
Socialdemokraterna och miljöpartiet hade tillsam-
mans med centerpartiet och liberalerna kommit 
överens om att arbetsförmedlingen skulle privati-
seras. Beslutet togs i våras. Effekterna runtom i lan-
det har varit omfattande. I Jämtlands län har lokal-
kontoren i Hede, Bräcke, Hammarstrand, Svenstavik 
och Krokom stängt.

Under hot om misstroendevotum mot arbets-
marknadsministern har regeringen backat från sin 
illa genomtänkta och dåligt genomförda privatise-
ring, en privatisering pådriven av Centerpartiet. 

Vänsterpartiet krävde att regeringen skulle ta ett 
helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken. För att 
få människor i arbete behöver vi skapa mer tid för 
handläggare att ha direkta kontakter med arbetslösa 
och arbetsgivare, mer resurser till bra yrkesutbild-
ningar, och att den lokala närvaron stärks. Vad vi 
inte behöver är mer nyliberal experimentverkstad 
som ökar kostnaderna för kommunerna. 

 VÄNSTERPARTIET HADE FEM KRAV 
 INGET LOV-TVÅNG  Vänsterpartiet kräver att re-
geringen slopar kravet om att ett eventuellt nytt 
system för fristående aktörer måste vara baserat på 
LOV, lagen om valfrihet.
 MER RESURSER 2020  Vänsterpartiet kräver att 
regeringen återkommer med ett extra ekonomiskt 
tillskott för att stabilisera Arbetsförmedlingens på-
gående verksamhet under våren 2020.
 AF SKA FINNAS I HELA LANDET  Vänsterpartiet 
kräver att regeringen presenterar en ekonomiskt 
och tidsmässigt preciserad plan för att stoppa de 
massiva kontorsnedläggningarna och tillförsäk-
ra en rimlig fysisk närvaro för Arbetsförmedlingen 
över hela landet.
 SÄKRA STÖD FÖR FUNKTIONSNEDSATTA  Vän-
sterpartiet kräver att regeringen presenterar en plan 
inklusive eventuella nödvändiga beslut i lag eller 
förordning, för att bevara och utveckla Arbetsför-
medlingens specialkompetenser gällande särskilda 
behov och stöd för funktionshindrade.

 LEDARE  Moderaternas partiledare, påhejade av KD, har nu för första gång-
en haft ett möte med Sverigedemokraternas partiledare – trots högtidliga 
löften om att han aldrig skulle gå med på något samröre med Sd även till 
förintelseöverlevare Hédi Fried. Tillsammans attackerar de nu demokratiska 
institutioner som public service, kultur och välfärd.

Det känns som att M och KD gör om historiens misstag. Hitlers väg till 
makten gick via det konservativa partiet Centrumpartiet, som ville använda 
nazistpartiet som stödparti i ett konservativt block tillsammans med det 
högerkonservativa Tysknationella folkpartiet.

Hitlers regering tillträdde den 30 januari 1933. De konservativa krafterna 
i tysk politik kände sig lugnade av att bara tre nazister ingick i regeringen, 
Hitler som regeringschef, Wilhelm Frick som inrikesminister och Hermann 
Göring som minister utan portfölj. Franz von Papen 
menade att han som vice rikskansler kunde hålla 
Hitler i schack, och presidenten, von Hindenburg, 
släppte fram regeringen. Hitler drev sedan igenom 
lagstiftning som radikalt inskränkte de medbor-
gerliga fri- och rättigheterna. Inom ett halvår ef-
ter makttillträdet var alla andra tyska partier för-
bjudna. Inklusive Tysknationella folkpartiet, som 
upplöstes 27 juni 1933.

Vi kan inte låta historien upprepas. Det är 
viktigare än någonsin att vi organiserar oss 
och tillsammans kämpar för ett solidariskt 
samhälle för alla och inte några få. 

Välkommen att engagera dig i Vänster-
partiet!

JESSIKA 
SPÅNGBERG

Redaktör
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Vänsterpartiet 
stoppade kaos-
privatiseringen!
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Vi måste 
hitta andra 
lösningar än 
att lägga ner 
skolor i våra 
byar.
MARIE  
SVENSSON, 
Gruppledare 

KONTAKT 
marie.svensson 
@regionjh.se 

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE, 
4 DECEMBER 2019  Rambudgeten för 2020 behandlades 
då det nya utjämningssystemet gör att Krokoms kom-
mun får 7 miljoner mer nästa år. Vänsterpartiet lade 
fram en egen budget som tyvärr röstades ned. Vänster-
partiets budget har bl.a. satsningar på bostadsbyggande, 
sociala satsningar och avgiftsfri kulturskola. Vänster-
partiets budget innehöll mer pengar till både social-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden än både 
Samverkanspartierna och Socialdemokraterna. Vi ser 
att vi måste satsa på dessa verksamheter för att nå mer 
långsiktiga och hållbara resultat. 

Vänsterpartiet lämnade in en motion om införande 
av avgiftsfri kulturskola.

Vänsterpartiets Mona Puttick ville ställa fråga till 
ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Jannicke 
Hildning (M), vad anledningen är till att Kluks bibliote-
ket stängs vid årsskiftet, om de räknat med biblioteket 
i budgeten och om de frågat ortsbefolkningen vad de 
tycker. Är det rimligt att ta bort all kommunal service 
från Kluk? Dessa frågor fick inte ställas med motive-
ringen att beslut fattats av barn- och utbildningsnämn-
den. Men kommunfullmäktige tog beslut om Kluks 
bibliotek 2009 och om en nedläggning ska göras måste 
frågan därför avgöras av kommunfullmäktige. Det är nu 
osäkert om det stämmer att BUN eventuellt kan lägga 
ner Kluks bibliotek. Vi har frågat vad som gäller, är 
Kluks bibliotek kvar 2020? Vi väntar på svar.

Ulla-Greta Rexner ställde en fråga om Krokoms bo-
städers (Kbab) vinst där kommunen tagit ut hälften av 
den (1.2 miljoner av 2.5 miljoner för 2018). Hur kom-
mer det sig att Kbab låter hyresgäster stå för kostnader 
som borde betalas via skatten? Björn Hammarberg (M) 
trasslade in sig i ett svar som var så byråkratiskt och 
obegripligt att det tyvärr inte går att redogöra för. Men 
frågan kvarstår, är det rimligt att dubbelbeskatta hy-
resgästerna i Kbab?

Vänsterpartiets gruppledare Marie Svensson initie-
rade en interpellationsdebatt angående den framtida 
skolstrukturen i Krokoms kommuns. Debatten blev 
väldigt uppskattad av politikerna i kommunfullmäk-
tige och Vänsterpartiet fick applåder för sitt initiativ. 
Politiken i Krokoms kommun har under hösten deltagit 
i medborgardialoger, de flesta partierna har skrivit in-

ANDRA 
LÖSNINGAR ÄN
SKOLNEDLÄGGNING

sändare om ämnet, träffat växtkraftgrupperna och haft 
egna möten för att analysera hur vi politiker ska hantera 
Krokoms framtida skolstruktur. Vänsterpartiet tycker 
det är dags att samtliga partier får möjlighet att svara 
på hur våra partier anser att man ska lösa denna utma-
ning. Tyvärr lämnade inte alla partier skriftliga svar på 
denna fråga utan endast S, C, JVK och Sd. Framförallt 
samverkanspartierna slirar nu i frågan och tycker att 
interpellationen kommer för tidigt då de inte hunnit 
förhandla klart frågan. 

Vi i Vänsterpartiet anser att skolan ska vara lik-
värdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra 
utbildning. Vi ser att Krokoms framtida skolstruktur 
handlar om så mycket mer än skolan. Det handlar om 
byars överlevnad och fortsatt tillväxt. Det är förödande 
för landsbygden att förlora sin skola. Närheten till sko-
lan kan vara helt avgörande faktor för att man flyttar 
till en ort! 

Vänsterpartiet ser sammanfattningsvis inte stora 
skolor som en bättre lösning. Vi ser istället gärna 
lösningar som är solidariska, där vi ser alla delar av 
kommunen och där vi inte ställer byar mot varandra. 
Krokoms kommun har fler byskolor än många andra 
kommuner. Det är en utmaning, att anställa behörig 
personal och att elever inte har alla ämnen på alla sko-
lor. 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 simning än att bussa barn varje dag en 
längre sträcka till en annan skola. 

Vi måste våga tänka nytt för att hitta andra lös-
ningar än att lägga ner skolor. Vänsterpartiet ser med 
glädje olika byar satsa och samarbeta!

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Marie 
Svensson, Nehro Mostafaee och Mona Puttick samt de-
lar av dagen våra ersättare Ulla-Greta Rexner och Kris-
ter Lundström.


