
Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde det enda 
anständiga. Tillsammans med Vänsterpartiet rös-
tade de på Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve  
till andra vice talman, istället för på Sverigedemo-
kraternas Björn Söder. Alliansen struntade i praxis 
som gäller att största partiet ska bli första talman 
och tog stöd av SD för att få sin egen kandidat. 

Lotta Johnsson 
Fornarve (v) ny talman

 LEDARE  Tack till alla som röstat på Vänsterpartiet i Krokoms kommun, 
regionen och riksdagen! Många visade att det är dags för en politik för jäm-
likhet, klimat och jämställdhet. Vänsterpartiet gjorde ett riktigt bra riks-
dagsval och även i Jämtland gick Vänsterpartiet fram i riksdagsvalet och 
regionen ökade vi med ett mandat. Tyvärr gick det inte lika bra i Krokom, vi 
backade ett mandat i kommunvalet. 

Precis som att det är oklart vad som händer på riksplanet, så är det 
oklart hur det blir i regionen när detta skrivs. Inte 
heller vet vi hur det kommer att se ut i Krokom. 

Det vi vet med säkerhet redan nu är att Vän-
sterpartiet i Krokom, oavsett hur mandaten 
fördelar sig och vilka samarbeten som upp-
står, kommer att fortsätta vara ett aktivt parti 
som arbetar hela mandatperioden, både inom 
fullmäktige och utanför. Vi arbetar för ett Kro-
kom för alla – inte bara några få. Vi kommer att 
engagerat delta i det politiska samtalet, lyssna 
på alla som bor och verkar här och bidra 
till att förstärka demokratin och jämlik-
heten. 

Vi är del av en växande rörelse: bara 
från årsskiftet har 10 000 personer gått 
med i Vänsterpartiet i Sverige. I Jämtland 
har vi fått 100 nya medlemmar. Vi ses! 

JESSIKA SPÅNGBERG
Redaktör

TACK!

Nyhetsbrev från Vänsterpartiet i Krokom | Årgång 7 | Nummer 4, 2017 100 år av kamp för socialism och människovärde!

Alliansen har dåligt minne och dåligt omdöme. De 
tar stöd av SD för att avsätta Löfven som statsminis-
ter utan att ha ett eget alternativ. De glömde att de 
sagt i valrörelsen att de inte skulle göra sig beroende 
eller samarbeta med SD. 

Alliansen  SD 
röstade tillsammans
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Det kan 
leda till 
ännu högre 
sjuktal... 
MARIE  
SVENSSON, 
Fullmäktige- 
ledamot 

KONTAKT 
marie.svensson 
@vansterpartiet.se 

Under mandatperioden 2018–2022 
har Vänsterpartiet i Krokom 3 av 41 
mandat i kommunfullmäktige. Nedan 
ser du vänsterns ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige.

ordinarie

1.  Jörgen Blom Krokom
3.  Marie Svensson  Krokom
4.  Nehro Mostafaee Ås

ersättare

1.  Mona Puttick 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  

Vänsterpartiets ledamöter: Jörgen Blom, Mona Puttick, 
Nehro Mostafee och Marie Svensson

Samtliga av Vänsterpartiets ledamöter var aktiva i 
under debatten. För oss är det självklart att visa engage-
mang i fullmäktige, ställa frågor och lämna in förbätt-
ringsförslag. Det är vårt ansvar som förtroendevalda. 

Kommunen ligger kraftigt på minus – vilket Cen-
ternmajoriteten berättar tre dagar efter valet. Punkten 
om delårsrapporten handlade till stor del om under-
skottet som alltså är mycket större än beräknat; den 
ekonomiska prognosen för året är minus 8,5 miljoner. 
Risken är stor att underskottet ökar än mer innan årets 
slut. 

Att samverkanspartierna C, M, Kd, Mp väntade med 
att presentera detta tills efter valet är ganska pinsamt. 
De styrande i Krokoms kommun har helt klart inte kla-
rat sitt uppdrag. Detta innebär bland annat att kommu-
nen har infört vikariestopp även inom vård/omsorg och 
förskola/skola. Vänsterpartiet kommer att bevaka att 
detta då det vi är oroliga att det kan drabba våra unga, 
de med stöd från omsorgen eller äldre i kommunen. Det 
kan vi inte acceptera. 

Detta är dessutom en väldigt kortsiktig ”lösning”. 
Vi ser stora risker för att detta kan leda till ännu högre 
sjuktal och fördyringar över tid. 

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Jörgen 
Blom, Marie Svensson, Mona Puttick och Nehro Mosta-
faee. 

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

SISTA FULLMÄKTIGE FÖR 
MANDATPERIODEN 2014-2018

Alliansens mattekunskaper tycks vara riktigt dåliga. 
De hävdar att 143 mandat är fler än 144. Inte kon-
stigt att de gör katastrofala affärer som Nya Karo-
linska, Nuon och kör budgeten i botten när de styr!

Fem myror är fler än 
fyra elefanter

Bara två stycken röster saknades för att Vänsterpartiet i 
Krokom skulle få 4 mandat i kommunfullmäktige istället 
för de 3 mandat partiet fick. Mandatet hade också gått 
från Moderaterna till Vänsterpartiet. Att varje röst har 

betydelse blir extra tydligt en sådan här gång.

2 röster

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


