
Regionstyrelsen har beslutat att inte betala till To-
biasregistret, det nationella registret för blodstam-
celler. Tobiasregistret matchar patienten med lämp-
lig givare i Sverige eller utomlands. Varje år utförs 
cirka 250 blodstamcellsdonationer i Sverige. Region 
Jämtland Härjedalen har cirka fem patienter varje år 
som får stamceller med hjälp av detta register. 

Motiveringen att regionens ekonomi är an-
strängd och att man vill se ett sammanhållet system 
för alla kvalitetsregister, är inte en rimlig ursäkt för 
att inte betala för en tjänst som regionen nyttjar.

Ansträngd ekonomi 
ger mindre pengar
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Vänsterpartiet vill se ett förbud av brytning av va-
nadin i alunskiffer i kommunens nya hållbarhets-
strategi. Den nya skrivningen innebär ett förbud av 
brytning av vanadin i alunskiffer, brytning av uran 
och uran som biprodukt. Vänsterpartiet uppmanar 
Jämtland Härjedalens kommuner att också ta ställ-
ning för vår miljö och Storsjöns vatten.

Splittra och härska

Saker som Försäkringskassan inte tycker 
berättigar till personlig assistans:

• hjälp med matlagning
• hjälp med städning
• hjälp med sina barn
• hjälp att andas

Saker som subventioneras för andra ur 
statskassan via Rot och Rut:

• hjälp med matlagning
• hjälp med städning
• hjälp med sina barn
• hjälp att andas

Att subventionera eller 
inte subventionera...

 LEDARE  Sänkta skatter för dem som tjänar allra mest? Höjda hyror? Sänk-
ta löner? Fortsatt vinstjakt i välfärden där miljarder försvinner till skatte-
paradis?

Eller bättre villkor för pensionärer och de som sliter i låglöneyrken? 
Förstärkning av hyresrätt och satsningar på klimatet?

Skillnaden på vad höger- och vänsterpolitik syns tydligt när Centern 
och Liberalerna ställer krav på Löfven. Deras viktigaste krav handlar om att 
försämra arbetsrätten, införa låga löner och om ta bort värnskatten, dvs den 
extra skatt på 100-200 kr per år som ”drabbar” de 
som tjänar över 55 000 kronor. Värnskatten in-
förde Vänsterpartiet och regeringen för att istäl-
let minska skatten för personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning med en halv miljard.

Vänsterpartiets krav som vi drev igenom 
i förhandlingarna med regeringen under förra 
mandatperioden handlade om gratis medicin till 
barn, satsningar på vård och omsorg, sänkt skatt 
för pensionärer, höjd assistansersättning och 
möjligheten till CSN-lån till körkort med 
mera. Vänsterpartiet spelar inte teater, vi 
menar allvar med att driva politik som 
är bra för vanligt folk.

Det är tydligt vad de olika partierna 
erbjuder för klappar till jul och aldrig nå-
gonsin har det varit så tydligt att tomten 
är röd.  
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Vår
budget
syftade till
att skapa
ett Krokom
för alla.
MARIE  
SVENSSON, 
Gruppledare 

KONTAKT 
marie.svensson 
@regionjh.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.  Marie Svensson Aspås
2.  Nehro Mostafaee  Nälden
3.  Mona Puttick Tångeråsen

ersättare

1.  Ulla-Greta Rexner Ås
2.  Hefal Ahmnad 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.

BUDGETDEBATT MED TYDLIGA 
IDEOLGISKA SKILLNADER

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Vänsterpartiet ställde en interpellation (fråga) om hem-
tjänsten i Krokoms kommun. Det blev en livlig debatt: 15 
av 41 ledamöter var upp och debatterade. De ideologiska 
skillnaderna mellan partierna som finns är tydliga. Vi 
i Vänsterpartiet ser arbetsförkortning som ett sätt att 
minska de höga sjuktalen inom hemtjänsten och för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Samverkanspartierna menar att det är viktigt att 
”ha roligt på jobbet” och att vi måste lita på tjänste-
männens förslag att hemtjänstens nattpatrull kan 
minska från sex till fyra i personalen utan problem.  De 
såg ingen kopplingen av behov av återhämtning då ar-
betet inom hemtjänsten sker på dygnets alla timmar, 
delade turer och stressig arbetsmiljö. 

Krokoms kommun lägger minst pengar per person 
på kulturen i länet. Nehro Mostafee ställde frågor runt 
detta till kommunstyrelsens ordförande som i stort sätt 
lutade sig på att vi har en kultursamordnare och en kul-
turungdomssamordnare i kommunen. De gör båda ett 
fantastiskt jobb med de resurser de har, men faktum är 
att vi lägger lite på kulturaktiviteter i jämförelse med 
andra kommuner. 

Kultur är ett grundläggande behov hos alla 
människor. I en kommun som satsar på kulturen trivs 
människor bättre. I många år har man sparat på Kul-
turskolan och det vill vi från Vänsterpartiet ändra på.  

Vänsterns nya gruppledare Marie Svensson presen-
terade Vänsterpartiets förslag till rambudget för 2019. 
Vår budget syftade till att skapa ett Krokom för alla. 
Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för alla 

i kommunen att alla ska må bra och ha en ekonomisk 
och social trygghet. 

Detta vill vi uppnå med vår budget: 
• Att vi ska bygga för framtiden, långsiktigt och 

hållbart.
• Satsa på kulturskolan.
• Sänka sjuktalen inom kommunens verksamheter 

ffa inom kvinnodominerade yrken.
• Källsortering inom kommunens verksamheter.
• Återupprätta demensteamet samt behålla 

nattpatrullens bemanning.
• Insatser för att förbättra den psykiska hälsan i 

kommunen.  
• Tyvärr röstades vår budget ner och de styrande 

blågrönas budget är styrande även nästa år.

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

Vänsterpartiet tar plats i följande nämnder/styrelser 
mandatperioden 2019-2022:
Kommunstyrelsen: Marie Svensson (ledamot) Nehro 
Mostafee (ersättare)
Socialnämnden: Marie Svensson (ledamot)
Bygg och miljönämnden: Ulla-Greta Rexner (ledamot)

Nämnder och styrelser

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


