 41 år. 
bor: Ås. 
yrke: Gymnasielärare.

Fredik Olofsson, 41 år, 
är från Krokom och är 
Vänsterpartiet Jämtlands 
förstanamn till riksdagen.  

hyror, socialförsäkring att lita på, samt vård och 
skola att lita på. Välfärdsfrågan som är vikti-
gaste för mig, tillsammans med klimatfrågan. 
Det känns kul att just Vänsterpartiet utsågs av 
Naturskyddsföreningen till det parti med bäst 
miljöpolitik! 

Vilken av reformerna som Vänsterpartiet drivit 
igenom i budgetsamarbetet med regeringen 
tycker du bäst om?
Jag anser att sjukvårdsreformerna är de vikti-
gaste som Vänsterpartiet drivit igenom för de 
gör störst skillnad för de människor som lever på 
marginalen.

Detta visste du inte om Fredrik!
Fredrik kan lite teckenspråk och lär sig mer hela 
tiden eftersom yngsta barnet har en hörselned-
sättning. Gillar att tågluffa!

Vill du se en krokomsbo i 
riksdagen? Det vill vi!
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