
 LEDARE  Jag arbetar med missbruksfrågor och kom 
precis hem från ett seminarium som handlade om 
förebyggande arbete. I dessa frågor är barn- och 
ungdomsperspektivet viktigt. All forskning och er-
farenhet visar att trygga uppväxtvillkor, goda rela-
tioner till föräldrar och andra vuxna i barns närhet 
och att gå ut skolan med godkända betyg är bland 
det viktigaste för att, inte bara förebygga missbruk, 
utan även våld och utanförskap.

Våra barn är viktiga. Inte bara för att vi älskar 
dem och de är bärare av framtiden. Varje unge vi 
missar fånga upp, som vi inte lyckas motivera och 
bli godkänd i skolan, riskerar att hamna snett och 
orsaka sig själv och andra lidande och kostnader.  

I skoldebatten som pågår och när styret i Kro-
kom vill lägga ned mu-
sikskolan tycks ekonomi 
vara det viktigaste för 
många. Men vi måste 
också se långsiktigt 
på ekonomi –vi har 
inte råd med att inte ge 
våra barn en god upp-
växt och skolgång. 
Satsa på skolan, 
även musiksko-
lan och en me-
ningsfull fritid 
för barnen!
 

JESSIKA 
SPÅNGBERG

Redaktör

 UTTALANDE  Vänsterpartiet i Krokom har fått frågor från Växtkraft Kax-
ås och Växtkraft Aspås/Rödön om hur vi ser på tjänstemannaförslaget att 
förtäta skolorna, vilket innebär att lägga ner skolorna i Aspås och på Rödön. 
Vänsterpartiet har deltagit i medborgardialogerna, haft mejlväxling med 
kommuninvånare och läst insändare och haft egna medlemsmöten för att 
få så mycket information och många perspektiv som möjligt.

Vänsterpartiet ser sammanfattningsvis inte stora skolor som en bättre 
lösning per automatik. Det är viktigt med inflytande och där förtätning har 
fungerat bra är på de platser där föräldrar och barn själva initierat det, t ex 
när barn flyttade från Landön till Änge.

Vi ser istället gärna lösningar som är solidariska, där vi ser alla delar av 
kommunen och där vi inte ställer byar mot varandra!

Vänsterpartiet vill invänta resultatet av de satsningar som görs i Kro-
koms kommun i och med växtkraftsatsningarna i Kaxås, Rödön och Aspås. 
Vi har sett ett stort engagemang!

Krokoms kommun har fler byskolor än många andra kommuner. Sko-
lorna fungerar bra och föräldrar och barn är nöjda. Det är en utmaning att 
anställa behörig personal och att elever inte har alla ämnen på alla skolor. 
Det kan ändå vara en bättre lösning att bussa barn en dag i veckan till t ex 
Änge skola för undervisning i idrott, slöjd och bad än att bussa barn varje 
dag en längre sträcka till en annan skola.

Vi måste våga tänka nytt för att hitta andra lösningar än att lägga ner 
skolor, för att kunna ge elever och lärare arbetsro och möjligheten att på-
verka sin arbetsplats och sin studiemiljö.

Vänsterpartiet i Krokom ser med glädje olika byar satsa och samarbeta. 
Vi ser gärna utökat samarbetet i fler frågor; seniorboenden, att söka fond-
medel, folkbildningsinsatser i t ex datorkunskap och liknande, göra gemen-
samma uttalanden och arrangera sommaraktiviteter!  

Vänsterpartiet ser gärna ett utökat samarbete där Krokoms kommun 
stöttar med en fungerande infrastruktur.  En bra skola/förskola är en själv-
klar och mycket betydelsefull del av det!
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das goda 
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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  Återigen är kulturskolans verk-
samhet hotad på grund av kommunens dåliga ekonomi.  
Barn och utbildningsnämnden har precis minskat an-
slagen till kulturskolan med en miljon! Styret vill också 
flytta över kulturskolan till kommunstyrelsen istället 
för barn- och ungdomsförvaltningen då man tror att det 
skulle utveckla kulturskolan. Hur ska kommunstyrel-
sen kunna utveckla en verksamhet vars kostym är flera 
nummer för liten?

Kommunens översyn av kommunens kulturverk-
samheter visar att kulturskolan i Krokoms kommun 
behöver utvecklas för att nå fler elever i dagsläget når 
kulturskolan bara 300 av totalt 2200 elever. Vi i Vän-
sterpartiet tror inte att kulturskolans problem kommer 
att lösas genom att flytta organisationen till Kommun-
styrelsen istället för barn och utbildningsförvaltningen. 
Låt den ligga kvar. Däremot vill vi att kommunen ska 
hämta inspiration från bland annat Ragunda kommuns 
goda arbete när det gäller kulturskolan: den är avgiftsfri 
och man har ett nära samarbete med skolverksamheten. 

De styrande fick kalla fötter då de insåg att oppo-
sitionen var större och emot deras förslag. De återre-
mitterade ärendet med motiveringen att de behövde ett 
bredare stöd för sitt förslag. 

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Marie 
Svensson, Mona Puttick och Krister Lundström. 

KULTURSKOLAN 
ÄR HOTAD

Vänsterpartiets talesperson i miljö- och jordbruks-
utskottet, Elin Segerlind, besökte Jämtland den 11 
november. Hon berättade engagerat om arbetet i 
riksdagen med bland annat skogsfrågor, livsmed-
elsförsörjning, höns i bur och minkfarmar. Hon tog 
även upp svårigheterna med EU:s struktur och upp-
byggnad och frihandeln på kapitalets villkor. I för-
svaret av människor, djur och natur står vänstern 
ofta ensam. 

På Vänsterdagarna i Göteborg 1-3 nov deltog 22 per-
soner från Jämtland. Där lyssnade vi bland annat på 
Jonas Sjöstedt som fokuserade på att det är vän-
stern som är motvikten till de nedskärningar som 
sker runt om i landet.

– Vi är inte med på nedskärningar som slår mot 
vanligt folk samtidigt som skatten sänks för de rika. 
När folk samlas på torget för att rädda sjukhuset så 
står vi mitt ibland dem.

Jämtlandsvänstern i 
Göteborg

Miljö- och jordbruk 
i centrum

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


