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Politiken  
ska förändra och 
förbättra
Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.  
Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig 
och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.
Sida 4–5

Ett Nyköping  
för alla
Tillsammans återtar  
vi kontrollen.
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Vänstern i Nyköping är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Nyköping

”Jag tror på att vårt land är 
ett Sverige för alla – inte 

bara för de rikaste.”

Helena 
Dahlström

Lovisa 
Bjurlén

”Alla har rätt till en
värdig vård.”

”Jag vill öka sympatin och inklu-
deringen av +HBTQIA-personer 

i vårt samhälle.”

Henny
Kuc Söderberg

vansterpartiet.se/ 
blimedlem

När Sverige nu väljer väg 
finns det bara ett alternativ 
som står på vanligt folks 
sida – Vänsterpartiet. Vi vet 
att det är tillsammans vi 
bygger samhället starkare, 
tryggare och ser till att var-
dagen fungerar för dig och 
alla andra.
 Sverige behöver kraft-
fulla reformer och statliga 
investeringar som ger nytt 
framtidshopp i hela landet 
och till alla. Reformer som 
höjer din standard och ger 
dig mer i plånboken genom 
en förbättrad a-kassa och 
trygghet på jobbet, pensio-
ner och sjukförsäkring som 
höjs. Genom den kraftful-
laste gröna omställningen 
Sverige någonsin sett, till en 
grön industrination, skapas 
runt 100 000 nya jobb.
 Uppgivenhet gynnar 
högern och rasisterna. Det 
går att förändra med en 
vänster du kan lita på. Valet 
ligger i din hand – ge din 
röst till ett parti som står 
upp för sina väljare och 
håller vad det lovar. Välj 
Vänsterpartiet.

En vänster 
att lita på!

Rösta på  
vänstern
Vi står upp för dig. Vi käm-
par för jobben, välfärden och 
klimatet. Vi ser till att du får 
en vänsterpolitik du kan lita 
på. Som gör att [ORTSNAMN] 
funkar. För dig och alla andra.

SID 6
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Nyköping

Nyköping

Hemsida:
nykoping.vansterpartiet.se
Facebook:
Vänsterpartiet Nyköping

Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

● Även barnet har stora behov av att 
just hon får bli sedd och lyssnad på 
att bli bekräftad både då hon gör rätt 
eller då hon gör fel. Vissa barn passar 
undervisningen utmärkt och de har hur 
lätt som helst att ta in undervisningen. 
Andra barn behöver mer hjälp för att 
komma ut på banan men väl där är ofta 
skillnaden mycket liten när väl kunskapen 
sjunkit in. 

Men för att det här över huvud taget skall vara 
möjligt, måste vi ha en Trädgårdsmästare som har 
kunskap om blommor och som älskar blommor. 
Som har både tid och lust att se alla blommor växa 
sig starka och utvecklas till vackra blommor. I 
skolan behövs rätt utbildade människor som älskar 
barn på samma sätt och har både tid och lust att 
se varje individ och kan hjälpa alla att nå sin fulla 
potential och blomma ut till de vackra individer de 
kan vara. 

Om nu inte, hemska tanke, Trädgårdsmästaren 
helt plötsligt blir mer kär i pengar än hans blom-
mor. Han börjar odla enbart för att tjäna pengar 

på sina blommor. Han börjar då med 
att bara odla de blommor som han får 
mest pengar för de eventuella blom-
mor som inte hänger med det snabba 
växttempot hamnar så klart i kompos-
ten. Jord, sol och näring köps så billigt 

som möjligt så att det ger den största 
vinstmarginal. 

Att släppa in vinstintresset i skolan var ett stort 
misstag. De aktiebolagsdrivna skolorna har inne-
burit minskad offentlig insyn, skolsegregation med 
bortsorterade barn och skattepengar som försvin-
ner till vinster i bolag utanför skolan och skatte-
befriade länder. Den minskade offentliga insynen 
fråntar kommunen möjligheten till långsiktig pla-
nering av skolans dimensionering. Vänsterpartiet 
har länge kämpat för att det här dysfunktionella 
skolsystemet inte ska vara möjligt.

Conny Jakobsson
styrelsemedlem,  

Vänsterpartiet Nyköping

Bild och bildtext behövs. Pidita pro debit officae nitam exeritestios ipsuntem simin et eium invelluptas ut id 
utenima ximoluptatur ra nati reperiam et ad quam volut autessi moluptiam.

Skolan kan mycket väl liknas vid ett växthus. En blomma i ett växthus 
behöver rätt näring och solljus i rätt mängd. Blomman kräver uppmärk-
samhet det går inte att bara vräka på med vatten och näring. Nej varje 
blomma är unik vilka behov den har. 

LEDARE

Ta tillbaka kontrollen 
över skolan
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KANDIDATER VALET 2022

Vad fick dig att kandidera 
till kommunfullmäktige?

Benita Hedman Runesson

– Barnen är vår framtid 
och jag vill påverka 
så att deras bästa 
står i centrum vid 
varje kommunalt 
beslut. Rent vat-
ten att dricka, ren 
luft att andas, en na-
tur med stor mångfald, 
det vill jag ge dem. Rättvisa 
och solidaritet ger barnen trygghet. Rött + 
grönt = Ekosocialism.

Conny Jakobsson

– Vi har ett ansvar för var-
andras välbefinnande. 
Alla har rätt till ett 
värdigt liv. Barn och 
ungdomar ska ha 
en stimulerande 
skolgång och en 
trygg och utveck-
lande fritid. Att få 
vara med och göra Ny-
köping till en vackrare och 
skönare plats att leva i och att alla har en röst 
som blir hörd är viktigt för mig som kandidat.

Mikael Eriksson

– Jag vill vara med och skapa ett socialt håll-
bart Nyköping som vi kan vara stolta över att 

lämna över till kommande 
generationer. Det 

innebär en lands-
bygd som går att 
bo på, jobb man 
orkar gå till och en 
välfärd som inte är 

till salu. 

● 1 maj 1971 så skulle jag snart fylla 8 
år. Mamma hade sytt nya kläder till mig, 
en kostym i röd manchester. Jag var glad 
och förväntansfull eftersom vi skulle gå 
demonstrationståg genom Stockholm 
som vi alltid gjort 1 maj. Som barn tyckte 
jag att det var det roligt och det här året 
förstod jag att det även fanns ett syfte.
Jag lyssnade noga när vi kom fram om 
vad som sas på scenen.

Det handlade om att rädda 
almarna
Politikerna i Stockholm stad hade 
bestämt att det skulle byggas en tunnel-
banestation precis på den platsen almarna 
stod. En månad tidigare hade Stockholm 
stad beslutat att fastställa planen för 
denna tunnelbanestation och därmed 
också almarnas öde. Aktionsgruppen 
Alternativ stad hade länge uppmärksam-
mat detta och samlat namnunderskrifter 
för att rädda Almarna utan resultat. På 
kvällen den 11 maj hade man på olika 
vägar fått information om att träden 
skulle fällas samma natt. Alternativ stad 
hade upprättat en telefonlista för att de 
inte ville att almarna skulle fällas utan 
vittnen. Min pappa fanns med på denna 
lista och jag tjatade mig med. 
Jag vet att jag kände mig stor och att jag 

I maj 1971 inträffade en strid som blivit historisk. Aktionen blev 
till en principfråga om medborgarnas roll i den kommunala 
demokratin. Den fick uppmärksamhet i nationella medier. 
Folket gjorde sin röst hörd och visade från olika samhälls-
klasser att tillsammans går det att förändra saker. Här 
föddes också mitt egna politiska intresse.

”Det är tillsammans 
vi kan förändra”

var med om nåt väldigt viktigt när jag 
stod där och höll min pappa i handen. 
Men det blev inte så långvarigt, det kom 
fram en man till pappa och sa att alla 
barn måste bort eftersom de befarade att 
det skulle förekomma våldsamheter. Så 
pappa fick åka hem och lämna mig för att 
sedan åka tillbaka.
Vid midnatt var det uppåt 500 personer 
kring almarna och det tillkom flera ju 
längre tiden gick. Polisen började statio-
nerat ut större styrkor i Kungsträdgården. 
Kl.03.00 på natten kom arbetare med 
motorsågar eskorterad av polis för att 
utföra fällningen av almarna.

Demonstranter samlades 
runt träden
En del av dem tog sig förbi polisen och 
klättrade upp och satte sig i träden för 
att skydda dem. Arbetet påbörjades och 
polisen med både hästar och hundar 
försökte få bort demonstranterna från 
almarna. Polisen avbröt efter bara några 
minuter av säkerhetsskäl. Klockan var 
nu 10 över tre och det fanns över 1000 
personer på platsen, mitt i natten en 
vardag i maj 1971. Följande dag inleddes 
en ockupation, med ett fortsatt vaktande 
av almarna, dag och natt. Det inleddes 
en dygnet-runt musikföreställning med 

frivilliga medver-
kande. Dit kom flera 
välkända artister. De som fortfarande satt 
i almarna fick smörgåsar som kom ifrån 
Operakällaren. Under almarna växte en 
lång protestlista som Alternativ stad upp-
rättad. Den hann bli 60 meter lång. Under 
veckan som gick uttalade sig många poli-
tiker och fördömde räddningsaktionen. 
Men den massmediala rapporteringen var 
enorm. TV-sändningar visade hur polisen 
svingade sina batonger och hur motor-
sågar gnagde sig in i de höga träden. 
Den sjätte ockupationsdagen upphävdes 
beslutet.

Almarna räddades
Detta fick också en stor betydelse i 
den fortsatta cityplaneringen. Idag har 
vi många andra utmaningar som vi är 
många som sluter upp kring. Så precis 
som min pappa och hans vänner ska vi 
tillsammans fortsätta kämpa för det vi 
tror på och det är tillsammans som vi kan 
förändra saker.

Helena Dahlström
förstanamn Vänsterpartiet Nyköping

3snabba

Favoritmat?
Mustiga köttgrytor

Favoritårstid?
Hösten

När du är ledig?
Lyssnar på
dokumentärer

”Under veckan som 
gick uttalade sig 
många politiker och 
fördömde räddnings-
aktionen. ”

Vi stoppade  
marknadshyrorna
Trots att många hyresgäster 
redan hade svårt att klara 
ekonomin under coronapan-
demin 2021, ville regeringen 
och deras samarbetspartier ge 
bostadsföretagen rätt att höja 
hyrorna utan förhandling. Det 
skulle innebära chockhöjda 
hyror. Vänsterpartiet var från 
början tydliga med att vårt stöd 
till regeringen hängde på att 
marknadshyror inte infördes. Vi 
stod vid vårt ord – och regering-
en tvingades backa.

Vi förbättrade  
sjukförsäkringen
I förhandlingarna om höstbud-
geten 2021 fick Vänsterpartiet 
igenom de största förbättring-
arna i sjukförsäkringen på ett 
årtionde. Garantinivån i sjuker-
sättningen höjdes med tusen 
kronor och den extra skatt som 
den med sjukersättning betalat 
togs bort. Det blev enklare att 
få sjukpenning, även för den 
som inte orkar jobba fram till 
pensionsåldern. I vårt Sverige 
ska ingen lämnas efter.

Vi höjde  
pensionerna
I samband med statsministe-
romröstningen hösten 2021 
ställde Vänsterpartiet ett krav 
på mer pengar i plånboken för 
de sämst ställda pensionärer-
na. Resultatet blev garanti-
tillägget, ett reformförslag som 
i slutänden ledde till att riksda-
gen beslutade om den största 
höjningen av pensionerna i 
modern tid. Så visar vi respekt 
för dem som slitit ett helt liv.

Tre 
vänster-
segrar

Frågor om vår politik? Chatta med oss på Messenger 
eller besök vansterpartiet.se
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Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill 
bygga samhället starkt igen.

Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

3
Höj pensionerna. Sveriges 
pensionärer har stått tillbaka 
länge nog. Vi höjer inkomst-
pensionerna för alla genom att 
använda de resurser som redan 
finns i pensionssystemet. Det 
ska kännas tryggt att bli äldre i 
Sverige.

2
Avskaffa karensavdraget. 
Karensavdraget slår hårt mot 
vanliga människors ekonomi. 
Det innebär också att många 
går till jobbet sjuka och smittar 
andra. Pandemin visar tydligt 
varför karensavdraget måste 
tas bort.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens tid är över. Varje krona 
som går till skolan ska stanna 
i klassrummet, inte plockas ut 
som vinst av ägarna. Vård ska 
ges efter behov och ingen ska 
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare. 
I dag är stora delar av Sverige 
bortglömt av politiken: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
akutmottagningarna där köerna ringlar 
långa, det märks på skolornas sjunkande 
resultat och det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det 
beror helt på politiska beslut. Vi måste 
ta tillbaka kontrollen över skola, vård, 
omsorg och infrastruktur. Det fungerar 
inte att ge mindre och mindre pengar till 
verksamheter som dessutom ska ge en 
allt större andel av de pengarna till pri-
vata bolagsvinster. Det har slagit sönder 
välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med 
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt 
ska bli bättre, samtidigt som saker hela 
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet 
och tron på att politiken ska bygga ett 
starkare Sverige.
 Jag tror att det här uppsvinget som 
högerextrem politik har haft beror mycket 
på just det. I ett starkt samhälle, där 
folk känner trygghet och framtidshopp, 
vågar man hjälpa och ta hand om andra 
människor. I ett svagt samhälle däremot, 
där människor känner att saker hela tiden 
tas ifrån dem, där blir man misstänksam, 
avundsjuk och slår vakt om sina egna 
privilegier. Jag tror att en stark välfärd 
och trygghet på arbetsmarknaden är en 
bra medicin mot rasism och främlings-
fientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet 
ska återuppbygga ett starkt  
samhälle? 
– Det senaste året har vi fått igenom en 
rad reformer som har handlat om att göra 
livet enklare och tryggare för vanligt 
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att 
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle 
slippa hyreshöjningar på femtio procent. 
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäk-
ring i regeringens budget. Det betyder att 
den som är sjukskriven kan räkna med 
upp till 2 000 kronor extra varje månad. 
Vi satte pensionerna på agendan igen 
när vi förhandlade fram garantitillägget. 
Nu kan Sveriges pensionärer se fram 
mot en riktig pensionshöjning, inte bara 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar 
kom hit som flyktingar och fick jobb 
inom vården. Vi hade ont om pengar, men 
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi 
kunde lita på Sverige, det tror jag inte 
att alla känner att de kan idag, berättar 
Nooshi. 

Men vad är det som har hänt,  
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt ut 
välfärden och tryggheten till marknaden 
och stora koncerner. Den där grundtrygg-
heten som den starka svenska välfärden 

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna 
pengar istället för att ge utbildning. 
Vården har man privatiserat, sålt ut och 
underfinansierat, så att mindre och min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa 
kan vi inte vara säkra på att ersättningen 
går att leva på. Behöver vi en plats på BB 
kan vi inte vara säkra på att det finns en 
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte 
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan 
inte lita på att skolan har resurser nog att 
ta hand om våra barn, unga vuxna kan 
inte flytta hemifrån för att det är sådan 
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag 

några tior, för 
första gången på 
riktigt länge. Det 
som nu behöver 
göras är ganska 
självklart. Se till 
att våra skattepengar 
går till en trygg och bra 
skolgång för alla Sveriges 
barn, istället för vinster i utländska 
investeringsbolag. Investera i energiför-
sörjningen. Ta tillbaka kontrollen över 
vård och omsorg. 

Men säger inte alla partier att de 
vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man 
på vad de andra partierna faktiskt har 
åstadkommit så fattar man ganska fort 
hur mycket det är värt. I tjugo år minst 
har alla partier lovat mer pengar åt de 
fattigaste pensionärerna, men ingen-
ting hände innan vi tvingade fram det. 
Socialdemokraterna har pratat om att 
stoppa marknadsskolan i tio år och inget 
har hänt. De har lovat klimatsatsningar, 
de har lovat jobb, men ingenting har 
hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att 
överlåta makt och ansvar till marknaden. 
Men det är vi politiker som har makten 
att förändra saker, och den måste vi våga 
använda. Där har du skillnaden mellan 
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta 
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar 
investera. De andra verkar nöjda med att 
bara åka med dit marknaden styr. 

All politik just nu utspelar sig i 
skuggan av klimathotet. Hur vill 
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett före-
gångsland i klimatarbetet. Det betyder att 
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det 
betyder också att vi ska gå före och visa 
resten av världen hur en grön omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna fordon 
till eldrivna. Vi 
vill helt stoppa 

försäljningen av 
fossildrivna bilar 

redan 2025. Industrin 
måste också elektrifieras 

så att Sverige kan producera 
allt fossilfritt stål och betong som 

kommer behövas när resten av världen 
ska ställa om och bygga klimatsmart. 
För att det här ska bli verklighet har vi 
föreslagit ett rekordstort omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. Det fungerar inte med små 
försiktiga förändringar och tro att det 
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det 
måste till riktiga investeringar nu om vi 
ska kunna leva kvar här på planeten, och 
det är politiken som måste stå för dem. 

Du tror starkt på politikens  
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upp-
levt det själv. I trettio år nu så har både 
Socialdemokraterna och högerpartierna 
fattat beslut som har förändrat Sverige 
till det sämre. De har reat ut vår väl-
färd till riskkapitalister, låtit vården och 
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och 
segregation. Det värsta är att det verkar 
som att många människor har tappat 
tron på att saker kan vända till det bättre, 
kanske till och med tappat framtidstron 
lite grann. Men precis som man kan fatta 
politiska beslut som gör samhället sämre 
så kan rätt politik göra Sverige bättre 
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan 
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi 
politiker vågar göra investeringarna och 
reformerna som krävs. På artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.

tre politiska 
förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över 
vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken 
över hela landet

3. Klimatinvesteringar på 
700 miljarder ger 80 000 
nya jobb över hela landet
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Vad fick dig att kandidera 
till kommunfullmäktige?
Vad vill Vänsterpartiet i Nyköping?

KANDIDATER VALET 2022

Henny Kuc Söderberg

– Jag vill öka sympatin och inklude-
ringen av +HBTQIA-personer i vårt 
samhälle. 

Lovisa Bjurlén

– Jag vill kunna påverka mål och riktlin-
jer för välfärden i kommunen samt vara 
en kanal in för våra medborgare och 
lyfta fram alla röster i vårt samhälle. 

När vi är många och visar solidaritet med varandra kan vi
förändra världen. 

– Idag står vi inför många utma-
ningar. Vi lever i sviterna efter en 
pandemi. Vi har ett fruktansvärt krig 
i Ukraina. Vi har ett vinstsystem i vår 
skola där våra skattepengar som ska 
gå till våra barn rinner ut i skattepara-
dis. Vi har en miljon pensionärer som 
är värda mer efter ett långt yrkesliv. 

Tillsammans ska vi fortsätta kämpa 
för vårt klimat genom att genomföra 
investeringar och omställning. Till-
sammans ska vi fortsätta kämpa för 

de svaga i samhället genom att se till att 
vi har ett skyddsnät som det går att luta 
sig emot. Tillsammans ska vi fortsätta 
kämpa för människor som kommer till 
vårt land i flykt genom vår solidaritet och 
att vi står upp för alla människors rätt. 
Tillsammans ska vi fortsätta kämpa mot 
rasism genom att stå emot de krafter som 
sprider hat. Tillsammans ska vi kämpa för 
vår välfärd för att alla är värda ett tryggt 
liv.

Jag tror på att vårt land är ett Sverige för 
alla – inte bara för de rikaste.

Jag tror på att vårt land 
är ett Sverige för alla – 
inte bara för de rikaste

Helena Dahlström
Förstanamn Vänsterpartiet Nyköping

Vem är du?
Regionpolitiker sedan 2018, 
mamma, diabetiker, politisk 
sekreterare, Nyköpingsbo. 

Vilken är den viktigaste regio-
nala valfrågan enligt dig?
Personalen behöver få utveck-
las, få arbetsro och tid till åter-
hämtning. Det får de genom 
oss och vår breda personalpo-
litik med studieförmån, bonus-
system och arbetstidsförkort-
ning. Patienterna behöver få 
hjälp i tid utifrån behov, vi har 
många förslag för att sätta 
patienten i centrum. Vi vill att 
folk ska känna sig säkra och 
kunna lita på att skattemedel 
som de betalar går till det som 
det är tänkt. Alla har rätt till en 
värdig vård.

Två frågor till
Elinor Sundén

Hade pengarna istället använts för 
allas bästa hade vi kunnat anställa 
13 500 undersköterskor i äldre-
omsorgen eller 10 500 lärare i våra 
grundskolor.

Hade pengarna istället använts för 
allas bästa hade vi kunnat anställa 
13 500 undersköterskor i äldre-
omsorgen eller 10 500 lärare i våra 
grundskolor.

6 miljarder
6 miljarder fick de som har det bäst 
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. En 
omfördelning från fattiga till rika. 
Från bruksorter och landsbygd till 
Stockholms rika kranskommuner. 

6 miljarder
6 miljarder fick de som har det bäst 
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. En 
omfördelning från fattiga till rika. 
Från bruksorter och landsbygd till 
Stockholms rika kranskommuner. 

Vänsterpartiet
Nyköping

(V) vill att regionerna tar 
över tågtrafi ken
Vänsterpartiet kritiserade upphandlingen 
hårt och vill låta upphandlingen av trafi -
ken bli ett avskräckande exempel på hur 
marknaden inte kan lösa viktiga sam-
hällsfunktioner. Avtalet med MTR skrevs 

”Det går många av-
gångar, men man kan 
inte lita på att tåget går.”

Så många pensionärer får upp 
till 1000 kr mer i månaden med 
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets 
höjning av garantipensionen.Över 1 miljon

Ta tillbaka kontrollen 
över vården

● Lotta Back, förstanamn på Vänster-
partiets regionlista säger att det har blivit 
längre till vården då mycket centraliserats 
och försvunnit från mindre orter. Lotta 
Back är gruppledare i Region Sörmland 
sedan två mandatperioder tillbaka men 
arbetar fortfarande som psykiatrisjukskö-
terska. I grunden tycker hon att regionen 
är en bra arbetsgivare, men att det fi nns 
mycket att göra för att förbättra villkoren 
för personalen.

– Vårdpersonal är en dyrbarhet som vi 
som region måste vara rädda om. Vi 
behöver växla upp antalet utbildnings-
platser. Ska vi klara av morgondagens 
vård är det nu vi behöver utbilda.

(V) vill se arbetstidsförkortning
Vänsterpartiet presenterar därför fl era 
förslag för att få personalen att stanna. Ett 
av förslagen är arbetstidsförkortning.

– Vi vill sätta fl er i arbete och få medar-

betarna att orka arbetslivet ut. Samtidigt 
ger det invånarna möjlighet till mer 
fl exibel tillgång till vården.

Satsningar på personalen menar Lotta 
kan minska behovet av den väldigt dyra 
hyrpersonalen.

– Snabba lösningar, vilket hyrpersonal 
är, är ofta kostsamt. Med regionanställd 
personal ger vi de som arbetar bättre 
förutsättningar, med kollektivavtal och 
möjlighet till utveckling. Då kan vi också 
bibehålla kunskap och erfarenheter. 
Patienterna möter personal som har koll 
och som får stöd av arbetsgivaren. Vi 
tycker att regionen ska satsa mer på den 
befi ntliga personalen, visa uppskattning. 
Vi vill ha en trygg och hållbar vård och 
lägga skattepengar på rätt saker.

Behoven ska styra
Det är ingen hemlighet att Vänsterpartiet 
är kritiska till marknadens intåg i välfär-
den. Lotta Back vill strama åt reglerna 
kring privata sjukvårdsföretag och på sikt 
driva all vård i off entlig regi. Hon menar 
att vinstdrivande företag inte hör hemma 
i vården.

– Jag är för den solidariska tanken. Vi 
har mycket att tacka våra skattemedel 
för. Ta bara en sån sak som att födas. En 
förlossning skulle kosta oerhört mycket 
för den enskilde om vi inte hade skatten 
eller om vården vore privat. De pengar vi 
tillsammans samlar ihop ska gå till det de 
är avsedda för, till dig och dina nära och 
kära. Vi säger nej till vinster i välfärden.

Text: Adam Määttä

Fler utbildningsplatser och kortad arbetsdag om Vänsterpartiet får bestämma.

Skandalrubriker om hur rika 
går före de med behov, hur 
ägarna till vårdföretagen lever 
lyxliv eller inte utför provtag-
ning har blivit allt vanligare. 
Vänsterpartiet menar att ned-
dragningar och privatiseringar 
har gjort vården till en han-
delsvara, med försämrad vård 
som konsekvens. 

Vem är du? 
Jag är 56 år, gift, två vuxna 
barn, en katt och en hundvalp. 
Bor på landet där jag hyr ett 
hus i Bettna, Flens kommun. Är 
gruppledare i Region Sörmland 
men arbetar fortfarande som 
psykiatrisjuksköterska, det är 
både roligt och viktigt.

Viktigaste valfrågan?
Den jämlika vården. Behoven 
ska gå först och du ska få en 
bra vård oavsett var du bor, hur 
gammal du är eller hur mycket 
du har i plånboken.

Har du några vallöften?
Att utöka antal utbildnings-
platser för vårdpersonal. Det 
utbildas för få sedan fl era år till-
baka, samtidigt som vi blir fl er 
och lever längre. Vi är också de 
som värnar om att vården ska 
vara jämlik och drivas i offentlig 
regi. Vård ska inte styras av 
marknaden. ■

-    Det går många avgångar, men 
man kan inte lita på att tåget 

går. Om man behöver passa 
en tid så blir det ett stress-
moment.

Punktligheten på Mälar-
tågslinjerna ligger nu på 

låga 80 procent. För Petra 
och många andra pendlare 

ställer det förstås till stora 
problem. I januari var vart fjärde tåg 

på sträckan Örebro-Eskilstuna-Stock-
holm-Uppsala inställt eller försenat.

● Petra Persson pendlar dagligen mellan 
Flen och Norrköping och tycker att det 
blivit sämre efter att MTR tog över.

på åtta år och det skulle kosta regionerna 
stora belopp att bryta avtalet i förtid. 
Vänsterpartiet vill redan nu att regionerna 
ska förbereda sig på att ta över trafi ken i 
egen regi. I kombination med ett stat-
ligt ansvar för järnvägsunderhållet tror 
Vänsterpartiet att vi kan få en tågtrafi k att 
lita på.

Text: Adam Määttä

Tågen går inte längre som på räls
För tio år sedan beslutade regio-
nerna i Mälardalen att köpa in 
egna tåg och klippa banden 
med SJ. Regionerna tog 
dock inte över trafi ken i 
egen regi, istället upp-
handlades driften och 
sedan förra året är det 
kinesiska MTR som kör 
tågen.

Hallå där
Lotta Back, 
1:a namn på Vänsterpartiets 
regionlista



Din röst gör 
skillnad
Var med och bestäm framtiden. Din röst är lika mycket 
värd som alla andras röster. Välj Vänsterpartiets valsedlar 
och rösta på en rättvis och trygg framtid.

DAGS ATT AGERA

Södermanlands län

0005 00077

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Lotta Johnsson Fornarve, 66 Riksdagsledamot Oxelösund

2 Maria Forsberg, 47 Lärare Eskilstuna

3 Patrik Renfors, 47 Industrielektriker Oxelösund

4 Roja Mahmoudi, 55 Boendestödjare Eskilstuna

5 Tony Rosendahl, 54 Ombudsman Katrineholm

6 Elinor Sundén, 44 Politisk sekreterare Nyköping

7 Daniel Lundgren, 50 Socialarbetare Oxelösund

8 Nathalie Söderberg, 31 Politisk sekreterare Eskilstuna

9 Adam Määttä, 30 Organisatör Eskilstuna

10 Ingela Wahlstam, 50 Administratör Oxelösund

11 Johan Sandberg, 37 Nämndsekreterare Eskilstuna

12 Victoria Flores, 58 Lärare Oxelösund

13 Jawad Zanganeh, 44 VVS ingenjör Eskilstuna

14 Lotta Back, 56 Sjuksköterska Flen

15 Tommy Fogelberg, 65 Senior Trosa

16 Linn Jonsson, 34 Socionom Nyköping

17 Jerry Persson, 57 Vattenrådgivare Flen

18 Tiina Rokka, 61 Dramapedagog Vingåker

19 Göran Svenningsson, 74 Socionom Katrineholm

20 Anita Johansson, 70 Socionom Katrineholm

21 David Aronsson, 48 Miljöinspektör Strängnäs

22 Inger Andersson, 70 Pensionär Flen

23 Lars Fornarve, 69 Pensionär Oxelösund

24 Rashid Azarå, 63 Lärare Eskilstuna

Valdagen i din vallokal
Söndag 11 september,  
klockan 08.00–20.00

Du röstar i din vallokal. Det är bra 
om du tar med dig ditt röstkort – 
men du behöver bara ha med dig 
giltig legitimation med bild (kör-
kort, pass eller ID-kort).

Förtidsrösta
Du kan från 24 augusti rösta i 
någon av förtidsröstningsloka-
lerna över hela Sverige. På valda-
gen finns det också öppna förtids-
röstningslokaler i alla kommuner. 
Du måste ha med dig ditt röstkort 
för att förtidsrösta.

Du får rösta
Om du varit folkbokförd i Sverige i 
minst tre år har du rösträtt i kom-
munal- och regionval. Du ska vara 
svensk medborgare för att kunna 
rösta i riksdagsvalet.

SÖNDAG

SEPTEMBER

Södermanlands läns landsting

0005 00085

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Lotta Back, 56 Sjuksköterska Flen
2 David Aronsson, 48 Miljöinspektör Strängnäs
3 Elinor Sundén, 44 Politisk sekreterare Nyköping
4 Johan Sandberg, 37 Nämndsekreterare Eskilstuna
5 Lotta Sjögren, 43 Trafikplanerare Vingåker
6 Rashid Azarå, 63 Lärare Eskilstuna
7 Lena Holmberg Broström, 69 Undersköterska Malmköping
8 Irena Tyszko Tähkävouri, 59 Lagerarbetare Eskilstuna
9 Henrik Gullstrand, 50 Egenföretagare Katrineholm

10 Daniel Lundgren, 50 Socialsekreterare Oxelösund
11 Solveig Pohjola, 78 Socionom Torshälla
12 Nathalie Söderberg, 31 Politisk sekreterare Eskilstuna
13 Jukka Tähkävouri, 64 Fordonstekniker Torshälla
14 Ingela Wahlstam, 50 Administratör Oxelösund
15 Tony Rosendahl, 54 Ombudsman Katrineholm
16 Maria Forsberg, 47 Lärare Eskilstuna
17 Patrik Renfors, 47 Industrielektriker Oxelösund
18 Roja Mahmoudi, 55 Boendestödjare Eskilstuna
19 Jerry Persson, 57 Vattenrådgivare Flen
20 Ida Myrbäck, 37 Leg. Dietist Eskilstuna
21 Johan Edlund, 26 Miljöinspektör Eskilstuna
22 Tiina Rokka, 61 Dramapedagog Vingåker
23 Lars Fornarve, 69 Pensionär Oxelösund
24 Lotta Johnsson Fornarve, 66 Riksdagsledamot Oxelösund
25 Jenny Zaloga, 48 Barnskötare Oxelösund
26 Gitte Jutvik Guterstam, 70 Utbildningskonsult Trosa

Nyköping
0005 01541

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Helena Dahlström, 59 Projektledare2 Lovisa Bjurlén, 31 Rektor3 Henry Kuc Söderberg, 27 Bibliotekspedagog4 Benita Hedman Runesson, 67 Trädgårdsmästare
5 Mikael Eriksson, 29 Studerande6 Conny Jakobsson, 68 Pensionär7 Monica Jernström, 61 SFI lärare8 Alejandro Ozano, 50 Logistiker9 Stefan Franzén, 63 Järnvägsarbetare10 Patrik Järvelöv, 33 Socialmedia manager11 Agnes Henriksson, 33 Verksamhetsledare12 Per Norrhäll, 66 Socialarbetare13 Elinor Sundén, 44 Politisk sekreterare14 Johannes Andersson, 37 Polis15 Tony Edberg, 53 Trädgårdsmästare16 Mari Nylander, 37 Medicinsk sekreterare17 Ewa Olsson Westin, 66 Skådespelare18 Curt Ohlson, 64 Plattsättare skådespelare19 Håkan Johansson, 75 Pensionär

✌

Så röstar du för vänsterseger


