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Vänstern i Norrköping är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Norrköping

”Jag vill bygga Norrköpings
välfärd och äldreomsorg

stark igen.”

Nicklas 
Lundström
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Stor jobb-
satsning för 
klimatet

Avskaffa 
vinstjakten i 
skolan

Vad vill du med 
Norrköping 
efter valet?

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

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! 

Här är dina
topp-
kandidater
Här är Vänsterpartiets
förstanamn till riksdag, 
region och kommun.

Emil
Broberg

”Sjukvården behöver mer,
inte mindre resurser!” 

Linda
Westerlund Snecker

”Stoppa skjutningar,
stoppa rekryteringen

till gängen.”
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Norrköping
 

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

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

● Det har skurits ner alltför mycket på äldreomsorgen 
och trots att de anställda gör ett fantastiskt jobb är det 
något som håller på att brista. Många har släktingar som på 
ålderns höst försvunnit in i demenssjukdomarnas dimmor. 
Det ger ofta en känsla av hjälplöshet både för den drabbade 
och den anhörige. Då måste det starka samhället finnas 
där. Vi har inte glömt socialdemokraternas nedskärning av 
demensomsorgen 2020 och vi kommer att riva upp den. 
Undersköterskorna som sliter i äldreomsorgen har idag de 
fjärde lägsta lönerna i landet. Därför ska månadslönen höjas 
med en tusenlapp. Privatiseringen av delar av hemtjänsten 
ska stoppas då den blivit dyr, minskat antalet anställda och 
ökat administrationen. 

Många norrköpingsbor oroar sig idag för kriminali-
tet. Därför behövs fler närpoliser och höjda straff för 
sådant som sexköp, hedersvåld och gängkriminalitet. 
Men kommunens främsta uppgift i kampen mot 
brottsligheten är att bygga ett jämlikt och sam-
manhållet välfärdssamhälle utan fattigdom. Vi ska 
stärka socialtjänst, fritidsgårdar och samarbetet 
med föreningsliv och ungdomsidrott. Vi ska åter-
uppbygga en jämlik skola och förskola. Barn med 
arbetslösa eller föräldralediga föräldrar ska ha rätt 
till minst trettio timmar i veckan på förskolan. Då kan 
alla unga få en bra utbildning och goda framtidsutsikter. 
Så kan vi se till att det inte finns desperata unga killar utan 
framtidshopp för gängen att rekrytera. 

Klimatförändringar med värmeböljor, översvämningar 
och klimatflyktingar kommer att påverka Norrköping. 
Kraftfulla klimatinvesteringar behövs både för att möta 
klimathotet och för att skapa nya industrijobb. Den förny-
elsebara elproduktionen ska byggas ut. Vi ska ställa om 
transportsystemet med hjälp av Ostlänken, laddställen för 
elbilar, spårvägsutbyggnad och billigare kollektivtrafik. 

Hur mycket av detta som blir verklighet bestämmer du 
när du lägger din röst. Rösta rött i september. För ett starkt 
Norrköping för alla. 
  

Sara Perlman
Ordförande,

 Norrköpingsvänstern

Nicklas Lundström, kommunalrådskandidat, diskuterar Norrköpingsvänsterns visioner efter en valseger med 
Nooshi Dadgostar i Hörsalsparken.

Vi i vänstern älskar Norrköping. Men det finns faktiskt mycket som 
behöver förbättras och byggas starkt igen. Om vi får ditt förtroende i 
valet vill vi börja med att storsatsa på äldreomsorgen, förskolan och en 
klimatomställning som gör Norrköping starkare. 

LEDARE

Ett starkare Norrköping 
med Vänsterpartiet.
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Vänstern 
står på din 
sida!
Valdagen närmar sig. Alla
partier kommer med val-
löften. Men, hur agerar
partierna när det inte är val? 
Vad är det för politik som 
egentligen förs i Region Öst-
ergötland?

Vill du ha mer privatiseringar 
och tillåta gräddfi ler för dem 
som kan betala för sig? Då kan 
du välja vilket parti som helst. 
Utom Vänsterpartiet. Vi har 
som enda parti varit emot priva-
tiseringar och gräddfi ler under 
den senaste mandatperioden.
 Vill du att det ska bli färre 
som jobbar i sjukvården de 
kommande åren? Då går det 
också bra att rösta på vilket 
som helst av de andra partierna. 
De har varit helt överens om att 
de vill dra ner på personalen i 
sjukvården. Bara Vänsterpartiet 
har lagt resurser för att kunna 
anställa fl er med högre löner.
 Tycker du att sjukvården ska 
genomföra ekonomiska bespa-
ringar på fl era hundra miljoner? 
Där blir det också enkelt. Även 
här har de andra partierna varit 
helt överens om sparpaketen.  
Det är bara Vänsterpartiet som 
vill att besparingarna ersätts 
med satsningar.
 Detta är några exempel som 
visar att det fi nns en tydlig 
skillnad i regionpolitiken. Så, om 
du liksom de fl esta andra tycker 
att sjukvården behöver fl er 
sjuksköterskor och mer resur-
ser och att skattepengar ska 
gå till sjukvård och inte vinstut-
delning i privata företag, ja då 
är det faktiskt inte ett särskilt 
svårt val. Det är bara Vänster-
partiet som står på din sida 
då! Rösta rött för ett starkare 
Östergötland, för alla. 

Emil Broberg
Gruppledare Vänsterpartiet
Region Östergötland
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● 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 
fi xa 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 efter skatt. Partiet har ett 
system med partiskatt för 
att ingen ska vilja ta ett upp-
drag bara för pengarna. 
Andra ledamöter får ut unge-
fär 44 000 kronor.

29 750 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 
fl est 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



DAGS ATT AGERA ✌

Den 11 september röstar vi för en vänster 
du kan lita på. 

En vänster som håller vad den lovar.

SÖNDAG

SEPTEMBER

På söndag  
väljer vi  
Vänsterpartiet

Det är bara Vänsterpartiet du kan lita på när det 
verkligen gäller. Vi stoppade marknadshyror för tre 
miljoner hyresgäster och såg till att en miljon pensi-
onärer fick 1 000 kronor mer varje månad. Tack vare 
Vänsterpartiet satsas det över 17 miljarder mer på 
vård, skola och omsorg.

Nu går vi vidare. I valet lovar partier från Social- 
demokraterna och högerut det mesta. Men det är 
bara med en stark vänster som du kan veta att det 
verkligen genomförs förändringar som är bra för 
alla. Här är fyra av våra förslag.

1
80 000 nya jobb  

i hela Sverige
Vänsterpartiets historiskt omfattande  

paket för klimatomställning skapar  
80 000 nya jobb i privat sektor. Över hela 

Sverige, från norr till söder.

2
Bort med vinst- 
jakten i skolan

Pengarna ska gå till elever och lärare istäl-
let för att bli miljardvinster till riskkapita-

lister. Efter valet, med en starkare vänster, 
kan vi förbjuda vinstjakten i skolan.

3
Pensionärerna ska  
ha mer i plånboken
Vi lyckades så sent som i våras få upp 

pensionerna med en tusenlapp. Men det 
räcker inte – pensionerna ska upp ännu 

mer för alla pensionärer.

4
Mer personal  

i välfärden
Vår skola, sjukvård och äldreomsorg ska 
ha toppkvalitet för alla. Därför anställer  
vi fler lärare, fler sjuksköterskor och un-

dersköterskor, fler barnskötare  
och förskollärare i välfärden istället för att 

ge skattesänkningar till de rikaste.

Fyra förslag från en vänster 
som håller vad den lovar


