
(S)veken!
• Privatiseringar
• Nedskärningar 
• Nedläggningar
Läs om socialdemokraternas nedskärningsplaner  
och varför dom måste stoppas.  

Östgötavänstern 
för rättvisa och solidaritet

Dom lägger ner våra vård centraler!
– Folk i Söderköping är fortfarande arga. Det var en enorm 
folklig mobilisering och över 4000 namn underskrifter samla-
des in för att rädda vår vårdcentral. Sid 2

Neddrag-
ningar och 
nedlägg-
ningar hotar 
sjukvården.  
Sid 2

Emil Broberg (V)  
– Sossarna  
privatiserar mer än 
högern gjorde.  
Sid 2 

Sveket mot landsbygden. 
Sid 3
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(S)veken 
mot  
väljarna
Många som röstade på so-
cialdemokraterna i valet 2014 
trodde nog att det röstade för 
en annan politisk inriktning än 
den som moderaterna stått för 
under de år som de borgerliga 
styrde regionen. när nu två år 
har gått sedan socialdemo-
kraterna tog över styret tillsam-
mans med centern, liberaler-
na och Miljöpartiet så är det 
tydligt att allt det som lovades 
i valrörelsen inte betydde så 
mycket. vallöfte på vallöfte har 
svikits.

Socialdemokraterna i öster-
götland lovade att sätta stopp 
för vinstjakten i sjukvården, 
ta tillbaka lasarettet i Motala 
i egen drift och att man skul-
le satsa på sjukvården och 
dess medarbetare. nu när 
det gått två år så ser vi att 
dessa vallöften inte betydde så 
mycket. Privatiseringspolitiken 
har fortsatt. i högre takt än vad 
Moderaterna drev på. de delar 
av lasarettet i Motala som man 
lovade skulle drivas i egen regi 
ska man nu upphandla i ytterli-
gare tio år.

Utöver detta har socialdemo-
kraterna aviserat ekonomiska 
besparingar på över 600 miljo-
ner kronor. redan nu ser vi att 
detta kommer innebära längre 
köer och sämre tillgänglighet  
cancervården. socialdemokra-
terna prioriterar att ha landets 
näst lägsta landstingsskatt före 
satsningar på sjukvården och 
dess personal.

Är detta den politik som den 
som röstade å socialdemokra-
terna trodde att de skulle föra? 
det var i alla fall inte den politik 
som de pratade om i valet.

Emil Broberg
gruppledare för vänsterpartiet 
i region östergötland

Det är glasklart att socialdemo-
kraterna i Östergötland sa en sak 
i valrörelsen och sedan gör precis 
tvärtom när de kommer till makten. det 
är ett demokratiskt problem och det 
innebär faktiskt en katastrof för sjuk-
vården i östergötland, säger Jessica 

eek som representerar vänsterpartiet i 
hälso- och sjukvårdsnämnden.

socialdemokraternas främsta vallöfte 
var att de skulle ta tillbaka de delar 
av lasarettet i Motala som de bor-
gerliga partierna privatiserade när de 
satt vid makten. liksom vänsterpar-
tiet sa socialdemokraterna i valrörel-
sen att kvalitén i vården riskerar att 
försämras om man delar upp sjuk-
hus på olika privata utförare. dessut-
om menade de att det var principiellt 
viktigt att sjukvård ska drivas utan 
vinstintresse.

Nu har socialdemokraterna med-
delat att de kommer fortsätta att 

driva sjukhuset i privat drift de kom-
mande tio åren. snacka om att göra 
en kovändning utan att på något sätt 
kunna motivera varför man helt bytt 
åsikt, fortsätter Jessica.

i sin privatiseringsiver har socialde-
mokraterna också privatiserat stora 
delar av psykiatrin, vilket de tidigare 
också sade sig vara motståndare till, 
liksom att de har förberett en privati-
sering av mödravården.

det är tydligt att den socialdemokra-
tiska politik som gällde innan valda-
gen är utbytt mot samma moderata 
politik som man då sade sig vara 
emot.

Privatiserings-
sveken 
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För den som röstade 
på socialdemokrater-
na i landstingsvalet 
2014 är den politiska 
utvecklingen en rejäl 
kalldusch. Gång på 
gång lovade ledan-
de Socialdemokrater 
att man skulle få bort 
vinstintresset från 
vården i Östergötland. 
När man ser resulta-
tet efter två år med 
social demokraterna 
vid makten så har det 
blivit precis tvärtom. 
Man har privatiserat 
mer än vad modera-
terna gjorde på sin tid 
vid makten.

– Folk här i Söderköping är fortfa-
rande arga. det var en enorm folklig 
mobilisering och över 4000 namnun-
derskrifter samlades in för att rädda 
vår vårdcentral. Men socialdemokra-
terna hade redan bestämt sig.

– Det tragiska är att det finns ett 
tydligt mönster. så fort det öpp-
nar en privat vårdcentral så väljer 
politikerna, oavsett om det är Mode-
rater eller sossar att lägga ner den 
offentliga i närheten. det är inte ett 

seriöst sätt att garantera sjukvård för 
alla östgötar. 

fler privata vårdcentraler betyder att 
mer av de pengar vi allihop betalar 
i regionskatt går till privata vinster 
istället för till sjukvård. vänsterpartiet 
föreslår att det ska finnas minst en 
gemensamt ägd vårdcentral i varje 
kommun. i riksdagen kämpar vi för att 
stoppa vinstuttagen från sjukvården 
helt och hållet. vården behöver mer 
pengar och personal. inte mindre! 

Förutom gigantiska besparingar så har den nuvarande röd-blå  
majoriteten i Regionen fortsatt med den borgerliga nedläggnings-
politiken. Under förra mandatperioden lade borgarna ner de två 
offentliga vårdcentralerna i centrala Norrköping. Våren 2016 lades 
Söderköpings enda gemensamt ägda vårdcentral ner. Malin Östh är 
både Regionpolitiker och lokalpolitiker för Vänsterpartiet:

Fler orter kan drabbas av  
nedläggningar fruktar Malin Östh.

Dom lägger ner våra vård-
centraler!



– Det är historiskt stora nedskär-
ningar som man planerar från 
socialdemokraternas sida. om 
detta genomförs kommer det att få 
mycket omfattande konsekvenser för 
både personal och alla östgötar som 
är i behov av sjukvård de kommande 
åren, säger vänsterpartiets grupple-
dare emil Broberg.

hur socialdemokraterna ska klara av 
att göra dessa enorma nedskärning-
ar har de inte velat svara på. vän-
sterpartiet har vid upprepade tillfället 
försökt få svar från regionstyrelsens 
ordförande Mats Johansson som 
vägrar ge några tydiga svar.

socialdemokraterna påstår att ingen 
personal ska avskedas samtidigt 
som de skriver i sina egna dokument 

att personalkostnaderna ska minska. 
650 miljoner motsvarar lika mycket 
pengar som fler än 1000 anställda i 
regionen.

– Det är förståeligt att socialde-
mokraterna inte vill diskutera hur 
de ska kunna spara in så myck-
et pengar som de säger att de 
ska göra då det kommer drabba 
sjukvården hårt. Men det är också 
ett tecken på att de inte klarar av 
att ta ansvar för vare sig regionens 
ekonomi eller sjukvården, säger emil 
Broberg

vänsterpartiet menar att det krävs en 
höjning av skatten för att inte behöva 
göra dessa nedskärningar. region 
östergötland har idag landets näst 
lägsta landstingsskatt och med 

vänsterpartiets förslag till höjning 
skulle man fortfarande ligga bland 
de lägsta i landet.

– Vi måste ta ansvar för en god 
och bra sjukvård för alla. vi kan 
inte ha en situation med en sjukvård 
där personalen tvingas gå på sina 
knän med gigantiska sparkrav vilan-
de över sig. vänsterpartiets förslag 
är det enda som tar ansvar för både 
ekonomi och sjukvård, avslutar emil 
Broberg

De kommande åren ska Socialdemokraterna skära ner nästan 650 miljoner kro-
nor i den Östgötska sjukvården. Redan nu vet vi att det kommer leda till försäm-
ringar inom Cancervården med längre köer och sämre tillgänglighet.

Nedskärningssveket

Hittills är det landsbygden som 
drabbats hårdast. i somras genom-
fördes den största nedläggningen av 
landsbygdsbussar i östergötlands 
historia. totalt har över 30 lands-
bygdslinjer lagts ner och nästan 20 
har det dragits ner på. nedläggning-
arna har slagit särskilt hårt mot barn 
och unga som ofta inte längre kan ta 
sig till skolan eller fritidsaktiviteterna. 

Protesterna har varit kraftiga med 
stormöten, massor av insändare och 
1000-tals namnunderskrifter. det 
enda parti som har stått upp och 
kämpat för en levande landsbygd 
är vänsterpartiet och vår ledamot 
i trafiknämnden franco sincic från 
Mjölby.

– I vår budget lägger vi 30 miljo-
ner extra på att satsa på kollektiv-
trafiken istället för att lägga ner. 
Satsningen ska ske i dialog med 
de som faktiskt bor där. om bus-
sarna ska användas måste de gå 
rätt sträckor och på rätt tider. och till 
skillnad mot majoriteten så vill vi lyss-
na på vad folk har att säga, säger 
franco. 

tyvärr har nedläggningarna av 
landsbygdsbussar och prishöj-
ningarna fortsatt under hösten och 
vintern. Majoritetspartierna tycker 
fortfarande att kollektivtrafiken är för 
dyr och vill spara mer. 
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De styrande partierna 
i Östergötland med 
Socialdemokraterna 
i spetsen driver en 
tydlig nedskärnings-
politik när det gäller 
kollektivtrafiken. 
Dom tycker att våra 
bussar, spårvagnar 
och pendeltåg är för 
dyra och vill därför 
spara. 

Sveket mot landsbygden

Landsbygdsborna kommer att minnas landsbygdssveket i valet.

Regionstyrelsens ord förande 
Mats Johansson (S) som 
vägrar ge några tydiga svar 
på hur man ska klara nedskär-
ningarna utan problem.

Vill du vara med och förändra?
Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska 
det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. 

Bli medlem!
vänsterpartiet behöver fler medlemmar. Bli medlem via:  
www.vansterpartiet.se/bli-medlem

den ordinarie medlemsavgiften är 300 kr per år, med möjlighet för av-
giftsreducering ifall du har mycket låg inkomst. första året som medlem i 
vänsterpartiet betalar du endast 100 kr. som medlem får du: 

•  tillsammans med andra vara med och arbeta för solidaritet och rättvisa

•  Möjlighet att direkt påverka vänsterpartiets politik

•  inbjudningar till kurser, seminariet och studiecirklar

•  Magasinet rött 4 gånger/ år



Fyra Vänster-
partister 
om de hetaste 
politiska  
frågorna i 
kommunerna:
Öppen förskola, låglönesats-
ningar, resursfördelning efter 
behov till förskolor/ skolor samt 
försöksverksamhet med 6-tim-
mars arbetsdag är exempel på 
vad vi tagit initiativ till i kommu-
nen. vi har också undersökt  
pensionärskvinnornas situation 
i finspång. 62 % hade bara 
garantipension mot 10 % av 
pensionärsmännen – pensions-
systemet är orättvist och måste 
göras om!

Ingrid Westerlund, Finspång

I Norrköping har det blivit 
enorm skillnad sedan s bör-
jade samarbeta med borgarna. 
nu har dom tänkt privatisera 
vår hemtjänst! det är bra att det 
byggs mycket i norrköping idag. 
Men det byggs bara för dom 
rika medan alla andra får tränga 
ihop sig i allt färre slitna äldre 
lägenheter. det duger inte – vän-
sterpartiet har förslagen för att 
bygga nytt och bygga billigt!

Mona Olsson, Norrköping

Linköping har stora problem 
med ojämlikhet och segregation. 
vänsterpartiet vill att alla linkö-
pingsbor ska ha samma rätt till 
god välfärd. vi vill minska effek-
terna av barnfattigdom genom 
att ge alla barn rätt till mer tid i 
förskola och tid på fritidshem.

Jessica Eek, Linköping

Den största striden vi har tagit 
den här mandatperioden var den 
mot socialdemokraternas tankar 
om att privatisera äldreomsorgen 
i den här kommunen också. vi 
hoppas att det nu är slut med 
alla sådana planer. dessutom 
jobbar vi ständigt med att få 
jämställdhet att genomsyra hela 
kommunen.  

Kerstin Lundberg, Motala

Det är inte konstigt att det är  
vänsterpartiet som har fått igenom 
den största välfärdssatsningen 
sedan 90-talet. för det är så vi 
vänsterpartister arbetar, vi siktar högt 
och vi ger oss inte. för att underskö-
terskorna ska få fler kollegor, för att 
kvalitén i skolan ska höjas, för att få 
en välfärd vi kan lita på. 

Några andra rättvisereformer vi  
nu ska genomföra är: höjt flerbarns-
tillägg, bättre villkor för långtidssjuka, 
höjt underhållsstöd för äldre barn, 
csn-lån till körkort innan nästa val 
och mycket mer. så tar vi steg mot 
en ekonomi som är till för alla, inte 
bara de rika. Under många år har 
de rikaste i samhället dragit ifrån. 
ensamstående föräldrar, långtids-
sjuka och äldre har samtidigt haft det 
riktigt tufft. nu satsar vi 1,6 miljarder 
på jämlikhetsreformer för att lyfta de 
som har fått stå tillbaka. 

Nästa steg är att stoppa privati-
seringen av välfärden och de stora 
vinstuttag som privata företag gör 
inom äldreomsorg, skola och sjuk-
vård. här har vi ställs krav på reger-
ingen löfven och kommit överrens 
om att det inte är rätt att den skatt du 
och jag betalar till vår välfärd istället 
ska gå till vinster i riskkapitalbolag. 
och här blir kontrasten till vad soci-
aldemokraterna gör i östergötland 
väldigt tydlig.

I Region Östergötland lovade 
både socialdemokraterna och vän-
sterpartiet i valrörelsen att stoppa 
privatiseringarna av sjukvården och 
ta tillbaka sjukvården från aktiebola-
gen.  Men så fort dom satte sig i en 
ny majoritet med borgerliga partier 

lades de löftena åt sidan. nu driver 
socialdemokraterna en stenhård 
privatiseringspolitik istället. detta 
visar mycket tydligt att ett stort vän-
sterparti behövs för att hålla social-
demokraterna ärliga. det är bara när 
vi är med som dom klarar att driva 
vänsterpolitik annars kan dom tyvärr 
lika gärna driva högerns politik. så 
lägg tyngdpunkten till vänster i valet 
2018! 

Linda Snecker (V)
Riksdagsledamot 
Östergötland

(V)i måste 
hålla S i örat
10 miljarder mer om året till vård, skola och omsorg. Det 
har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna inför 
2017med regeringen. Vänstermiljarderna är något som jag 
är oerhört stolt över. Det är mormor som kan få gå den extra 
promenaden med personalen på äldreboendet och min son 
som kan få en extra kulturupplevelse på förskolan. 

för rättvisa och solidaritet
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