
Ingen har väl missat klimatveckan? Vänsterpartiet 
uppmanar riksdagen att utlysa nödläge för klimatet. 
Vi kräver åtgärder för en ekonomi som sätter hänsyn 
till klimat och miljö före kortsiktiga vinstintressen 
och som fokuserar på strukturer – inte individer. Vi 
har en rad konkreta förslag som gör skillnad. Blir du 
nyfiken på Vänsterpartiets klimatpolitik? Läs mer 
på: https://www.vansterpartiet.se/politik/klimat/

 LEDARE  En del aktuella politiska beslut verkar osannolikt korkade. Som 
att Liberalerna och Centern driver igenom att ta bort värnskatten, det vill 
säga en skattelättnad för de som tjänar över 61 000 kronor i månaden, med 
cirka 200 kr/mån. Detta till en samhällskostnad på 6 000 miljoner medan 
budgetens ”satsning” på äldreomsorgen är 600 miljoner.

Som att vissa partier vill att Systembolagen ska ha öppet på söndagar, 
men stänger ned biblioteken på lördag. Som när skattefinansierad städ-
hjälp till privatpersoner (RUT-avdrag) är viktigare än att ta hand om det 
gemensamma. Eller som när Liberalernas Nyamko Sabuni – som tjänar 130 
000 kr/mån – införa ”inträdesjobb” innebär att en 
utbildad undersköterska eller personlig assistent 
ska kunna jobba heltid för endast 12 500 kronor 
i månaden – innan skatten är dragen.  

Det är lätt att tro att det är ett skämt när 
partitopparna för M, L och KD – mitt under kli-
matveckan och under samtalen om gängkrimi-
nalitet – tar flyget till ockupationsmakten Israel 
för att festa loss och ta selfies med kändisar. 

När Gunnar Axén, före detta moderat 
riksdagsledamot som själv är riskkapita-
list, kallar undersköterskor för parasiter 
– då tänker jag att måttet borde vara 
mer än rågat. 

Eftersom det tyvärr är på riktigt så 
kavlar jag upp ärmarna och organiserar 
mig i Vänsterpartiet. Vi ses!
 

JESSIKA SPÅNGBERG
Redaktör
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Vi säger välkommen till Krister Lundström från His-
smofors, som är ny ersättare i kommunfullmäktige 
för Vänsterpartiet och till Jörgen Blom, Alsen som 
är ny nämndeman i tingsrätten för Vänsterpartiet.

Nya företrädare för (V)

Benjamin Dousa, ordförande för moderata ungdomsförbundet.SAMTIDIGT NÄR 
HÖGERN ANGRIPER
UNDERSKÖTERSKAN...

MUF:s ordförande Benjamin Dousa kallar försörj-
ningsstöd för lyxkonsumtion och vill att det ska er-
sättas med checkar som kan växlas in mot mat och 
kläder. Detta är klasshat. För MUF handlar det inte 
längre om att ge folk mindre pengar; nu ska männ-
iskors frihet bort! 

Verklighetsfrånvända MUF:are borde få leva på 
matcheckar tills att de landar i verkligheten för de 
människor som de uttrycker sitt förakt för.

Klasshatets ansikte

Du har väl inte missat 
klimatveckan?
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Ett privat 
äldreboende 
är dyrt för 
kommunens 
medborgare, 
till sämre 
kvalitet.
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.  Krister Lundström Hissmofors

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, 
24 SEPTEMBER  2019  

Krokoms bostäder har stort behov av renovering och 
upprustning. 
Samtidigt gick Krokoms bostäder med vinst 2.5 miljo-
ner förra året. Nära häften av de pengarna, 1,2 miljoner, 
beslöt fullmäktige att ge till Krokoms kommun. Vän-
sterpartiet var enda partiet som röstade emot och som 
menar att de pengarna borde komma hyresgästerna till 
del i första hand. 

Ge socialnämnden vettiga budgetförutsättningar!
Socialnämnden brottas med ett stort underskott: 25 
miljoner i år. Det är inte rimligt att man ska göra så sto-
ra besparingar på verksamheten. Kommunen kommer 
att behöva skjuta till mer pengar. Vänsterpartiet anser 
att vi behöver börja titta på hur mycket extra pengar so-
cialnämnden behöver för att upprätthålla en bra nivå för 
våra medborgare. De andra partierna ställde sig tyvärr 
inte bakom vårat förslag. 

Färre upphandlingskonsulter – mer verksamhet!
Vänsterpartiet ställde frågor om platser och upphand-
lingsprocessen för nästa särskilda boende i Krokom. 
Svaret svävar mellan 40-80 platser och vi vet inte när 
det ska stå klart för inflyttning. Frågan är vems behov de 
blågröna styret tar hänsyn till: det privata vårdbolaget 
(om det blir så) eller kommunens behov. Vänsterpartiet 

ÖVERSKOTT – RUSTA UPP 

HYRESRÄTTERNA!
ställde sig heller inte bakom att ge extra medel för kon-
sultkostnader i samband med upphandlingen. Vi tycker 
att nästa särskilda boende både ska byggas och drivas 
i egen regi. Det ger bäst kvalitet och är den mest kost-
nadseffektiva lösningen. 

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

Tjänstemännen i kommun har tagit fram ett förslag 
med en förändrad skolstruktur i Krokoms södra delar. 
De berörda orterna är Krokom, Ås, Dvärsätt, Rödön, 
Aspås och Nälden. Vi i Vänsterpartiet kommer att lyssna 
på de medborgardialoger som anordnas i höst innan vi 
tar ställning. Men vi hade velat se ett nyare grepp. Vi vill 
undvika att lägga ner små enheter och att centralisera 
skolverksamheterna. Tillfälliga lösningar med moduler 
är inte bra. Barnfamiljer behöver långsiktig planering. Vi 
måste också se till att det inte blir ställningskrig mellan 
byar om vilken skola som ska vara kvar.

Skolan i kommunens 
södra delar förändras?

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


