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Tycker du att äldreomsorg, 
trygghet eller klimat är vik-
tiga frågor? Om ja så bör 
du rösta på Norrköpings-
vänstern för det är våra tre 
viktigaste valfrågor och vi 
kommer inte att vika ner 
oss när det gäller dem.

Nedskärningarna inom 
äldreomsorgen, särskilt 
demensomsorgen, ska rivas 
upp. Personalens löner ska 
höjas med minst en tusen
lapp i månaden. De vinstdri
vande företagen ska spar
kas ut ur hemtjänsten och vi 
ska börja återuppbygga en 
värdig äldreomsorg. 

För att trygga våra gator 
behövs fler närpoliser och 
höjda straff för viss gäng
kriminalitet. Men ännu vik
tigare är stärkt socialtjänst, 
bra fritidsgårdar och rejäla 
satsningar på utsatta områ
den. Skolan och förskolan 
ska stärkas så att alla får 
bra möjligheter att bygga 
ett gott liv, så kan vi se till 
att det inte finns en massa 
arga, desperata unga killar 
för gängen att rekrytera. 

Klimatutmaningen ska 
mötas genom kraftfulla 
investeringar i förnyelsebar 
energi och ny teknik. På 
det sättet kan vi behålla 
våra viktiga industrier 
och dessutom skapa nya 
jobb. Genom att ställa om 
transporterna med hjälp av 
Ostlänken och spårväg till 
Vrinnevi kan vi trygga både 
klimatet och jobben. Därför 
bör du rösta rött! ■

Därför bör 
du rösta 
rött! 
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Vänstern i Norrköping är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Norrköping

Vad vill (V)i med 
Norrköping?
Vad menar vi egentligen när 
vi säger att politiken ska ta 
ansvar för tryggheten? Vad 
har det med billigare  bostä-
der, förskola för alla barn och 
äldreomsorg att göra?

Sid 2

Lär känna  
dina vänster-
kandidater 
Vilken av våra kommunpoliti-
ker brinner för samma frågor 
som du? Kolla in våra kan-
didater innan du sätter ditt 
kryss på valsedeln!

Sid 6

Så skapar vi 
trygghet
En bra skola, med gratis 
frukost inför skoldagen, 
ordentligt med läroböcker 
och tillräckligt med lärare 
och pedagogisk personal är 
förebyggande satsningar för 
trygghet. Det behövs också 
fler poliser, istället för skatte-
sänkningar och RUT-bidrag. 

Sid 3
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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

Välfärdsstaten  
som försvann
Vad finns egentligen kvar av folkhemmet?
Sida 6
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Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet
Norrköping

Hemsida:
norrkoping.vansterpartiet.se
E-post: 
norrkoping@vansterpartiet.se  

Facebook:
Vänsterpartiet Norrköping
Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

● ”Man har sålt ut och skurit ner och nästan 
sagt åt folk att fixa pensioner, bostäder, äldre-
omsorg och klimatet på egen hand. Det är helt 
galet, i en demokrati ska politiker lyssna på och 
företräda folket. Och varenda skattekrona ska 
användas till att bygga en stark välfärd - inte till 
ständigt misslyckade privatiseringsexperiment”, 
säger Nicklas.

Sara håller med. ”De flesta vill nog satsa på 
välfärden och på att rädda klimatet. Men politi-
kerna har slagit det ifrån sig och fortsatt med mer 
högerpolitik. Det är bara att se på skolans värld, 
där jag jobbar. Den är allt mer sönderprivatiserad 
och vi har bland de lägsta lönerna i Sverige. Då 
är det ju inte konstigt att resultaten blir som de 
blir. ” Nicklas fyller i: ”Idag satsar kommunen 30 
miljoner per år på att hålla en olönsam charter-
flygplats under armarna och investerar miljarder 
i lyxbostadsområden som inre ham-
nen. Så, pengar för att återupp-
bygga en stark välfärd finns 
om man vågar prioritera.”

”Ja, men vi vill inte höja 
kommunskatten”, säger Sara. 
”Det skulle slå även mot under-
sköterskor. Istället borde staten 

höja skatten för de rikaste. Sverige har flest miljar-
därer i EU och klyftorna ökar snabbast här. Det ser 
man på alla nya lyxkåkar och dyra bilar. Samtidigt 
som hederligt arbete beskattas för högt så är skat-
terna alldeles för låga på aktie- och bankvinster.”

”För att bygga Norrköping starkt igen så 
kan kommunen inte bara satsa i centrum. Även 
i Åby och Skärblacka behövs bostäder som folk 
har råd med. I till exempel Hageby, Navestad och 
Ljura vill vi satsa på fler arbetstillfällen, upprus-
tade parker, medborgarkontor och mötesplatser”, 
fortsätter Nicklas.

”Ja, vi har våra prioriteringar klara. Vi ska 
satsa rejält på äldreomsorgen och investera för 
att möta klimatkrisen. När det gäller kampen mot 
brottslighet återkommer jag hela tiden till skolan. 
Om vi ser till att vi har färre trångbodda och utsatta 
barn som misslyckas i skolan så får vi färre krimi-
nella senare. Nu är det upp till norrköpingsborna 

att välja vilken framtid de vill ha”, avslutar Sara.

Sara Perlman
Ordförande, Norrköpingsvänstern

Nicklas Lundström
Kommunalrådskandidat

Norrköpingsvänsterns ordförande Sara Perlman och kommunal-
rådskandidaten Nicklas Lundström pratar om hur de vill förändra  
kommunen. De är ense om att allt för många politiker har övergett  
sitt ansvar för medborgarnas trygghet.

LEDARE

Norrköpingsbornas trygghet 
är politikernas ansvar
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Nicklas Lundström, kommunalrådskandidat och Sara Perlman, partiföreningens ordförande diskuterar 
 vänsterns lokala valfrågor – äldreomsorgen, tryggheten och klimatet. 

SATSA PÅ HELA KOMMUNEN

Varför ska man rösta 
på Vänstern i ditt 
område? 

Ahmad Al-Shawabkeh
om Hageby

– Hageby är på många sätt 
ett bra område men det 
behövs nya sats
ningar. Biblioteket 
borde vara större 
och ha öppet mer. 
Kanske kunde en 
del av kommunens 
tjänste män jobba 
här? Sen tycker jag att 
man borde satsa mer på 
våra utemiljöer och parker. Fler bostäder med 
låg hyra behövs också då många är trångbod
da. Jag är stolt vänsterpartist för jag vet att 
mitt parti kan bygga Hageby starkare!

Linus Nordmark 
om Navestad

– Navestads problem är på riktigt och jag 
tror att Vänstern har de mest realistiska 
lösningarna. Samhället 
har faktiskt över
gett ringarna. Det 
kommunägda 
centrumet står öde 
och tomt och då 
börjar småkrimi
nella dominera. Det 
behövs kommunala 
jobb här ute, det behövs 
verksamheter för både unga 
och gamla i ett levande centrum, det behövs 
ett starkt föreningsliv och civilsamhälle. 

Karolina Eriksson
om Skärblacka

– För att de ser problemen vi har och vill göra 
något åt dem. Vi har för dålig trafiksäkerhet, 

det behövs fler övergångs
ställen och cykelvägar. 

Försämringarna av 
kollektivtrafiken 
måste stoppas 
och vi borde få åka 
på stadstaxa. Det 

behövs fler bostä
der. Man måste ta 

tag i stökiga ungdomar 
som vandaliserar. Framförallt 

behöver man lyssna på oss blackabor vilket 
Vänstern faktiskt varit här och gjort!

FOTO: ANNELI TIKKANEN-RÖDZA 
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Under valrörelsen kommer Norrköpings 
vänstern att finnas på plats med valstugan 
på Sankt Persgatan, mellan spiralengalleri
orna, mitt i centrum.

Träffa oss  
i valstugan

Varför bråkar Tantpatrullen 
om pensionerna, Birgitta 
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orätt
färdigt pensionssystem som 
måste skrotas. Dagens pen
sionssystem skapades i slutet 
på 90talet. Tidigare låg de 
bästa femton åren till grund 
för pensionen. I dag gäller alla 
arbetade år.
 – Detta missgynnar fram
för allt kvinnorna, som har en 
lägre lön för de jobb de utfört, 
och inget alls för sitt obetalda 
arbete i hemmet, säger Birgitta 
Sevefjord.

Hur har det kunnat bli så här? 
– Allt ansvar läggs numera på 
dig som individ. Det är upp till 
dig, dina aktieval, det yrke du 
haft eller hur din hälsa varit 
om du ska få en trygg pension. 
Samhället drar sig undan sitt 
ansvar. ■

Två frågor till
Birgitta Sevefjord
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Vi kommer också att valkampanja på gator 
och torg och ringa till väljare. Vill du vara med 
och valarbeta så tveka inte att höra av dig till 
norrkoping@vansterpartiet.se. Du behöver 
inte vara medlem för att göra en insats!

massa berättelser om hur det är att vara 
småskalig producent i Östergötland. 
När avståndet minskar mellan produ-
cent och konsument ökar förståelsen för 
producenternas villkor. Utan komplexa 
kedjor av mellanhänder kan producenten 
mer självständigt sätta priset och behålla 
mer av förtjänsten. En ökad försäljning 
av närproducerat betyder kortare trans-
porter, vilket är bra ur klimatsynpunkt. 
Fler lokala odlare minskar också sårbar-
heten och stärker Sveriges matberedskap. 
Det behövs.

  ● På parkeringen trängdes kött- och 
äggproducenter, biodlare, de som odlade 
snittblommor eller kokade sin egen mar-
melad och många andra. Jag gick därifrån 
med en kasse full av grönsaker - och en 

I början av 1990-talet producerades 
75% av landets livsmedel i Sverige, 
idag är siffran nere under 50%. Vilken 
risk det innebär blev smärtsamt tydligt 
under pandemin. Nu måste Sverige öka 
sin självförsörjningsgrad samtidigt som 
 produktion, förädling och distribution av 
mat behöver ske närmare konsumenten. 

För en levande landsbygd och ett hållbart 
jordbruk!

Malin Östh
riksdagskandidat

Ökad svensk självförsörjning 
för en levande landsbygd
Hela förra sommaren åkte jag till 
en parkeringsplats varje torsdag 
efter jobbet, för att handla mat. 
Där fanns Reko-ringen, en sam-
manslutning av lokala producenter 
som skippar mellanhänder och 
säljer direkt till konsument. 

Tryggheten måste säkras. 
Inga fler stenar ska kastas

● Samma sak skedde i Skäggetorp  
i Linköping. Nästa dag tog jag en prome-
nad i Navestad, allt var lugnt. När simsko-
lan började var de brända bilarna bort-
forslade och området var smyckat med 
hjärtan i träden.

Våra utsatta områden måste bli trygga 
områden. Regeringen har med sin politik 
misslyckats med att skapa trygghet i hela 
Sverige. De kriminella nätverken och 
andra som vill splittra Sverige har lyckats 
flytta fram sina positioner och antalet 
skjutningar har slagit rekord. Det är inte 
ett rekord regeringen kan vara stolt över.

Men det går att bygga upp tryggheten 
igen och att pressa tillbaka de kriminella. 
För det första behövs det fler poliser, 
både i utsatta områden men även på 
landsbygden, fler poliser med rätt kompe-
tens för sin uppgift. Det är bara med fler 
poliser som den akuta våldsspiralen kan 
stoppas. Men det behövs också sociala 
insatsgrupper i våra områden som arbetar 

både med akuta åtgärder, men även 
långsiktigt. Sociala insatsgrupper med 
poliser, socialsekreterare och andra vuxna 
som kan arbeta med det brottsförebyg-
gande, att se till att unga pojkar inte har 
ryggsäcken full med narkotika utan med 
skolböcker.

Skolan - det är  
där vi måste satsa 
Alla politiker är överens om att det mest 
brottsförebyggande som finns är en bra 
skolgång. Ändå satsas det enorma resurser 

på högre straff och mer tvångsmedel, men 
inte på skolan. Med en sammanhållen 
skolgång rustar vi barn till att bli vuxna 
som kan leva sitt liv med flera valmöj-
ligheter. Men istället för gratis frukost 
innan skoldagen börjar, ordentligt med 
läroböcker och tillräckligt med lärare och 
pedagogisk personal så har regeringen sat-
sat på skattesänkningar och RUT-bidrag.

Politiken har svikit Sverige genom att 
inte bygga ett starkt och tryggt samhälle, 
för alla. För att skapa trygghet behövs det 
både fler poliser men också stora sats-
ningar på skola och socialtjänst. Vi måste 
bygga bort trångboddheten och etablera 
en fungerande arbetsmarknad. Inget av 
detta finns eller görs idag.

Det finns inga ursäkter för att bränna 
bilar eller kasta sten. 
Men det finns inte 
heller några 
ursäkter för att 
inte storsatsa 
på trygghets-
skapande. 
För vi behöver 
alla trygghet, 
mening och ett 
gott liv, oavsett vem 
vi är och var vi bor.

I Navestad ska det alltid hänga hjärtan, 
inga fler stenar ska kastas.

Text: Linda Snecker
 förstanamn på Vänsterpartiets 

 lista för riksdagsvalet

Tryggheten måste säkras. 

Under påskhelgen stod jag 
och såg stenar kastas och 
brandröken stiga upp mot 
himlen vid min sons simskola 
i Navestad.  Jag såg polisbilar 
köra i skytteltrafik, med tra-
siga fönster och stressade 
poliser. Det gjorde ont i mig att 
se mitt Navestad brinna, att se 
mitt Norrköping falla sönder. 
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Ett starkare  
samhälle ger tryggare 
människor

De senaste trettio åren har det svenska 
samhället blivit svagare. Det märks på 
nedlagda sjukhus och skolor, det märks 
på pensioner och sjukförsäkringar som 
inte räcker till, det märks när nyheterna 
rapporterar om en ny skjutning. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det starkt igen.

● – 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 mark-
naden och stora koncerner. Den där 
grundtryggheten 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 mindre pengar finns till läkare och 
undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller 
arbetslösa kan vi inte vara säkra på att 
ersättningen går att leva på. För många 
äldre, speciellt för många kvinnor, räcker 
pensionen knappt till mat och hyra och 
absolut inte till en julklapp åt barnbarnen. 
Utanför städerna har nedmonteringen gått 
ännu snabbare, folk har långt till sjuk-
hus, till skolor, till polisen om det skulle 
hända något. Det är inte någon naturlag 

Stora delar av vårt  
välstånd produceras 
utanför städerna,  
det måste de få till-
baka i en välfärd som 
fungerar också där.
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Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klimatet.  
Vi måste bekämpa klimatför
ändringarna tillsammans. Vi vill 
se ett statligt investeringspa
ket för klimatet på 700 miljarder. 
Det skulle göra skillnad på riktigt 
– samtidigt som det skapar jobb 
och gör människors vardags
liv bättre när järnvägar byggs ut 
och bostäder renoveras.

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.

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 många har en känsla av 
att de inte räknas längre, att politikerna 
glömt bort dem. Men vi behöver hela 
Sverige, vi behöver levande industribyg-
der och ett inhemskt jordbruk lika mycket 
som vi behöver våra storstäder. Stora 
delar av vårt välstånd produceras utanför 
städerna, det måste de få tillbaka i en 
välfärd som fungerar också där.

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 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 vin-
ster i utländska 
investeringsbolag. 
Investera i ener-
giförsörjningen. 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 ingenting 
hände innan vi tvingade fram det.  Soci-
aldemokraterna 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 omställning 
går till. Vi ska satsa på järnvägarna och 
på en bättre kollektivtrafik som fungerar 
över hela landet. Industrin ska gå över 
till eldrift så att utsläppen sänks. Man 
ska inte glömma att en klimatomställ-
ning också betyder nya jobb. Jag har åkt 
landet runt och besökt vår basindustri, 
och där har det sällan funnits så mycket 

framtidshopp 
som nu. Allt 
fossilfritt stål 

och klimatsmart 
betong vi ska 

exportera, alla nya 
batterifabriker och 

vätgasanläggningar, det 
kommer att betyda massor 

av nya, välbetalda industrijobb där 
de behövs som allra mest. Det har varit 
för mycket fokus på vad vi som individer 
och konsumenter ska göra. Det är ännu 
ett exempel på brist på politiskt ansvar. 
Att säga att du ska plastbanta, när det i 
själva verket inte spelar någon roll om 
inte staten också gör enorma investe-
ringar samtidigt. Det är därför vi har 
föreslagit ett rekordstort paket på 700 
miljarder som ska gå direkt till satsningar 
på den gröna industrin och på infrastruk-
tur. 

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

tre politiska 
förslag

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

2. 700 miljarder för en 
klimatomställning av den 
svenska industrin

3. Välfärd som fungerar 
i hela Sverige, inte bara i 
storstäder

Pandemin visade på bristererna i välfärden. Vänsterpartiet 
vill bygga samhället starkt igen.
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De andra  
partierna då?

S har privatiserat och skurit ner på äld
reomsorgen. MP säger inte tydligt nej till 
flygplatsen. C är privatiseringspartiet. 
L vill satsa på en olönsam flygplats och 
stoppa all vindkraft. KD har skurit ner 

kraftigt på socialbidrag för fattiga barn
familjer. M för en mycket tydlig politik 
som bara gynnar de rikaste. SD:s politik 
bygger på rasism och häften av deras 
förtroendevalda har hoppat av.

KRÖNIKA

Jag såg  
Välfärds- 
Sveriges fall
Jag föddes 1979 och var barn 
i det jämlika Sverige. Mamma 
jobbade i äldreomsorgen och 
pappa i industrin. Vi kände oss 
trygga och litade på samhället. 
Vi såg inte ned på någon och 
ingen såg ned på oss. I skolan 
blandades alla samhällsklasser 
och jag och mina bröder stu
derade vidare på universitet. 
Man visste att sjukvården och 
äldreomsorgen funkade och 
att mormor och morfar fick en 
rimlig pension. Posten, apote
ken och kollektivtrafiken var 
pålitliga  även om vi var få på 
byabussen. 

Men på 90talet sköljde den 
iskalla nyliberalismen in över 
Sverige. Under 30 år har trygg
heten och gemenskapen slag
its sönder av hård högerpolitik. 
Skolorna vill bara ha lönsamma 
elever, den som blir sjuk eller 
arbetslös får klara sig bäst den 
kan, de rika bor i egna områden 
och har tryggheten på sina 
bankkonton. Klassklyftorna 
drar isär samhället och välfär
den monteras gradvis ner. Man 
kan inte lita på att apoteket har 
medicin, att posten funkar eller 
att tåget kommer.

Förra sommaren stoppade 
Nooshi Dadgostar mark
nadshyrorna som hade gjort 
hyresrätten till en handelsvara. 
Tillsammans kan vi se till att 
det blir en vändpunkt. Vi kan 
sluta acceptera försämringar 
för vanligt folk och tillsammans 
börja bygga en bättre framtid 
för oss alla. Det är ett dåligt 
samhällsbygge när barn som 
föds med rika föräldrar på 
Lindö har så mycket större möj
ligheter i livet än vad ett barn 
som föds av en ensamstående 
mamma i Hageby har.

Nicklas Lundström 
Kommunalrådskandidat 

Varför kandiderar 
du till valet?
Vänstern i Norrköping representerar hela kommunen med alla möjliga 
olika bakgrunder, yrken och åldrar. Här presenterar vi nio av våra över 
40 kandidater till kommunfullmäktige!

VÅRA KANDIDATER INFÖR VALET 2022

Tobias Holmberg 
28, tjänsteman

– För att klimatförändringarna 
sker just precis nu. Torka, 
skogsbränder, översvämningar 
och klimatflyktingar blir allt 
vanligare. Nu är det slut på att 
snacka och hög tid att agera!

– För att vi helt enkelt måste stoppa 
kaoset med privatiseringar inom 
skolan. För att vi lärare måste få 
tillräckligt med resurser för att göra 
ett bra jobb. Annars sviker vi alla 
våra barn och unga. 

Annika Kaiser 
39, specialistsjuksköterska

– Jag vill se ett jämställt samhälle 
där kvinnor har samma möjligheter 
som män. En förutsättning för 
det är en stark välfärd med goda 
arbetsförhållanden. Det kan vi 
säkra från Vänsterpartiet.

Sara Perlman 
48, lärare

Aicha Petersson Kone 
26, handläggare

– För att kvinnor fortfarande har 
sämre löner och pensioner och 
utsätts för mer trakasserier än män. 
Jämställdhetsarbetet är långt ifrån 
klart och unkna konservativa krafter 
är tyvärr på frammarsch.

– Det är dags att börja återupp
bygga ett sammanhållet och jämlikt 
Sverige. Vartenda barn och varje 
ungdom i Norrköping måste ha en 
bra skolgång och en meningsfull 
fritid för att kunna bli hela vuxna.

Marine Brunius 
43, undersköterska

– Det är ju bara är vi i Vänstern som 
ser de enorma problemen inom äldre
omsorgen och vill fixa dem. Lönerna 
ska upp med en 1000lapp, de privata 
bolagen ska bort och det måste bli ett 
slut på nedskärningarna!

Mia Mattsson 
62, fritidsgårdsföreståndare

Melvin Edström 
20, student

– Mycket behöver förbättras för 
oss unga. Vi behöver fler rimliga 
sommarjobb, bättre anställnings
trygghet, billigare hyreslägenheter 
och en kollektivtrafik man både 
kan lita på och har råd med. 

–   Jag är fackligt engagerad och 
vi arbetare måste ha allierade i 
politiken. Det är idag bara Vänstern 
som är pålitliga och som sagt nej 
till försämrad anställningstrygghet 
och försvagad strejkrätt.

Kerstin Hildebrand 
76, Pensionär

– Just nu känns pensionsfrågan allra 
viktigast. De andra partierna har 
under årtionden hållit pensionerna 
för vanliga arbetare, särskilt kvinnor, 
orimligt låga. Nu har Nooshi äntligen 
gjort något åt saken, men mer behövs!

Melinda Kandel
25, städare
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Lösningen på sjukvårds
krisen är mer pengar

Vi vill ha en sjukvård som styrs av medborgarnas behov – inte av marknadens

  ● – Vi i Vänsterpartiet har arbetat hårt 
för att landsbygden inte ska drabbas av 
nedskärningar. Men sossarna och de 
andra som styr har inget intresse av att 
värna dem som bor på landsbygden. De 
vill bara satsa i de stora städerna. Det är

helt fel, säger Jonas som har arbetat poli-
tiskt med kollektivtrafikfrågor i regionen 

de senaste åren.

Kollektivtrafiken har pressats 
hårt vid försöken att minska den 
offentliga finansieringen. Då 
tar man bort det som är mindre 
lönsamt och höjer priserna. Det 
är helt fel väg menar Jonas, man 
måste göra tvärtom.

– Kollektivtrafiken är helt nöd-
vändig för att klara klimatutma-

ningen. Därför måste det bli både 
enklare och billigare att åka för fler. Vi 

vill börja med satsningar på pensionärer 

som borde få åka gratis under så kallad 
lågtrafik, fortsätter Jonas.

Men det är inte bara landsbygdsfrå-
gorna och biljettpriser som engagerar 
Jonas. Att hela kollektivtrafiken styrs som 
ett bolag ser han som ett problem.

– Kollektivtrafiken är en del av vår 
välfärd och samhällsnödvändig och den 
måste fungera väl och personalen måste 
ha bra arbetsvillkor. Därför måste vi ta 
tillbaka kontrollen över trafiken och sluta 
upphandla den. Privatiseringarna  ställer 
bara till en massa problem, avslutar 
Jonas.

Nathalie Söderberg

Landsbygden drabbas när lönsamhet prioriteras

● Det har skrivits spaltmeter om 
sjukvårdskrisen de senaste åren. Under-
sköterskor och sjuksköterskor larmar om 
stress, underbemanning och försämrad 
patientsäkerhet. Att det ser ut så här är 
ingen slump menar Emil Broberg. Det är 
resultatet av en medvetet förd politik.

- Politiker har sett på välfärden som ett 
privat företag som producerar bilar, där 
personalen är robotar och patienterna 
bara siffror i statistiken. Hur människor 
mår eller om sjukvården lyckas har inte 
varit första prioritet, säger Emil.

Under mer än trettio år har svensk sjuk-
vård formats efter högerideér. Byråkra-
tin har vuxit och vården drivs som ett 
företag, där vård köps och säljs. Det kom-
bineras med en budget som är för liten 
och en sjukvård som främst tillgodoser 
behoven hos samhällets övre skikt.

- Under ganska lång tid klarade perso-
nalen av ett högre tempo och lyckades 
pressa in ytterligare några patienter på 
varje arbetspass. Men nu har det gått för 
långt. Personalen klarar inte mer, säger 
Emil.

Det är inte bara privatiseringar och 
gräddfiler som för Emil är problematiskt 

med den förda politiken. De styrande par-
tierna med Socialdemokraterna i spetsen 
vill spara in pengar och minska antalet 
anställda i vården.

- Hade man lyssnat på de som jobbar i 
vården eller pratat med dem som väntar 
i vårdköer så hade det varit självklart att 
det inte finns utrymme för besparingar i 
sjukvården, säger Emil och låter ganska 
upprörd.

Det som gör Emil än mer upprörd är att 
det inte ens saknas pengar. De senaste 
åren har regionen samlat miljarder på 
banken samtidigt som sjukvårdens med-
arbetare sliter ut sig. Detta är någonting 
som de andra partierna är överens om att 
man ska fortsätta med.

Det är här som marknadslogiken blir 
ännu mer tydlig menar Emil. Det är 
pengar och överskott som prioriteras. 
Man låter ekonomer och inte sjukskö-
terskor, läkare och undersköterskor sätta 
dagordningen för sjukvården. 

- Så kan vi inte ha det. Det krävs en sjuk-
vård som bygger på helt andra principer. 
Vi i Vänsterpartiet har en rad förslag på 
förbättringar som skulle vända utveck-
lingen. Men det är bråttom för läget är 
akut, säger Emil.

Nathalie Söderberg 

Emil Broberg, Vänsterpartiets förstanamn  
i Region Östergötland.
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DLänge har det pratats om 

kris i sjukvården, brist på 
personal och växande vård-
köer. Om vi inte gör någon-
ting nu så kommer vår-
den att krascha. Det säger 
Emil Broberg, Vänster -
partiets förstanamn i Region 
 Östergötland.

Du är både regionpolitiker och 
sjuksköterska. Hur fungerar det?
Det är så tydligt att många region
politiker saknar förankring i verk
ligheten. Hade de sett och upplevt 
den vardag som jag och mina 
kollegor arbetar i så hade politiken 
sett väldigt annorlunda ut. 

På vilket sätt då menar du?
Vi hade haft rimligare arbetsvill
kor med scheman som fungerar 
och mer resurser till såväl bättre 
löner och fler anställda. Nu sitter 
de istället och tror att man kan 
centralstyra personalpolitiken 
och att det går att spara in pengar 
i vården.

Vilken är din viktigaste fråga  
i valet?
Vi måste ha fler vårdplatser. För 
det krävs det fler sjuksköterskor. 
Idag ser vi att vi förlorar både vård
platser och sjuksköterskor. Den 
utvecklingen måste vi vända! ■

Hallå där
Jessica Eek

I stora delar av Östergötland 
har kollektivtrafiken mon-
terats ned. Landsbygden 
drabbas när lönsamhet och 
större städer prioriteras. Det 
är fel, tycker Vänsterpartiets 
Jonas Andersson.

Bättre  
förlossningsvård

Östergötlands mödra och förlossnings
vård ligger på många sätt i botten i Sverige. 
Det måste vi ändra på. Vänsterpartiet 
vill förstärka mödravården, bland annat 
genom att öppna en barnmorskeledd 
 förlossningsavdelning.
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DAGS ATT AGERA

Östergötland

0005 02567 vänd

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 Linda Westerlund Snecker, 39, Riksdagsledamot,

Norrköping
2 Malin Östh, 50, Politisk sekreterare, Söderköping

3 Tobias Holmberg, 29, Egenföretagare, Norrköping

4 Jessica Eek, 41, Intensivvårdssjuksköterska, Linköping

5 Anders Lind, 73, Egenföretagare, Kinda

6 Lilibet Gustafsson, 57, SFI-lärare, Finspång

7 Nicklas Lundström, 42, Gruppledare, Norrköping

8 Amy Berglund, 23, Kundservice, Linköping

9 Jonas Andersson, 53, Yrkeslärare, Gusum

10 Rebecca Roxvret, 38, Student, Borensberg

11 Emir Ajanovic, 55, CNC-operatör, Norrköping

12 Melinda Kandel, 25, Städare, Norrköping

13 Daniel Hermansson, 50, Trafikledare, Skänninge

14 Mona Olsson, 65, F.d kommunalråd, Norrköping

15 Ingrid Westlund, 73, Pensionär, Finspång

16 Carolin Dasander, 36, Lärarstudent, Norrköping

17 Stefan Alström, 67, Präst, Linköping

18 Sara Perlman, 48, Lärare, Norrköping

19 Franco Sincic, 68, Pensionär, Mjölby

20 Maj-Viol Axelius-Thostrup, 72, Egenföretagare, Rimforsa

21 Jörgen Malmström, 52, Elektriker, Valdemarsvik

22 Elin Andersson, 24, Lärare, Linköping

23 Olof Carlstein, 36, IT-tekniker, Norrköping

24 Emma Wahlström, 45, Utbildningsledare, Kolmården

25 Björn Alling, 41, Universitetslektor fysik, Linköping

Norrköping

0005 03374

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 Emil Broberg, 45, Gruppledare, Linköping
2 Jessica Eek, 41, Intensivvårdssjuksköterska, Linköping
3 Ricardo Olivares, 60, Ombudsman, Norrköping
4 Malin Östh, 50, Politisk sekreterare, Söderköping
5 Mona Olsson, 65, F.d kommunalråd, Norrköping
6 Tobias Holmberg, 29, Egenföretagare, Norrköping
7 Maja Engström, 37, Digital kommunikatör, Norrköping
8 Emir Ajanovic, 55, CNC-operatör, Norrköping
9 Sara Perlman, 48, Lärare, Norrköping

10 Emma Wahlström, 45, Utbildningsledare, Kolmården
11 Olof Carlstein, 36, IT-tekniker, Norrköping
12 Maria Bergqvist, 42, Skolkurator, Norrköping
13 Nathalie Theander, 35, Registrator, Norrköping
14 Carolin Dasander, 36, Lärarstudent, Norrköping
15 Elin Melander, 36, Utbildningspolitisk sekreterare,

Norrköping
16 Annika Kaiser, 39, Avancerad specialistsjuksköterska,

Norrköping
17 Linda Westerlund Snecker, 39, Riksdagsledamot,

Norrköping
18 Tove Pettersson, 23, Student, Norrköping
19 Lisa Da Re, 22, Student, Norrköping
20 Melvin Edström, 19, Student, Norrköping
21 Marine Brunius, 43, Undersköterska SÄBO, Norrköping
22 Heléne Alpfjord Wylde, 34, Luftmiljöutredare, Kolmården

Norrköping
0005 03381

vänd

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 Nicklas Lundström, 42, Gruppledare, Norrköping
2 Sara Perlman, 48, Lärare, Norrköping3 Annika Kaiser, 39, Avancerad specialistsjuksköterska,

Norrköping
4 Tobias Holmberg, 29, Egenföretagare, Norrköping
5 Mia Matsson, 62, Fritidsgårdsföreståndare, Norrköping
6 Marcus Posada, 33, Kollektivtrafikutredare, Norrköping
7 Elin Melander, 36, Utbildningspolitisk sekreterare,

Norrköping
8 Marine Brunius, 43, Undersköterska SÄBO, Norrköping
9 Emir Ajanovic, 55, CNC-opetarör, Norrköping

10 Emma Wahlström, 45, Utbildningsledare, Kolmården
11 Heléne Alpfjord Wylde, 34, Luftmiljöutredare, Kolmården
12 Nathalie Theander, 35, Registrator, Norrköping
13 Lottie Broman, 63, Norrköping14 Karolina Eriksson, 44, Specialpedagog, Skärblacka
15 Ann Björling, 55, Undersköterska, Kolmården
16 Olof Carlstein, 36, IT-tekniker, Norrköping17 Julia Linander, 29, Lärare i fritidshem, Norrköping
18 Maria Bergqvist, 42, Skolkurator, Norrköping
19 Anna Petersson, 29, Handläggare, Norrköping
20 Lelle Karlsson, 74, Socialist, Norrköping21 Aicha Petersson Kone, 26, Handläggare, Norrköping
22 Jesper Fohlin, 35, Personlig assistent, Norrköping
23 Sandra Andersson, 29, Pedagog, Norrköping
24 Karl Bergendahl, 32, Kurator, Norrköping

✌

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.

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

11
SEPTEMBER

Så röstar du för vänsterseger


