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Undersköter
skorna  
gör uppror!
Läs upprorsledaren  
Ann Björlings egna ord. 
Vad kämpar dom för  
och varför behövs det i 
Norrköping?  
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Du kanske är  
vänster ändå?
Vänstern blir en allt  
bredare rörelse i Sverige. 
Och även om du kanske 
inte tror det så är det 
troligt att vi represente
rar också dig. 
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Mer pengar  
till vården
Sjukvården går på knäna. 
Och pandemin har gjort 
det värre. För oss är det 
solklart: satsa på  
sjukvården!
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Till
sammans 
klarar  
vi krisen
Viruset har slagit hårt 
mot vårt Sverige.  
Men det har också blivit 
tydligt att det bara är 
tillsammans vi kan  
klara av de riktigt stora  
ut maningarna. Det är 
gemen skap och jäm
likhet som bygger ett 
starkt samhälle som kan 
stå emot kriser.  Det  
kan aldrig egoism och 
orättvisor göra.

Tillsammans med tidigare 
generationer har vi byggt 
upp sjukvården och äldre-
omsorgen som nu är vårt 
enda skydd. I dessa tider är 
sjuksköterskan och under-
sköterskan hjältarna som 
bokstavligt talat räddar 
våra liv.

Här i Norrköping har  
vänstern alltid kämpat för 
äldreom sorgen. Utan oss 
hade privat iseringarna varit 
värre och undersköterskor-
na färre. Då hade läget varit 
ännu sämre. Efter Corona 
har vi chansen att åter-
uppbygga välfärden. Men 
ensamma är vi maktlösa  
– bara tillsammans kan vi 
förändra samhället!

Nicklas Lundström,  
oppositionsråd, V Norrköping

Intervju med 

Jonas 
Sjöstedt
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” Jag är glad över att förtroendet för vänstern och våra  
lösningar ökar så kraftigt. Det är bara om vi är många som 
jobbar tillsammans som vi kan förändra Sverige” 
Jonas Sjöstedt
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Liksom de flesta vill vi ha ett tryggt och stabilt samhälle. Det ska 
finnas arbeten med schyssta villkor och rimlig lön åt våra barn när 
de växer upp. Och vi stör oss när vanlig samhällsinfrastruktur inte 
fungerar bra – elnät, post, vägar och järnvägar. Välfärden ska vara 
lika för alla och hålla hög klass. Skola, sjukvård och äldreomsorg 
måste fungera om vi ska få arbetsliv och privatliv att gå ihop helt 
enkelt. Vi tycker att läraren, sjuksköterskan och undersköterskan 
ska en rimlig arbetssituation och lön. Alla ska ha råd med en riktig 
bostad och ingen som arbetat ett helt liv ska behöva bli fattig för att 
man går i pension. 

Det här är högt ställda förväntningar men Sverige är ett rikt 
och modernt samhälle. vi är självklart beredda att betala vår del i 
skatt för att allt detta. Men det är något som inte stämmer. Hålen i 
gatan lagas inte som de borde och tågen är ofta försenade. Stressen 
i arbetslivet är ibland orimlig – inte minst märks det på barnens 
lärare och äldre släktingars hemtjänstpersonal. Vi litar inte riktigt 
på skolan längre, polisen ser man rätt sällan, tonårsbarnen har inte 
råd att flytta hemifrån och vi är många som inte vågar räkna på 
pensionen.

Vi tycker inte man behöver komplicera saker. Det saknas tydli-
gen pengar både till vägunderhåll och välfärd. Eller gör det verkli-
gen det? Dagens Sverige är faktiskt ett av de rikaste samhällen som 
någonsin funnits. De senaste årtiondena har de rika blivit rikare 
väldigt snabbt och antalet miljardärer har exploderat. Bara storban-
kerna har gjort cirka 100 miljarder i vinst varje år. Det motsvarar 
nästan 200 000 fler undersköterskor. 

Till skillnad från andra politiker så ser vi här en lösning på sam-
hällsproblemen. De allra rikaste och de största företagen får sina 
pengar från kapital inkomster – som arv, aktievinster, utdelningar 
och bonusar. De vinsterna beskattas mycket lägre än din lön. Med 
lite vanlig hederlig omfördelningspolitik skulle vi faktiskt ha råd 
att både sänka skatten på arbetsinkomster, rusta upp vägar, bygga 
bostäder och se till att vi får en värdig välfärd. Då skulle vi också 
få ett jämlikare samhälle då de rikaste faktiskt skulle få betala sin 
andel fullt ut. Om du inte tillhör mångmiljonärerna så är det fak-
tiskt troligt att du skulle tjäna på vänsterpolitik. 

Fundera på saken – kanske representerar vi dina intressen också!

Vi representerar dig!

Ledare

Emir Ajanovic,  
metallarbetare
– Det viktigaste måste såklart 
vara att skydda våra äldre och 
sköra från smittan. Det är dom 
som riskerar att bli riktigt 
sjuka eller dö. Jag tror att det 
skulle vara lättare om det inte 
var en massa privata företag 
inblandade i sjukvården och 
äldreomsorgen som främst ser 
till sina vinster.

Annika Kaiser,  
sjuksköterska
– Hela Vrinnevisjukhuset har 
ställt om för att möta pan-
demin. Vi har alla fått ändra 
scheman, en del har fått byta 
arbetsplats, sommarsemestern 
är ändrad och kommer beviljas 
sent. Vi får mycket beröm och 
vi känner såklart stolthet över 
vårt arbete. Men jag tycker 
faktiskt också att det är dags 
att sluta snacka och ge oss hö-
gre löner och bättre arbetsvill-
kor också! Det skulle rusta oss 
ännu bättre för framtiden!

Melinda Kandel, städare
– Hur viktig anställningstrygg-
heten är. Folk går till jobbet 
fast de är sjuka i rädsla för 
att förlora jobbet, vilket har 
bidragit mycket till smittsprid-
ningen i samhället. Den redan 
svaga anställningstryggheten 
är hotad från S och högern, 
med planer på inskränkningar 
i lagen om anställningsskydd. 
Det är galenskap!

Rahmo Sheeq Aadan, 
undersköterska
– Coronakrisen visar jättetyd-
ligt att vi i vänstern hela tiden 
haft rätt om äldreomsorgen. Vi 
behöver fler kollegor och högre 
löner! Senast i januari skar S 
ner med 100 undersköterskor 
inom demensomsorgen i Norr-
köping. Dom hade verkligen 
behövts nu!

Vad är  
viktigast  
i dessa  
kristider?

Marcus Posada och Sara Perlman
Vänsterpartiet Norrköping

Sätt torskarna i fängelse!
En känd medieman grips med byxorna nere när han köper sex.  
Plötsligt tävlar alla partier om det Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson  
Linda Snecker har sagt länge: sexköp ska leda till fängelse.

” De allra rikaste och de 
största företagen får 
sina pengar från kapital
inkomster – som arv, 
aktievinster, utdelningar 
och bonusar. De vinsterna 
beskattas mycket lägre 
än din lön.”



Ställ upp för varandra!
Det är bara solidariteten och sammanhållningen
som kan klara oss igenom de kristider när vårt  
samhälle utsätts för de hårdaste påfrestningarna. 
 

•   Följ myndigheternas råd

•   Handla mat åt grannar som är i riskgrupp eller isolerade

•   Prata med äldre och ensamma, visa omtanke och lyssna

•   Kräv bättre löner och villkor för vårdarbetarna i frontlinjen mot pandemin

•   Fortsätt att tvätta händerna

Det var i början på 1990talet som ledande social-
demokrater tillsammans med borgerliga partier och 
det svenska näringslivet bestämde sig för att förändra 
välfärden i grunden. De skulle effektivisera, vilket 
var ett annat ord för att skära ner, för att kunna sänka 
skatterna och släppa in privata företag så att de skulle 
kunna tjäna pengar på skola och sjukvård.

– De ville skapa en marknad. Och varan som det 
skulle handlas med var vår välfärd. Det vill säga mitt 
och ditt behov av till exempel sjukvård eller skola. 
För även om mycket fortsatte att drivas i offentlig 
regi så skulle det anpassas efter marknadens logik. 
Men problemet är att den logiken inte fungerar så bra 
när det kommer till grundläggande mänskliga behov, 
säger Emil.

När vi nu tittar tillbaka på trettio år av experimen-
terande och så kallad konkurrensutsättning, så har vi 
fått en välfärd där personalen går på knäna och ett 
system som inte klarar av att hantera en kris. De som 
betalar priset för detta är våra äldre. När Volvo eller 
andra industriföretag har infört principen om ”just in 
time” så har man försökt göra samma sak inom väl-
färden menar Emil. Men det som kanske fungerar när 
man ska bygga en bil fungerar inte lika bra när man 
ska planera sjukvård eller äldreomsorg.

– Genom att ständigt planera för minsta möjliga 
kostnad för personal, mediciner, skyddsutrustning 
och andra delar inom välfärden så har verksamheten 
slimmats så mycket att den knappt håller ihop. Detta 
gällde även före pandemin. Det som hänt nu är vi 
tydligare ser att det här sättet att bedriva välfärd på 
inte fungerar, fortsätter Emil.

Den extrema kostnadspressen i välfärden har ett 
högt pris, och det priset betalas av personal, äldre och 
sjuka. Det är kanske allra tydligast i äldreomsorgen. 
Här har ansvariga politiker tvingat fram ett system 
med osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor, 
man har pressat ner lönerna och anställt outbildad 
personal. Inte ens grundläggande hygienkrav efterlevs 
på grund av den rådande situationen.

– Det är ingen slump att det blivit såhär. Det är ett 
resultat av många års politiska beslut. Men det behö-
ver inte vara så. Det finns ju en möjlighet att välja en 
annan väg. Vi måste egentligen fråga oss vad vi vill 
ha för samhälle. Hur vi vill att välfärden ska fungera.

I grunden handlar det om resurser och pengar.  
Emil menar att det inte råder brist på resurser i 
samhället. De är bara väldigt ojämnt fördelade. En 
allt större del av kakan ägs av de rikaste i samhället. 
Samtidigt som välfärden urholkas på grund av resurs-
brist. Detta är inte heller någon slump. Högerpartier-
na och socialdemokraterna har länge drivit på den här 
utvecklingen.

– Om man ger mer pengar till de rikaste då tar man 
dessa någonstans ifrån. Och här har det varit välfär-
den som fått stå tillbaka. Vi står nu inför ett val. 

– Ska vi ha en välfärd som fungerar eller ska vi 
fortsätta att vara ett skatteparadis för miljonärerna? 
Vi kan inte få båda delarna. Vi måste välja. För mig 
är det enkelt att välja välfärden, avslutar Emil.

Den ojämlika 
sjukvården

Nu har vi till slut fått en tydlig bekräftelse på att det inte fungerar att  
försöka driva välfärden som ett privat företag som tillverkar produkter.  
Corona-pandemin visar med all tydlighet att vi måste tänka om. Det menar 
Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland.

” När vi nu tittar tillbaka  
på trettio år av experimen
terande och så kallad  
konkurrensutsättning, så 
har vi fått en välfärd där 
personalen går på knäna 
och ett system som inte 
klarar av att hantera en 
kris. De som betalar priset 
för detta är våra äldre.” 
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Emil Broberg, gruppledare för Vänster
partiet i Region Östergötland



Under Jonas Sjöstedts tid som partiledare 
har Vänsterpartiet både breddats och vuxit. 
Människor som aldrig tidigare röstat vänster 
har tagit steget och blivit medlemmar. 
Att vara vänster har blivit modernt och  
folkligt på samma gång.

Text: Lisa Claesson

I januari 2020 meddelade Jonas Sjöstedt 
att han lämnar sitt uppdrag som partileda-
re för Vänsterpartiet under kongressen i 
maj. Så blir det inte. Efter att Corona svept 
över världen har såväl kongressen som  
Sjöstedts avgång skjutits fram till november. 
Själv uttrycker han det som en självklarhet 
att sitta kvar under rådande läge.

– Just nu är mitt absoluta fokus att  
Sverige ska komma ur den här krisen så 
bra som möjligt. Det är en allvarlig situ-
ation. Därför är det av yttersta vikt att vi 
försöker skydda och ta hand om varandra. 

– Personalen på sjukhusens intensiv-
vårdsavdelningar sliter hårt. Allt fler får 
besked om att de inte längre har något 

jobb att gå till. Och många sitter hem-
ma isolerade. Men vi kan klara det här, 
tillsammans.

I svallvågorna av Corona genomförs 
stora varsel och det talas om massarbets-
löshet och tvärstopp i ekonomin. Jonas 
Sjöstedt menar att svaret måste vara 
vänsterpolitik.

– En stor otrygghet har brett ut sig 
på arbetsmarknaden under en lång tid. 
Många jobbar på timmar och har korta 
anställningar. Den som har en sådan 
anställning har inte samma chans att 
få ersättning när hon eller han förlorar 
jobbet. 

”Vi har blivit 
tusentals fler”
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– Därför är vi med och ser till att 
a-kassan ska omfatta även de stora  
grupper som inte lyckats få en fast 
anställning på heltid och att fler ska få ut 
80 % av sin verkliga lön vid arbetslöshet. 

– Politikens uppgift är att se till att 
smittan kan bekämpas så effektivt som 
möjligt och att människor inte kommer 
i kläm.
   

Med Jonas Sjöstedt i spetsen har 
partiet riktat strålkastarljuset mot 
vinster i välfärden och gjort  frågan om 
riskkapitalisternas vinstjakt i sjukvård 
och skolor till en huvudsak. Men också 
frågor kring de växande klassklyftorna 
med allt fler osäkra anställningar, för 
få anställda inom vården och skolan 
samtidigt som de allra rikaste fått  
skattelättnader och gjort miljonklipp 
efter miljonklipp.

Vänsterpartiet är idag ett brett parti 
som sätter folkets behov i centrum. En 
politik som vänster-socialdemokrater 
såväl som unga feminister idag är en del 
av och som utmanar borgerlig politik 
oavsett om den drivs av borgerliga eller 
socialdemokratiska regeringar. 

Efter valet 2014 blev det maktskifte 
i Sverige och Socialdemokratin bild-
ade minoritetsregering tillsammans 
med Miljöpartiet. Vänsterpartiet satt i 
opposition men budgetförhandlade med 
regeringen under mandatperioden och 
drev igenom flera reformer. Skatter för 
de rikaste höjdes, gratis busskort till 
ungdomar delades ut, mer pengar till 
förlossningsvården, höjt underhålls-
stöd, gratis glasögonbidrag för barn och 
miljardsatsningar på välfärdsverksam-
heterna i kommunerna.Vänsterpartiet 
blev garanten för ökad jämlikhet och 
mot ekonomisk orättvisa, vinstdrivande 
skolor och vårdbolag. 

Trots framgångarna för Vänsterpartiet 
i valet 2018 har den socialdemokratiska 
minoritetsregeringen tillsammans med 
Miljöpartiet valt att sträcka ut en hand 
till Centerpartiet och Liberalerna. Med 
det samarbetet och med januariavtalet 
har Socialdemokraterna tagit ett stort 
kliv åt höger. Lagen om anställnings-
skydd ska ändras genom fler undantag 
från turordningsreglerna, införandet av 
marknadshyror innebär stora hyreshöj-
ningar, värnskatten har tagits bort och 
skarpa förslag om en privatisering av 
arbetsförmedlingen ligger på bordet. 

Vänsterpartiet spelar en nyckelroll i 
att vara en kraftfull oppositionen från 
vänster. När människor gått ut på gator 
och torg och protesterat mot nedskär-
ningar runt om i landet har Vänsterpar-
tiet fått igenom 13,5 miljarder kronor 
extra till välfärden genom ett lyckat 
oppositionsarbete. 

Genom att väcka misstroende mot 
arbetsmarknadsministern Eva Nordmark 
lyckades Vänsterpartiet även bromsa 
privatiseringen av arbetsförmedlingen.

– Vår politik är bra för jämlikheten 
och för klimatet. Nu har vi istället en 
liberal agenda som styr, med kraftiga 
försämringar för vanligt folk. Där har vi 
varit tydliga.

– Vårt mål är att många av punkterna 
i januariavtalet inte ska genomföras. Vi 

har också lyckats stoppa flera punkter, 
exempelvis kaosprivatiseringen av  
arbetsförmedlingen.

Blir inskränkningarna i lagen om 
anställningsskydd verklighet har Jonas 
Sjöstedt talat klarspråk. Då väcker 
Vänsterpartiet misstroende mot reger-
ingen och statsminister Stefan Lövén. 
Regeringens utredning har lagt fram 
förslag om försämringar av LAS och den 
pågående avtalsrörelsen har skjutits upp 
efter att många fackförbund hoppat av 
under förhandlingen mellan fackfören-
ingsrörelsen och Svenskt Näringsliv.

– De mest kritiska förslagen i januari-
avtalet är försämrad anställningstrygg-
het och marknadshyror. Det är föränd-
ringar som skulle vara väldigt svåra att 
rulla tillbaka.

– Jag är övertygad om att vi kan stoppa 
de förslagen från att bli verklighet.

Över en natt ändrades den politiska 
spelplanen. Nu dominerar coronakrisen 
all politik. Vänsterpartiet har presenterat 
omfattande krispaket från vänster för att 
klara pandemin och i första hand skydda 
vanligt folk och inte banker och de redan 
rika. Ett av förslagen är ett stopp för 
vräkningar av hyresgäster

– Ingen människa ska kastas ut i hem-
löshet på grund av att de förlorat jobbet i 
corona krisen.

– Den ensamstående mamman, som 
tills nyligen kanske jobbade på en restau-
rang, ska inte tvingas välja mellan att 
sätta mat på bordet till sina barn eller 
betala hyran, säger Jonas Sjöstedt, 

Redan idag har Vänsterpartiet fått 
igenom flera krav i de krispaket som 
riksdagen antagit: efter tuffa konflikter 
stoppas vinstutdelningar till företag 
som får permitteringsstöd, delvis slopat 
karensavdrag, slopat krav på sjukintyg, 
utbetalningar av CSN även när studierna 
ställs in är några exempel.

Andra förslag, som att skjuta till 
minst 20 miljarder ytterligare till 
kommuner och regioner för att klara 

välfärden, att ta över kontroll över den 
privatiserade vården så att resurserna 
kan användas på bästa sätt samt att göra 
det lättare att få försörjningsstöd har 
ännu inte fått stöd men är avgörande för 
att klara krisen.

Under kriser är det lätt att det är 
bankerna och företagen och alla de som 
redan har kapital som får stöd. I den 
här krisen måste satsningarna gå till att 
vanliga människor skyddas och att inte 
de redan rika blir ännu rikare på krisen. 

Just nu lägger Jonas Sjöstedts fokus 
på att leda Vänsterpartiet fram till no-
vember. Efter kongressen flyttar han till 
partnern som arbetar som ambassadör i 
Vietnam. 

Vänsterpartiet har vuxit i både med-
lemsantal och inflytande och Jonas har 
starkt förtroende hos befolkningen i alla 
mätningar som görs.

– Jag ser tillbaka på den här tiden med 
stolthet och med värme. 

– Jag tänker på alla fina människor 
jag har fått möjlighet att träffa och alla 
fina reformer vi fick igenom under de år 
vi budgetsamarbetade med regeringen. 
Gratis busskort till ungdomar på som-
marlovet, fler arbetsmiljöinspektörer och 
gratis medicin till barn, för att nämna 
några exempel. 

– Jag är också otroligt stolt över hur 
mycket vi har vuxit som parti under 
de här åren. Vi har blivit tusentals fler 
vänsterpartister. 

– Detta är något vi har gjort tillsam-
mans.

DET HÄR ÄR JONAS SJÖSTEDT:
Ålder: 55 år
Bor: I Umeå
Bakgrund: Vänsterpartiets  
parti ledare sedan 2012, tidigare 
montör/metallarbetare, EU-parla-
mentariker och författare.
Aktuell: Leder Vänsterpartiet fram 
till kongressen i november 2020.

”  De mest kritiska förslagen är försämrad anställningstrygghet 
och marknadshyror. Men jag är övertygad om att vi kan stoppa 
de förslagen från att bli verklighet.”

Jonas Sjöstedt delar ut förra utgåvan av den här tidningen i Norrköping 
tillsammans med lokala vänsterpartister.

Efter corona
pandemin måste  
vi fortsätta jobba  
för ett jämlikt  
samhälle.

7
saker vänstern  
vill förändra:
1. Rättvist skattesystem 
Vanligt hederligt arbete  ska 
beskattas lägre. Istället  ska 
arbetsfria kapitalvinster 
från aktier, mångmiljonarv  
och vinst utdelningar be-
skattas högre. 

2. Fasta anställningar  
istället för otrygga jobb. 
Allmän visstid och beman-
ningsföretag förbjuds, rätt 
till heltid garanteras och 
inga delade turer i arbets-
livet.

3. Fossilfritt Sverige  
med noll utsläpp till 2040. 
En grön statlig investerings-
bank för stora investeringar  
i bland  annat järnväg,  
klimatsmartare  tung  
industri och förnyelsebar 
energi skapas.

4. Storsatsning på per
sonalen inom vården och 
äldreomsorgen som innebär 
höjda löner, bättre arbets-
villkor, fler kollegor och mer 
inflytande på jobbet.

5. Billiga hyresrätter ska 
byggas genom offentliga 
byggbolag och stora inves-
teringar. Stopp för utför-
säljning och privatisering av 
allmännyttan.

6. Garantera offentlig  
service på landsbygden 
och i våra förorter:  
fungerande skola, kollektiv-
trafik, apotek och sjukvård. 
räddningstjänst, polis  och 
kulturverksamhet skall   
finnas i hela landet.  

7. Återupprätta en 
 jämlik och sammanhållen 
statlig skola där alla elever 
får möjligheten att lyckas. 
Både skolvalet och vinst-
intresset ska bort. I skolan 
ska elever från olika bak-
grunder mötas och alla  
skolor ska vara bra skolor.  
Mer resurserna ska  satsas 
på personal, löner och  
bättre arbetsvillkor.
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Krönika

Under-
sköterske-
upproret 
inifrån!

Jag har arbetat i 38 år med det här. Har sett de 
gradvisa åtstramningarna. Men minns också 
en tid när man hade TID. Inte något löpande 
band. Vi som jobbar  är helt eniga om att det 
här inte är hållbart längre, det måste ske en 
förändring – och det NU!

Vi har visserligen kommit långt ifrån lavemangs-
dagar på långvården, institutioner och baderskor. 
Men vi är underbemannade, har låga löner, usla 
arbetsvillkor och hög omsättning av outbildade 
vikarier. Vi kan inte springa fortare nu, vi orkar 
inte mer! 

Jag och Marine Brunius startade Undersköter-
skeupproret Norrköping under några kulna no-
vemberdagar, det förändrade våra liv under några 
hektiska månader. Vi samlade undersköterskor 
och protesterade mot neddragningarna. 

Vi älskar verkligen vårt jobb, att äldrevården 
består av stora delar eldsjälar stämmer verkligen. 
Men i takt med att blivit färre anställda har ar-
betsbelastningen ökat. Beställningar, genomför-
andeplaner, vårdplaner, kök, disk, städning, tvätt 
och medicindelning. Inte minst ska vi sköta den 
basala omvårdnaden av våra äldre och demens-
sjuka. Det arbetet måste få ta tid. Ibland har vi tid 
att aktivera, rulla hår, umgås. Det är så uppskattat 
men de tillfällena är alltför få.

Ekvationen går inte ihop. Det saknas 50 000 
utbildade undersköterskor i Sverige. Istället för 
att satsa mer fortsätter kommunerna att skära ner. 
Att skära ner på de svaga, alltid på de svaga. Nu, 
med Covid-19, har bristen på personal och utbild-
ning visat sig vara fatal.

Fasaden sprack. Vår skamligt låga status, den 
stora personalomsättningen, den låga utbildnings-
nivån och underbemanningen har gjort att viruset 
letat sig in på våra äldreboenden, och allt för 
många har dött. Först nu har regeringen vaknat 
och skjutit till miljarder. Det räcker inte! Men  
det är en början. Låt oss hoppas att det fortsätter 
just så.

Den stora striden om 
demensomsorgen

De styrande partierna i Norrköping – sossarna tillsam-
mans med högerpartierna KD, C och L har länge skurit 
ner på äldreomsorgen. I höstas planerades ytterligare 
nedskärningar – men denna gång lyckades vänstern 
stoppa förslaget i vård och omsorgsnämnden. Det hand-
lade om minus 42 miljoner vilket skulle innebära minst 
100 färre undersköterskor. Den här gången var det inte 
bara vänstern som blev förbannade. Therése Eklund, 
ordförande Kommunal sektion  
Sydost sa så här:

– Besparingarna kommer att ske på bekostnad av 
äldre och medarbetare. Arbetsmiljön är på brist-
ningsgränsen redan idag och hotet om färre kollegor 
och försämrade scheman är inte värdigt en kommun 
som Norrköping.

I december anordnades en demonstration med förban-
nade undersköterskor utanför nämndens möte som 
återigen röstade mot nedskärningen. Tidningarna var 
fulla av upprörda insändare och debattartiklar. Nu 
gick frågan till Kommunfullmäktige som skulle kunna 
tvinga igenom neddragningen. Då hände något ovan-
ligt. Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna och la 
fram ett gemensamt motförslag. Nicklas Lundström, 
oppositionsråd för Vänsterpartiet: 

– Många blev nog överraskade men det var  
ganska lätt att bli överens. Vi föreslog att pengarna 
skulle tas från överskott och fonder istället för från 
undersköterskorna. Men jag tycker det är djupt sorg-
ligt att Lars Stjernkvists sossar hamnade till höger 
om Moderaterna i frågan…

Inför beslutet i slutet av januari samlades 1000-tals 
namnunderskrifter in och hundratals protestmail skick-
ades till politikerna. Den ledande kraften i motståndet 
både på nätet och på gatorna var ”Undersköterskeupp-
roret i Norrköping”. Ledare för upproret var Marine 
Brunius och Ann Björling: 

– Vi som har jobbat länge inom det här har  
varit med om neddragningar i många år. Vi har dåli-
ga arbetsvillkor, vi har dåliga löner. Det är  
neddragning på neddragning. Och någonstans tog 
det stopp för oss och vi sa: Nu gör vi något åt det 
här, nu kör vi!

Nedskärningen blev allt svårare att försvara. Utanför 
kommunfullmäktige ordnades en stor demonstration 
med fackeltåg. Men så valde Miljöpartiet att rösta för 
Stjernkvists neddragning. Efter en hård debatt fick S 
som dom ville och 100 undersköterskor skulle tas bort. 
Nicklas Lundström kommenterar:

– Jag tycker att det är ett ovärdigt sätt att  
behandla våra äldsta medborgare. De som faktiskt 
byggde upp välfärden som vi har idag. De som slet 
och räknade med att deras skattepengar skulle se till 
att de fick en trygg äldreomsorg. Det löftet sviker nu 
S och MP.

Nu några månader senare är det extremt tufft inom 
Norrköpings äldreomsorg på grund av Coronapande-
min. Och i backspegeln är det lätt se att den stora ned-
dragningen kom vid ett väldigt dåligt tillfälle. 100 fler 
anställda hade gjort det lättare att klara bemanningen 
under krisen. Nicklas avslutar med att säga:

– Det är en del av den stora välfärdsstrid som pågår 
i Sverige. Det handlar om ifall vi ska ge välfärden 
tillräckligt med resurser eller om vi istället ska 
fortsätta att ge en massa avdrag och skattesänkning-
ar till de rikaste.  Och jag tror ändå att allt motstånd 
spelade roll. Det kommer att bli svårare nästa gång 
politikerna vill skära ner och kanske till och med 
ökar chanserna för satsningar.  Politiker måste 
lyssna på vad folket säger  – annars kommer dom att 
ryka nästa val… 

Och undersköterskeupprorets Ann Björling har inte 
gett upp: 

– Vi kommer ju inte sluta i och med det här,  
kampen har ju bara börjat!

Ann Björling, Undersköterske upproret 
Norrköping 

0 kr i utdelning till storföretagen som får krisstöd! 
Vänsterpartiet lyckades få regeringen att stoppa vinstutdelningar i de  
företag som nu får krisstöd. När vanligt folks skattepengar används för att rädda 
företag ska såklart inte de rika ägarna samtidigt plocka ut vinst!

Marine Brunius (till vänster) 
Ann Björling (till höger)

Protestlistor lämnas 
över till Lars  
Stjernkvist (S) inför 
nedskärningsbeslutet i 
fullmäktige

De äldre på demensboenden  
riskerar att inte längre få att gå på 
toaletten i tid. Det kommer helt 
enkelt vara för lite personal för att 
hinna hjälpa till med det. Istället 
kommer man öka användningen 
av ”inkontinenshjälpmedel”, alltså 
blöjor.  Detta var en av riskerna 
som verksamheten beskrev inför  
nedskärningen inom demens-
omsorgen i Norrköping. 
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Så många legitimerade sjuksköterskor finns som idag jobbar i 
andra yrken än vården. Vänsterpartiet vill ge dem laglig rätt att 
ta tjänstledigt för att kunna göra en insats så att fler vårdplatser 
kan öppnas omedelbart.

12 000  
sjuksköterskor

Regionpolitik

Det måste  
finnas en 
vårdcentral 
i Vilbergen!
Den privata vårdkoncernen  
Helsa har meddelat att de vill  
dra sig ur ansvaret att driva 
vårdcentral i Vilbergen. Skälet är 
att de inte tjänar tillräckligt med 
pengar på verksamheten.  
Vänsterpartiets ledamot i hälso- 
och sjukvårdsnämnden Mona 
Olsson reagerar starkt på detta.

– Det är väl självklart att vi måste ha en vård-
central i Vilbergen. Det är ett stort område med 
många invånare. Att lämna dem utan vårdcentral 
skulle vara ett stort svek, säger Mona.
Regionen har sagt att de ska utreda vad som ska 
hända när Helsa nu backar ur sitt uppdrag. För 
Vänsterpartiet är det dock klart vilken inrikt-
ning som utredningen bör ta.

– Vi ser inget alternativ till att det ska vara en 
regiondriven vårdcentral i Vilbergen. De privata 
vinstdrivande aktörerna har spelat ut sin roll 
i den svenska sjukvården. Det är dags för en 
sjukvård som fungerar för alla, då kan vi inte 
låta ekonomiska intressen få vara det som styr 
om det finns en vårdcentral där vi bor eller inte, 
fortsätter Mona.

Socialdemokraterna och de andra styrande 
partierna i regionen har en historia av att stänga 
vårdcentraler i Norrköping och lägga ut sjukvård 
till privata företag. 

– Nu får det vara nog med nedmonteringen 
av sjukvården i Norrköping. Att montera ner 
ytterligare en vårdcentral är helt fel väg att gå, 
avslutar Mona.
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Mona Olsson, Vänsterpartiets  
ledamot i hälso och sjukvårdsnämnden

●   Stoppa privatiseringarna
Vi kan inte längre låta privata företag som snålar på personal 
och äldre få ansvar för frågor som handlar om liv och död.  
Det är dags att välfärden är till för vanligt folk och inte för  
företag som jagar privata vinster!
 
●   Resurser till äldreomsorgen
Styrande politiker borde skämmas när de ser på äldreomsorgen 
efter vårens kris. Samtidigt som man genomfört stora  
skattesänkningar för de rikaste i Sverige går personalen i  
äldreomsorgen på sina knän. Det är dags att ta från de rika  
och ge till våra äldre!
 
●   Fler undersköterskor med högre löner
Vi behöver fler undersköterskor. Ska vi få det måste vi betala 
bättre lön och ge trygga anställningar. Det går inte att  
kombinera hög kvalitet i omsorgen av våra äldre om vi inte  
betalar för det. Rean måste ta slut!
 
●   Skyddsmaterial till alla
Vi behöver kommunala och offentliga lager av skyddsmaterial. 
Vi ska aldrig mer hamna i en situation där människor ska  
vara oroliga på jobbet för att man inte har rätt utrustning.  
Bygg upp lager så att vi klarar nästa pandemi!
 
●   Kompetenslyft i omsorgen
Ge alla som jobbar i äldreomsorgen och som inte är under-
sköterskor betald utbildning. Det är dags för ett rejält  
kompetenslyft inom äldreomsorgen. Då måste vi ta tillvara alla 
de som redan jobbar inom omsorgen utan rätt utbildningsnivå.
 
●   Höj statusen
Undersköterskeyrket är avgörande för hela samhället. Det är 
också dags att visa och respektera det. Stärk undersköterskornas 
status genom att göra det till en skyddad yrkestitel!

6 förslag för en 
trygg äldreomsorg



Vänsterpartiet Norrköping
Hemsida: vansterpartietnorrkoping.se
Mail: norrkoping@vansterpartiet.se
Facebook: Vänsterpartiet Norrköping
Instagram: @vnorrkoping
Bli medlem på vansterpartiet.se/bli-medlem

Ta från de rika – ge till  
undersköterskorna!

Bli medlem – du också!


