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Vänstern i Nyköping är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

 i Nyköping

Välj Vänsterpartiet

På söndag 11 september betyder din röst lika mycket som 

 miljonärens. Rösta vänster för jobben, för klimatet och  

för en värdig pension. Vänsterpartiet agerar  

när andra bara pratar! 
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Stor jobb-
satsning för 
klimatet

Avskaffa 
vinstjakten i 
skolan

Ett Nyköping 
för alla

Människors  
trygghet, politikens 
ansvar
Vänsterpartiet måste vara med om Sverige ska fixa  
jobben, välfärden och klimatomställningen. 
Sida 3

Vänsterpartiet vill ha ett 
Nyköping där skolväsendet 
håller sitt löfte att ge alla 
de kunskaper de behöver 
för att delta i samhället. 

Kommunen erbjuder inte 
bara utbildningsplatser, 
utan har också ansvar för 
våra kommunala anställda. 
Att ge barn, elever och 
studenter en bra utbildning 
är nära sammankopplat 
med att ge anställda en bra 
arbetsmiljö. Vi vill ge dem 
fler medarbetare, lokaler 
som motsvarar undervis-
ningens behov och kompe-
tensutveckling så att skolan 
kan vara forskningsbaserad 
och inkluderande för alla, 
inklusive HBTQI-certifiering 
för kuratorer. 

Vi vill också ge alla barn 
rätt till 30 h förskola per 
vecka, så förskoleperso-
nalen kan möta alla barns 
behov. Utöver det vi vill ge 
de anställda vill vi också ta 
tillbaka utbildningsväsendet 
från vinstdrivande företag. 
Det är så vi kan ta ansvar 
för att erbjuda alla en bra 
utbildning i kommunal regi.

LEDARE

Mikael Eriksson, 
Vänsterpartiet

Nyköping

Nu får vi 
fart på 
skolan
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Nyköping

Hemsida:
nykoping.vansterpartiet.se  
Facebook:
Vänsterpartiet Nyköping

Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

● Varför ska man rösta på  
Vänsterpartiet i valet?
– För att vi vill att politiken ska ta till-
baka kontrollen, ta ansvar för samhälls-
utvecklingen. Många i Sverige ser vad 
som har hänt. Samhällsservicen blir allt 
sämre och i många delar av landet har 
den helt avvecklats. Det är kaos i skolan. 
Många barn är bestulna på sin utbildning, 
på grund av det extrema marknadsex-
periment Sverige har. Det skapar hopp-
löshet och fattigdom. Brottsligheten och 
narkotikan ökar. Vårdens resurser har 
minskat kraftigt sedan 1990-talet. Mycket 
av de resurser som är kvar går till vinster 
i vårdbolag. Mammor som ska föda barn 
måste göra det under otrygga förhållan-
den. Föräldrar som uppfostrar sina barn i 
utsatta förorter lever i rädsla för gängens 

våld. Alla kan se det här. Men det är 
faktiskt inte hopplöst, för precis allt det 
här beror på politiska beslut. Om politi-
ken istället tar ansvar så fattar man andra 
beslut, som bygger ett starkare samhälle.
 
Men vill inte alla politiker ta 
ansvar?
– Jag ser tyvärr inte så mycket som tyder 
på det. Jag är väldigt trött på att höra 
snack när det är valår om hur vi ska satsa 
på välfärd, som bara är luft dagen efter 
valet. Vi respekterar det mandat vi får av 
väljarna. Det betyder inte att vi lovar allt 
åt alla, men vi håller det vi lovar.
 
Vad lovar ni då?
– Om det är någonting vi har visat, så är 
det att det går att vinna. Vi stod upp för 
hyresgästerna och stoppade marknads-
hyrorna. Vi satte hårt mot hårt och såg 
till att sjukförsäkringen blev bättre och 
pensionerna höjdes. Vi vände hela den 
politiska utvecklingen efter decennier av 
marknadsexperiment och nedskärningar. 
Nu gäller det höjningar för alla pensi-
onärer, att få fart på investeringarna i 
klimatomställningen och att få ordning på 
svensk skola genom att avskaffa vinstjak-
ten i skolsystemet.

Text: Jenny Lindahl

Vänsterpartiet behöver 
vara med om Sverige ska 
fixa jobben, jämlikheten 
och klimatomställnin-
gen. Nooshi Dadgostar 
är beredd att ta ansvar 
efter valdagen.

Nooshi Dadgostar:

Vi håller  
det vi lovar

”Vi satte hårt mot  
hårt och såg till  
att sjukförsäkringen 
blev bättre och  
pensionerna höjdes.
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Visste du att?
POLITIKEN I PRAKTIKEN

30 år av privatiseringar och marknadsstyrning 
har gjort att vi tappat kontrollen över välfärden. 
Vänsterpartiet är det enda partiet som står på 
vanligt folks sida.

95 %
2021 gick 95 % av kapitalinkom-
sterna till de 10 % rikaste.

Så mycket får en riksdags-
ledamot för Vänsterpartiet 
i lön. Partiet har ett system 
med partiskatt för att ingen 
ska vilja ta ett uppdrag bara 
för pengarna. Andra leda-
möter får ut ungefär 47 300 
kronor.

31 950 kr
Vänsterpartiet drev igenom 
mer än 80 reformer för jäm-
likhet när vi samarbetade med 
regeringen 2014–18. Bland 
dem fanns billigare tandvård, 
möjlighet att ta CSN-lån för 
körkort och upprustning av 
miljonprogramsområdena.

80 reformer

Arbetstiden  
behöver förkortas. 
Senaste gången 
var 1973 – nästan 
50 år sedan.

JA

Antal elever per  
lärare på gymnasiet:

Friskolor 15
Kommunala 11

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN 2022

Sverige har 
flest fattig-
pensionärer i 
Norden.!

KÄLLA: EUROSTAT

En sista fråga innan valet? Funderar du på att välja vänstern 
men har en sista fråga innan sön-
dag? Scanna QR-koden med din 
telefon för att chatta med oss eller 
besök vansterpartiet.se

Mari, 37 år

– För att det är det enda par-
tiet som menar vad de 

säger och håller vad 
de lovar. Se bara på 
marknadshyrorna och 
höjda pensionerna! 
Vänsterpartiet vär-
nar om välfärden och 

att våra gemensamma 
resurser ska nyttjas av oss 

alla gemensamt efter behov. 
Det är en politik som jag tror och 
litar på.

Zuleyi, 26 år

– Därför att mina grundläg-
gande moraliska värde-

ringar, att alla människor 
är lika mycket värda 
och bör få lika stor 
chans till ett värdigt liv 
oavsett psykisk eller 
fysisk hälsa, bakgrund, 

klass hudfärg etc går 
mest i linje med Vänster-

partiets politik. Inget annat 
parti enligt mig prioriterar frågor 
som gynnar gemene man och de 
som behöver hjälp och stöd av 
statliga instanser.

Per, 72 år 

– I en tid med stora klimat- och 
fredsutmaningar känns 

det tryggt att rösta på 
Vänsterpartiet. Partiet 
står stadigt i sina vär-
deringar och behövs 
för att det trygga Sve-
rige vi känner ska kunna 

bestå och fortsätta 
utvecklas på ett sätt som 

gynnar oss alla.

FRÅGA 4
Varför röstar du på 
Vänsterpartiet i valet 
den 11 september?

● Nu är sommarlovet slut för den här gången och 
många barn har haft ett spännande och händelse-
rikt sommarlov. Andra har trots vackert väder, sol 
och värme knappt vistats ute. Olika är berättelserna 
på skolgården. Någon är tyst och knyter näven hårt 
i fickan. Kojbyggen i grönskande trädkronor, jord-
gubbsberg med vispad grädde, barfota bus i soliga 
dagar som aldrig tycks ta slut. Det borde vara en 
självklarhet för alla barn sommartid. Även för de 
som har det tufft hemma.

Därför gläds jag åt att kommunen lyckats 
behålla Horsviken som köptes in av (S) (V) och 
(MP) förra mandatperioden och som öppnar 
chansen till att ge hundratals barn chansen till fina 
sommarminnen. Tack vare att vi hjälps åt att skapa 
ett paradis för betongens ungar. Ungar som kanske 
aldrig annars skulle få grilla en korv och äta den 
vidbränd vid elden eller sitta i solen. Lugnt och 
stilla se ett flöte guppa upp och ner för att slutligen 
försvinna och känna glädjen att dra upp sin första 
abborre. Minns du din första? Vi kan skapa den 
plats där det går att ordna läger fyllda med det allra 
bästa som hör sommarlovet till för alla barn.

Men akta! Får alliansen makten kommer de defi-
nitivt att sälja rubb som stubb till högstbjudande. 
Även om socialdemokraterna inte vill erkänna det 
så är det den här typen av frågor som ungdomsgår-

dar och alternativa sysselsättningar för ungdomar 
som blir verklighet då Vänsterpartiet är en del av 
makten i Nyköping. Tveka inte ge vänsterpartiet 
din röst i höst. De här ungdomarna är vår framtid.

Conny Jakobsson
Vänsterpartiet Nyköping

Sommarlov är en rättighet som ska finnas till för alla.

En solbelyst brygga vid havet, ett flöte guppar i vågorna, en liten för-
väntansfull människa i spänd förväntan.

LEDARE

Alla barn har rätt till 
ett bra sommarlov

SÖNDAG

SEPTEMBER



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 kl 08–20

Du röstar i din vallokal som står 
angivet på röstkortet som du får 
hem i brevlådan. Ta med röstkor-
tet och giltig legitimation till din 
röstlokal. Valsedlar finns på plats.

Förtidsrösta
Du kan från 24 augusti rösta i 
någon av förtidsröstningslokalerna 
över hela Sverige. På valdagen 
finns det också öppna förtidsröst-
ningslokaler i alla kommuner. Du 
måste ha med dig ditt röstkort och 
legitimation för att förtidsrösta.

Du får rösta
Om du varit folkbokförd i Sverige i 
minst tre år har du rösträtt i kom-
mun- 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


