
FO
TO

:  
A

G
N

E
S 

S
T

U
B

ER

Vi håller 
vad vi lovar
Sex timmars arbets- 
 dag, tandläkare åt 
alla och buss för 
tio kronor om
dagen är  
några av  
Vänsterns 
vallöften i Dalarna
Sida 6

vansterpartiet.se/ 
blimedlem

När Sverige nu väljer väg 
finns det bara ett alternativ 
som står på vanligt folks 
sida – Vänsterpartiet. Vi vet 
att det är tillsammans vi 
bygger samhället starkare, 
tryggare och ser till att var-
dagen fungerar för dig och 
alla andra.
 Sverige behöver kraft-
fulla reformer och statliga 
investeringar som ger nytt 
framtidshopp i hela landet 
och till alla. Reformer som 
höjer din standard och ger 
dig mer i plånboken genom 
en förbättrad a-kassa och 
trygghet på jobbet, pensio-
ner och sjukförsäkring som 
höjs. Genom den kraftful-
laste gröna omställningen 
Sverige någonsin sett, till en 
grön industrination, skapas 
runt 100 000 nya jobb.
 Uppgivenhet gynnar 
högern och rasisterna. Det 
går att förändra med en 
vänster du kan lita på. Valet 
ligger i din hand – ge din 
röst till ett parti som står 
upp för sina väljare och 
håller vad det lovar. Välj 
Vänsterpartiet.

En vänster 
att lita på!

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
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Vänstern i Leksand  är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Leksand

”För vem vill egentligen 
äga en väg? Man vill ju 

bara kunna åka på den.”

”Landsbygden spelar
en avgörande roll i 

klimatomställningen”

Lär känna våra 
kandidater
Kommunalval  .................. SID 2

Regionval ..........................SID 6

Riksdagsval ...................... SID 7

Patrik 
Liljeglöd

”Vi äger vården tillsammans, 
och kan inte lämna över 

till privata företag”

Kajsa
Fredholm

Markus 
Kummu
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Leksand
 

Hemsida: 
leksand.vansterpartiet.se

Telefon:  
070-381 08 20 (till ordförande)

Facebook: 
Vänsterpartiet Leksand

Bli medlem:  
vansterpartiet.se/bli-medlem

● I vår lilla kommun skulle man kunna tro att 
idyllen stiger upp som en gemytlig gas från 
husgrunderna på röda små stugor, och att en varm 
hockeygemenskap präglar det vi känner för vår 
bygd, och människorna här. Tyvärr finns samma 
typ av ojämlikheter och orättvisor här, som i 
övriga landet. Experimenten med marknadslibera-
lism har slagit hål i välfärden.

Jag blev snart varse, att det jag upplevde som 
viktigt, den trevliga centrumkärnan och den nära 
naturen, hotas av planer som riskerar att ödelägga 
vår unika plats.  Det var frågan om etablering 
av Ica på Limsjöänget som fick mig engagerad i 
kommunpolitiken.  

Sedan dess har fler frågor seglat upp, bland annat; 
Byggplanerna vid Åkerös södra brofäste, nedlägg-
ningar av byskolor och inte minst frågan om de 
enskilda vägarna. I dessa frågor har vi en annan 
åsikt än den styrande majoriteten, och det har 
väglett vårt arbete, i de motioner och i de budgetar 
vi lagt.   

Vi vill genomföra mer rättvisa, hållbara och 
mänskliga alternativ!

Aningslösheten i att tro att “det här fixar 
marknaden”, går igen i stort som smått. Vi ser 
våra gemensamma samhällsfunktioner som vi 
borde äga och ha kontroll över, glida över till 
bolag som gör stora vinster. Vinster som skulle 
göra större nytta i de verksamheter där de kom 
ifrån. I skolan, vården och omsorgen.

Men det verkar som om fler och fler ser samman-
hangen på det sätt vi gör. Att vi inte kan låta mark-
naden leva gott på våra ansträngningar och styra 
våra liv eller reducera oss  till konsumenter. Som 
vill vara en del av samhället med rättvisa villkor. 
Som välkomnar de segrar som vi i Vänsterpartiet 
har drivit igenom, pensionerna och stoppandet av 
den fria hyressättningen, alltså marknadshyrorna.  

Fler som vi i Vänsterpartiet. Som vill återta 
kontrollen över skolan och vården, som vill att 
skattepengarna går till de samhällsdelar där de 
behövs och som vill att klimat-, hållbarhets- och 
miljömål ska uppnås.

Som inte går på idén om att det privata ägandet av 
samhällsviktiga funktioner ska vara ett självän-
damål, utan att det gemensamma ägandet gynnar 
flertalet medborgare.

För vem vill egentligen äga en väg? Man vill ju 
bara kunna åka på den.

I september går vi till valurnorna. 
Den här gången vill jag göra det 

med tillförsikt, och med en 
förhoppning om att ha lyckats 
samla fler som vill det bästa 
för hela Leksand, i byarna 
såväl som i tätorterna.

Markus Kummu 
Vänsterpartiet Leksand

Leksand är platsen jag flyttade till för nästan tio år sedan.  Jag hade 
varit här då och då dessförinnan, och blev smått betagen. Naturen, mil-
jön, ett levande centrum och kulturen.

LEDARE

Vem vill äga en väg?  
Vi har en annan åsikt . 
För rättvisa villkor i Leksand

KANDIDATER VALET 2022

Vilken fråga är 
viktigast för dig?
Markus Kummu
Internathandledare, Limhagen

Vägfrågan. Vägnätet är en 
viktig del i samhället som 
skattekollektivet borde 
bekosta och kommunen 
ha ansvaret för. Det blir 
mest rättvist.
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Yvonne Ineteg
Pensionär (fd rektor), Insjön

Alla barns och ungdo-
mars rätt till en god 
utbildning i en stimule-
rande miljö.
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Amanda Mattsson Prepuk
Undersköterska, Leksands Noret

För en god arbetsmiljö 
och bättre arbetsvill-
kor inom kommunens 
verksamheter.
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Camilla Nyman 
Bild- och formkonsulent, 
kulturutvecklare, 
Häradsbygden

Klimat och kultur.
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Lena Ilar
Fd journalist, Leksands Noret

Klimatkrisen.
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Inga Westlund
Lärare, Heden

Skolan och sociala 
frågor.
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Kandidater 
till kommun
valet 
1. Markus Kummu, Limhagen
2. Yvonne Ineteg, Insjön
3. Amanda Mattson Prepuk, 

Leksands Noret
4. Camilla Nyman, 

Häradsbygden
5. Lena Ilar, Leksands Noret
6. Inga Westlund, Heden
7. Lisbet Jonasson, Insjön
8. Kajsa Fredholm, 

Leksands Noret
9. Håkan Tangen, Åkerö
10. Inga-Maria Didron, Tibble
11. Emil Bergsman, Insjön

Vänsterpartiet ökar stadigt i Leksand, och är 
verksamt inom de flesta områden. Partiet har idag 
fyra mandat i kommunfullmäktige, representanter 
i kommunstyrelsen med alla utskott, i flera nämn-
der och kommunala bolag

Bli medlem du också! 
För ett bättre Leksand! 
 
Här blir du medlem direkt: 
https://leksand.vansterpartiet.se

● Vänsterpartiet växer i Leksand, 
och finns inom alla delar av kommunpo-
litiken. Partiet arbetar på många plan för 
rättvisa och hållbarhet, och har även lagt 
egen budget de senaste åren.

Många beslut av majoritetsstyret i Lek-
sand har engagerat medborgarna under 
senare år. Synpunkter, debattinlägg och 
överklaganden har blivit vanligare. Och 
Vänsterpartiet, som tillhör oppositionen, 
har lyssnat.

Kritiken mot att överlåta ansvaret 
för enskilda vägar till fastighetsägarna, 
har stadigt ökat. Hittills har kommunen 
ansvarat, men sedan en tid pågår proces-
sen med att bilda vägföreningar i hela 
kommunen. Vänsterpartiet anser det mest 
rättvist och även effektivare och billigare 
att kommunen fortsatt har ansvar. 

– Var man bor i kommunen ska inte 
avgöra hur mycket det kostar att sköta 
vägarna, säger Markus Kummu, partiets 

Vänsterpartiet arbetar för ett rättvist och hållbart Leksand 
inom alla områden. Och det finns mycket att göra. 
Låt kommunen fortsätta sköta vägarna, ge alla elever samma 
möjligheter i skolan och ta klimatkrisen på större allvar. 
Vänsterpartiet har egna lösningar på problemen.

Därför ska du 
rösta på 
Vänsterpartiet i 
Leksand

ledamot i samhällsbyggnadsutskottet 
och förstanamn på valsedeln. Vi anser att 
frågan behöver utredas bättre. 

Rättvisa handlar det även om inom 
skolans värld. Grundskolan i Leksand 
visar tydliga tecken på att inte vara 
likvärdig, enligt Yvonne Ineteg, ledamot 
i utbildningsnämnden och andranamn på 
valsedeln i höst.

– Jag har lagt förslag om att utreda hela 
organisationen, säger Yvonne Ineteg, 
själv tidigare rektor under många år. 
Skolan måste styras på ett bättre sätt för 
att leva upp till Skolverkets krav.

Vänsterpartiet vill att det satsas mer 
på skolan, exempelvis med fler utbildade 
lärare. 

– Vi har i vår budget satsat mer på skolan 
än den styrande majoriteten. Vi vill höja 
kvaliteten betydligt.

Vänsterpartiet vill stoppa ”marknadssko-
lan” och låta alla skattemedel gå tillbaka 
till verksamheten, istället för att bli till 
vinst i ett bolag.

Vänsterpartiet vill satsa stort på omställ-
ning för klimatet. Klimat- och miljöfrå-
gor genomsyrar i stort sett alltid förhåll-
ningssättet i partiets politik. Partiet vill att 
Leksands kommun utlyser klimatnödläge. 
Det skulle innebära att klimatkrisen 
börjar behandlas som en verklig kris, och 
därmed kan åtgärder prioriteras och nya 
resurser sättas in. 

Stöd för lokal odling och kolonifören-
ingar är ett första steg för att gynna bio-
logisk mångfald och på så sätt motverka 
klimatkrisen. 

Ge Vänsterpartiet din röst, och verka för 
ett bättre Leksand.

Lena Ihlar

En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett rättvisare och bättre Leksand. 
Foto: Markus Kummu.

4
Arbetstidsförkortning 
med bibehållen lön för 
personal inom omsorgen 

Satsa på kultur, biblio-
tek, kulturmiljöer och 
mötesplatser

Verka för att laddstolpar 
för elbilar byggs ut så 
snabbt som möjligt 

Öppna fritidsgård i 
Noret igen

1. 
 2. 
 3.  

4.

förslag från 
Vänstern

Hela Leksand behöver Vänsterpartiets politik. Foto Markus Kummu.

Kom med oss
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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 klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

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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Åk buss för 
en tia om 
dagen 
Det är dags att sänka biljett-
priset i kollektivtrafiken, det 
gynnar både plånboken och kli-
matet. Det ska kosta en tia om 
dagen att ta bussen i Dalarna. 
Ett lågt biljettpris ökar resandet, 
och fler måste ha råd att åka 
kollektivt. Och för att fler ska 
ställa bilen hemma så krävs det 
sänkta biljettpriser.
 
Vänsterpartiet föreslår ett läns-
kort som kostar 3 360 kr per år. 
Det betalas månadsvis, 305 kr i 
månaden. ■

Tandvård i 
hela Dalarna

Det är stora skillnader i tandhälsa beroende 
på plånbokens storlek. Tänderna är en del 
av kroppen, men tillgången till tandvård har 
försämrats än mer sedan valet 2018. I många 
kommuner är det nästan omöjligt att få tid till 

en tandläkare. För att underlätta rekrytering 
av tandläkare och tandhygienister vill 
Vänsterpartiet införa möjlighet för avskriv-
ning av studielån, för att locka fler ur denna 
yrkesgrupp till länet.  

● Vi äger vården tillsammans, och 
kan inte lämna över till privata företag 
säger Patrik Liljeglöd från Falun som 
arbetar som omsorgsassistent, och är 
gruppledare för Vänsterpartiet i Falu 
kommun. Han är nu nummer 1 på partiets 
lista till valet i Region Dalarna.

Det är mycket att sätta sig in i, men eko-
nomi är ett specialintresse och han har 
huvudansvaret för partiets budgetförslag 
i Falu kommun. 

När det gäller regionens ekonomi råder 
ingen tvekan. Att arbeta för sjukvård utan 
vinstintresse är fokus.

– Vi äger sjukvården tillsammans och 
måste arbeta för att alla pengar vi får in 
går till vården, och inte till ett företags 
vinster, säger han.

Sjukvård ska ges efter be hov, 
så säger lagen. Det blir 
svårt att garantera när 
privata intressen kommer 
in i bilden.

– Vi urholkar vår eko-
nomi, den som behöver 
vård mest riskerar att få 
mindre resurser.

Bort med privatiseringar. 6-timmarsdag för personalen och tandläkare åt 
alla i hela Dalarna. Åk buss för tio kronor om dagen i hela länet. 
Det är några av de vallöften Patrik Liljeglöd helst pratar om inför valet. 

Vänsterpartiet arbetar redan med att 
parera försöken med privatisering inom 
sjukvården i Dalarna. Ett exempel är 
BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, där 
majoriteten Dalasamverkan i regionen 
bjudit in privata företag att etablera sig. 
De tror att konkurrensutsättning är lös-
ningen på problemen.

– Tro kan man göra i kyrkan, men vi vet 
redan att privatiseringar inte är lösningen, 
säger Patrik.

Vänsterpartiet vill istället att BUP i 
länet ska följa en liknande modell som 
Gävleborg framgångsrikt tagit fram. 
Där klarar man vården i egen regi, utan 
privata företag.

Det behövs också mer personal inom 
alla sektorer i vården. Nyanställ-

ningar, 6 timmars arbetsdag 
och bättre löner är några 
åtgärder som måste till för 
att locka fler till vårdyr-
ken, anser Liljeglöd. 

– Vi måste få många 
fler att vilja jobba inom 

vården, och det är ingen 
quick fix. Men vi föreslår till 

exempel arbetstidsförkortning, som kan 
göra att arbetet känns lättare och få perso-
nalen att trivas och vilja stanna kvar.

För att möta klimatkrisen vill Vänster-
partiet satsa på utbyggd kollektivtrafik. 
Ett förslag är att sänka biljettpriserna och 
införa länskort för 305 kronor i månaden. 
Det måste också bli lättare att åka kollek-
tivt istället för att ta bilen, och då måste 
både järnväg och busstrafik byggas ut och 
fungera i alla delar av länet.

– Vi pratar även om jämlikhet, säger 
Liljeglöd. Kollektivtrafik måste vara 
lättillgänglig och prisvärd i hela Dalarna 
för att man ska vilja åka kollektivt.

Tandläkare är något annat som behövs 
för alla, var man än bor i Dalarna, enligt 
Vänsterpartiet. Bristen på tandläkare har 
ökat under mandatperioden. 

Ett sätt att locka fler tandläkare till länet 
är att avskriva studielånet för de utbil-
dade inom tandvårdsyrket som vill börja 
arbeta i Dalarna, anser Vänsterpartiet

Lena Ihlar

Vi håller
vad vi lovar

PATRIK LILJEGLÖD, VÄN
STER

P
A

R
T

IE
TS TO

PPNAMN I REGIONVALET.

Vänsterpartiets kandidater i regionvalet
1. Patrik Liljeglöd, Falun
2. Ida Friberg, Ludvika
3. David Örnberg, Mora
4. Ulla Fridh, Falun
5. Matts Hammarqvist, Borlänge
6. Kajsa Fredholm, Leksand
7. Kjell Nordqvist, Falun
8. Maja Gilbert Westholm, Falun
9. Tommy Håkansson, Ludvika
10. Johanna Magnusson, Mora
11. Zoreh Anhari, Falun

12. Mats Haglund, Rättvik
13. Nathalie Nilsson, Gagnef
14. Claes Meyer, Mora
15. Malin Nissinen, Falun
16. Lars-Erik Bech, Malung
17. Fia Wikström, Säter
18. David Steen, Falun
19. Frida Holmberg, Smedjebacken
20. Anton Ek, Falun
21. Louise Jakobsson, Ludvika
22. Rikard Rudolfsson, Borlänge
23. Pia Aronsson, Avesta

24. Lars Handegard, Ludvika
25. Karin Ek Lissbol, Malung
26. Jan Larsson, Ludvika
27. Nall Anneli Bringås, Ludvika
28. Caisa Adamek, Gagnef
29. Lena Hedlund, Falun
30. Achilles French, Avesta
31. Jan Persson, Ludvika
32. Steve Rosén, Falun
33. Cajsa Sjösten, Hedemora
34. Tyra Vidlund Bjurman, Borlänge

Sex timmars 
arbetsdag
gör sjuk
vården bättre
Bra arbetsmiljö med utvilad 
personal ger bättre vård med 
hög kvalitet, anser Vänster-
partiet. Det är dags att prova 
6-timmarsdag, med bibehållen 
lön, vid exempelvis dagkirurgin 
på Falu lasarett, och passande 
enhet vid Mora lasarett. 
 
Nu är rätt tid att kombinera 
bättre arbetsmiljö för persona-
len med att öka antalet opera-
tionstimmar. I Region Värmland 
har Vänsterpartiet och Modera-
terna kommit överens om att på 
försök genomföra sex timmars 
arbetsdag. Dalarna borde inte 
vara sämre. ■
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Tryggheten 
och klimatet

Bort med vinster i välfärden är en fråga Vänsterpartiet 
drivit länge. Miljardvinster som idag stannar i privata 
bolag, är pengar som ska tillbaka till offentlig vård, 
skola och omsorg. Det är nödvändigt för allas vår 
välfärd.

Dags att stoppa 
vinstjakten

● För Dalarnas del handlar det om 
satsning på järnväg och kollektivtrafik, 
och många nya jobb genom grön omställ-
ning. Lokal produktion av livsmedel och 
biologisk mångfald är andra områden, 
och småföretagen får bättre villkor.

Kajsa Fredholm har varit verksam i både 
kommun- och regionpolitik de senaste 
mandatperioderna. Nu satsar hon på att 
komma in i riksdagen. Hon vill främst 
driva frågor om klimatkrisen, och om den 
ojämlika tryggheten i välfärden.

– Vi behöver en politik för en rättvis kli-
matomställning, fler jobb och en upprus-
tad välfärd. Och det är bara Vänsterpar-
tiet som har förslagen för det, säger Kajsa 
Fredholm.

Vänsterpartiet satsar 700 miljar-
der i ett reformförslag på stora investe-
ringar för klimatåtgärder. Där finns medel 
för att förbättra trafiken på Dalabanan 
och att rusta Västerdalsbanan för person-
trafik. Samtidigt behöver biljettpriserna 
sänkas för att uppmuntra användning av 
kollektivtrafik.

– Tyvärr så har både Centerpartiet och 
Socialdemokraterna prioriterat flyg i 

Dalarna, något som rimmar 
väldigt illa med nuvarande kli-
matkris, säger Fredholm. Det är 
för mig helt obegripligt.

Många nya jobb kan 
skapas i Dalarna genom 
den gröna omställningen, något 
som redan är på gång i Borlänge, 
Ludvika och Smedjebacken. 

Större satsningar på småskalig, lokal 
produktion av livsmedel gynnar såväl 
klimatet som tryggheten i tillgången på 
livsmedel vid en kris. 

Klimatkrisen ska numera han-
teras genom att följa programmet i 
Agenda 2030. En del handlar om social 
hållbarhet. En trygg välfärd för alla är 
i det sammanhanget en självklarhet för 
Vänsterpartiet.

På det området har det blivit mycket att 
göra, efter den nedmontering av samhäl-
lets försäkringssystem som skett under 
senare år. Ett exempel är Arbetsförmed-
lingen.

– Arbetsförmedlingen har genomgått en 
tokprivatisering, främst beroende på Cen-

Kajsa Fredholm, Vänsterpartiets
toppnamn i riksdagsvalet.

Trygg välfärd för alla. Omställning med 
gröna investeringar för klimatet. Det står 
först på Att-göra-listan för Kajsa Fred-
holm, Vänsterpartiets toppnamn till riks-
dagen. 1. Kajsa Fredholm, 

Leksand
2. Karin Ek Lissbol, Malung
3. Rikard Rudolfsson, 

Borlänge
4. Ida Friberg, Ludvika
5. Patrik Liljeglöd, Falun
6. Valida Cicen, Borlänge
7. Anton Ek, Falun
8. Camilla Nyman, Leksand
9. Robert Österlund, Gagnef
10. Hans Esselöv, Ludvika
11. Åsa Brolin, Falun
12. Sten-Olof Eklund, Borlänge
13. Fia Wikström, Säter
14. David Örnberg, Mora
15. Frida Holmberg, 

Smedjebacken
16. Lars-Erik Bech, Malung
17. Yvonne Ineteg, Leksand
18. Kjell Nordqvist, Falun
19. Lorena Diaz Pohl, Falun
20. Martin Hannus, 

Smedjebacken
21. Pia Aronsson, Avesta

Lika 
på landet

Landsbygdens befolkning ska ha samma 
möjligheter som storstäderna, och Vänster-
partiet har förslagen. Det behöver satsas 
mer på småskalig livsmedelsproduktion i 
länet. För att underlätta på arbetsmarknaden 

behöver småföretag slippa betala sjuklön. 
Jobben är helt avgörande för landsbygdens 
framtid. Servicekontor behövs i varje kom-
mun för att ge tillgång till statliga 
myndigheter.

terpartiet, men det är Socialdemokraterna 
som drivit igenom försämringen från 
regeringshåll. Detta slår särskilt hårt mot 
alla i Dalarna som varit arbetslösa länge, 
säger Fredholm. Arbetsförmedlingen 
måste börja fungera igen.

Andra system som kräver stora insatser är 
sjukförsäkringen. Vänsterpartiet lyckades 
nyligen driva igenom förbättringar på 
området, men mycket mer behöver göras. 

Karensavdraget däremot vill Vänsterpar-
tiet avskaffa. Den satsningen finns även 
med i partiets budget.

Det behövs ingen utredning för att se för-
delarna med det. Det blev hur tydligt som 
helst under pandemin, säger Fredholm

Lena Ihlar

Vänster-
partiets 
kandidater 
i riksdags-
valet

Landsbygden 
spelar en 
avgörande roll 
i klimat
omställningen

”

”

  Marknadslogikens intåg i svensk 
välfärd har inneburit att resurserna 
riktas fel. För privata nätläkare och 
vårdbolag är de friskaste patien-
terna de mest lönsamma.

Förskolan och skolan ska ge samma 
möjligheter, men alla barn får inte 
den chansen. Privatiseringen av 
skolan kan istället förstärka klass-
skillnaderna.

Vänsterpartiet anser att marknads-
skolan måste avskaffas. 

Vänsterpartiet vill återupprätta 
jämlik skola, vård och omsorg. Alla 
måste få samma behandling och 
samma möjligheter, och välfärden 
måste byggas upp på nytt. Därför 
behöver marknadskrafterna bort 
från vår gemensamma välfärd. ■
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