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Ett Vallentuna
för alla
Tillsammans återtar
vi kontrollen.

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 6–7

Hälsa och
omsorg i
Vallentuna

Barnen är
Vallentunas
framtid

Vänsterpartiet har en plan för
en stor satsning på förebyggande arbete för att förhindra utanförskap,
bristande skolresultat, våld
och missbruk.

Dagens skolpeng är
dimensionerad för stora
barngrupper, låg lärartäthet
och undermåligt undervisningsmaterial. Det vill vi
ändra på.
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Bostäder för
människor,
klimat och miljö
i Vallentuna
En god bostad är en mänsklig
rättighet. Miljö och klimat
kräver en aktiv och framsynt
samhällsplanering med fler
flerbostadshus, framförallt
hyresrätter.
SID 10

Hela
Vallentuna
ska leva
Tätorterna utanför centrala
Vallentuna har sina egna
identiteter. De måste ges
förutsättningar att utvecklas.
Avgörande för ett fungerande vardagsliv är tillgång
till bra kommunikationer,
digital infrastruktur, skola,
omsorg för barn och äldre
samt samhällelig service.
Bostadsbyggande är en
förutsättning för en god
service även i de mindre
tätorterna. Det kommunala
bostadsbolaget Össebyhus måste ges direktiv att
bygga hyresrätter. Äldreboenden måste finnas även
i Karby/Brottby och Kårsta.
Skolorna i Karby, Kårsta
och Lindholmen behöver
ett ökat stöd. Föreningslivet
i Karby/Brottby är livligt
och en större samlingssal
behövs. Biblioteket måste
få en lokallösning med
högre kvalitet och generöst
öppethållande. En automatbutik för livsmedel ska
finnas i Kårsta.
Pandemin har visat att
både distansarbete och
egenföretagande som
bygger på god uppkoppling
fungerar dåligt för många
utanför tätorterna. Kommunledningen är ansvarig för att
det skapas en god digital
infrastruktur för hela
Vallentuna.
Tung trafik på de mindre
vägarna behöver regleras.
Den sedan många år planerade gång- och cykelvägen
mellan Vallentuna centrum
och Karby/Brottby måste
byggas nu, och det behövs
fler cykelparkeringar.

vansterpartiet.se/
blimedlem

Här finns vi.
Hör av dig!

FRÅGA

Vänsterpartiet
Vallentuna
Sörgården 139
186 38 Vallentuna
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Hemsida:
vallentuna.vansterpartiet.se
Facebook:
Vänsterpartiet Vallentuna

Instagram:
vansterpartiet_vallentuna
Twitter:
VVallentuna

LEDARE

Vad är din
viktigaste valfråga?

Vallentuna behöver
Vänsterpartiet – tillsammans
bygger vi framtiden

Kajsa Knutsson Fröjd
– Det absolut viktigaste och
mest förebyggande för
människors hälsa och
samhällets trygghet
och jämställdhet är bra
utbildning. Därför är
min viktigaste valfråga
att skolan ska få mer,
rättvisare och bättre
resurser.

Marita Haals Skog
– Vi måste hela tiden ställa
oss frågan: hur mycket tål
vår planet? Den utsätts
för hård exploatering
av skog, mark och hav.
Vi ska inte lämna över
dagens problem till
våra barn och barnbarn!

Tillsammans är vi starka. Ulf Sellgren understryker vikten av att se alla som förnuftiga, kritiskt tänkande
individer med kraft och rätt att påverka sitt framtid – tillsammans med andra.

Vänsterpartiets värdegrund är alla människors lika värde. Vår syn på
människor, samhälle, jämlikhet och vår omvärld baseras därför på en
socialistisk grundsyn.

Nowroz Hosseini
– Jag vill att unga och nyanlända svenskar ska vara
delaktiga i samhällsfrågor. Det är viktigt för
demokratin med engagemang och att allas
röster blir hörda.

Mikael Damberg
– Viktigast för mig är att
minska klyftorna i vår
kommun genom att
skapa möjligheter till
arbete på lång sikt,
för grupper som har
svårt att komma in på
arbetsmarknaden.

● Vi tror på människors kreativa förmåga och
vilja att samverka för ett mänskligt, hållbart, klokt,
rättvist och ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser
alla människor, kvinnor och män, barn och äldre,
infödda och inflyttade som självständiga, förnuftiga och kritiskt tänkande individer med kraft
och rätt att påverka sitt eget nu och sin framtid
tillsammans med andra.
• Vårt mål är ett demokratiskt samhälle, grundat
på solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck,
där kvinnor och män bygger sin framtid i samverkan och frihet och där barnen är trygga och ges de
bästa förutsättningarna för sin utveckling. Bostad,
skola, vård och omsorg är samhälleliga rättigheter,
inte privata tillval.

idag. Hyresrätter ger ungdomar, äldre, funktionshindrade, ensamstående och nyanlända möjlighet
till ett eget boende.
• Vi ska ha ett inkluderande samhälle, tillgängligt
för alla, och som inte skapar funktionshinder.
• Vi betonar statens, regionens och kommunens
ansvar för att skapa goda förutsättningar för dess
medborgare att göra klimatsmarta val i sin vardag.
• Vi arbetar för ett ekologiskt hållbart samhälle

och är en aktiv del av de nationella och globala
miljö-, freds- och solidaritetsrörelserna.
Vi ses vid valurnorna!

• Vi framhärdar i att barnen är vår framtid, och att
satsningar på förskola, skola, fritids, ungdomsidrott och kulturskola är värdefulla investeringar
för vår gemensamma framtid.
• Vi hävdar att en bostad är en mänsklig rättighet
och att det är en av kommunens huvuduppgifter att
planera för och att initiera byggande av ett varierat
bostadsbestånd med betydligt fler hyresrätter än

Ulf Sellgren
Ordförande
Vänsterpartiet Vallentuna

Vänstern i Vallentuna ges ut av Vänsterpartiet Vallentuna i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Cristina Svedberg, Gunnar Bergström, Jelena Klemesova, Lena Lundgren, Ulf
Sellgren. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 14 600 ex Tryck: Markbladet Tryckeri, 2022.
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Frågor om vår politik?

Chatta med oss på Messenger
eller besök vansterpartiet.se

Stenar och
ristningar bör
marknadsföras
Att bo och leva innebär mer
än en bostad och ett arbete.
Det innebär också att kunna
påverka det samhälle man lever
i och sin närmiljö, och möjlighet
till samvaro med andra och till
en rik fritid.

Vård utan
vinst i Vallentuna
Alla tillsammans för ett friskt Vallentuna.

Vänsterpartiet vill ha en etisk och demokratiskt styrd vård av hög
kvalitet utan vinstintressen. En vård som även arbetar förebyggande
och hälsofrämjande. Vård- och rehabiliteringskedjan måste vara
genomtänkt och väl förankrad i nätverk med socialförvaltning,
arbetsförmedling med flera.
Kommunen bör satsa mer på före-

byggande och hälsofrämjande insatser
främst för barn och unga. Tidigt stöd till
den som har svårigheter att klara skolan
eller livet är positivt för individen och
lönsamt för samhället. Detta fordrar
samverkan och samordnade insatser.
Vänsterpartiet driver därför på för att
Vallentuna ska införa det förebyggande
programmet Communities That Care,
CTC, i Vallentuna. Vård och långsiktigt
stöd för människor att ta sig ur olika
typer av missbruk är en viktig uppgift för
hälso- och sjukvården. Den som direkt
eller indirekt drabbas av någon av dessa
beroendesjukdomar har rätt att kräva en
god behandling. Bostad är en rättighet
även för missbrukare och andra
beroendesjuka.
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Vård efter
behov

Den som har störst behov
av hälso- och sjukvård ska
ges företräde. Rätten till bästa möjliga
hälsa måste gälla alla. Självklart ska
asylsökande och papperslösa ha samma
rättigheter. Hälso- och sjukvården ska
även beakta genus- och barnperspektiv.
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Omsorg om alla

Vår värdegrund är alla
individers lika värde.
Utifrån den grunden vill
vi även forma äldreomsorgen. En rik och
stimulerande miljö är viktig för livskvaliteten. När behovet av omsorg växer ska
det finnas särskilda boenden tillgängliga,
fördelade över kommunen. Personalen
ska ha möjlighet att arbeta i enlighet med
sina förvärvade kunskaper och kunna
känna sig stolta över sitt arbete. Den
enskildes behov ska styra. Socialtjänstlagens honnörsord om flexibilitet måste
gälla.
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Tillgänglighet
för alla

Funktionshinder uppstår
först vid mötet mellan
individen och resten av samhället. All
omsorg för personer med funktionsnedsättning (boende, personlig assistans,
vård och daglig verksamhet) ska baseras
på en grundläggande respekt för individens behov och vilja. Alla måste ges stöd
och hjälpmedel för att kunna delta i samhället på lika villkor. Vallentuna kommun
behöver forma och samordna stödinsatser

och vård utifrån de behov och önskemål
unga och vuxna med funktionsnedsättningar har. Vi kan inte fortsätta att
exportera våra problem till andra
kommuner med hänvisning till bostadsbrist. Denna grupps rättigheter bör säkras
genom ett eget Patientombud.
Vänsterpartiet vill att omsorgen om
människor med funktionsnedsättningar
ska drivas av samhället, men är positiva
till valmöjligheter i stödinsatserna.
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Kulturen är en del av välfärden,
en förutsättning för demokratin och ett fungerande, välmående och trivsamt samhälle.
Kulturen kan motverka isolering och utanförskap, beröra,
uppröra och hålla dialogen i
samhället levande. Kulturföreningarna gör ett viktigt arbete
och måste få bättre stöd.
Vallentuna är känt för sina
många runstenar och ristningar. Det är dags för översyn,
renovering och marknadsföring
av stenar och ristningar. Södra
Vallentuna behöver en biblioteksfilial och Karby/Brottby
ett välutrustat bibliotek med
generöst öppethållande. Mera
offentlig konst berikar vår
gemensamma miljö. Ett livligt
och mångsidigt kulturliv gör
kommunen attraktiv.
Kultur med och för barn är
särskilt viktigt både för att ge
barnen stimulerande fritidsintressen och för att stärka kulturlivet i kommunen. Kulturskolan ska kunna användas av alla
barn. Vi arbetar för att avgifterna genast ska halveras och
avskaffas helt på sikt. Skolans
lokaler måste rustas upp och bli
tillgängliga för alla barn.

Lena Lundgren
Vänsterpartiet Vallentuna

Daglig
verksamhet

Individer som deltar i
kommunens olika former av daglig verksamhet ska erbjudas
verksamhet av hög kvalitet. Dagverksamheterna är deras arbetsplatser. Vi vill
att kommunen rustar upp och förstärker
dessa till de lagstadgade meningsfulla
verksamheter deltagarna har rätt till.
Gunnar Bergström

Ledamot av Vallentuna socialnämnd

Tärningen. En historiskt viktig
artefakt från Vendeltiden
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Nej till
delade turer
Ett fortsatt
tryggt
Vallentuna
Många upplever en
otrygghet i samhället.
Vi föreslår såväl åtgärder
för att möta den upplevda otryggheten som
förebyggande åtgärder.

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade
turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under
dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar
dessutom de delade turerna. Majoriteten är
kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver

på för att man har en sammanhållen arbetstid.
Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med
långa obetalda avbrott.

Skapa ett
innovationscenter i
Vallentuna

Vallentuna kommun är en i
huvudsak trygg kommun att bo
och vistas i. Men många upplever en otrygghet i stort utifrån grov kriminalitet och gängvåld i vårt grannskap. Några
allvarliga våldsbrott har också
ägt rum i Vallentuna. Detta har
skapat en oro som bland annat
tar sig uttryck i en tveksamhet
för att röra sig i centrum och
misstänksamhet mot polis och
annan uniformerad personal.
Kortsiktigt föreslår
Vänsterpartiet en förstärkt
budget för socialtjänsten
och fritidsgårdarna så att fler
personer kan bidra i arbetet
med unga på glid. Föreningarna
spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet. De behöver
höjda bidrag. En del kortsiktiga
åtgärder som krävs handlar om
förändringar av lagar och praxis
på nationell nivå, till exempel
med en nationell policy för så
kallade avhoppare, vilket saknas idag. Samhällets insatser
för unga kommer ofta för sent
och där krävs en offensivare
inställning.
På medellång sikt krävs en
stor satsning på skolan så att
ungdomar inte hamnar utanför
i unga år. Vänsterpartiet kräver
ökade resurser till Vallentunas
underfinansierade skola.
På lång sikt behövs ett genomtänkt förebyggande arbete
som gör att problemen inte
hinner uppstå. V föreslår därför
en satsning på det forskningsbaserat programmet
Communities That Care (CTC)
och som har dokumenterat
goda resultat.

Gunnar Bergström
Alkohol- och drogterapeut
Ledamot i Vallentuna
Socialnämnd
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Fullt fokus i innovationscentret .

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har
möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb
skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter
och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre
arbetsvillkor.
● Vår politik för små och medelstora
företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för en
hållbar utveckling. Det är viktigt att hitta
lösningar där egenföretagare är lika bra
försäkrade som anställda. För mindre
företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vänsterpartiet arbetar nationellt för
att företag med upp till 10 anställda helt
ska undantas från att betala 14 dagars
sjuklön. Lokalt anser Vänsterpartiet att
alla företag som är verksamma i kommunala verksamheter ska visa att de har
kollektivavtal.
Vi menar även att lokala livsmedelsproducenter och småproducenter av
halv- och helfabrikat har en stor roll att
spela för en bra miljö (öppna landskap)
och ett hållbart klimat (minskade transporter). Kommunala verksamheter som

skola, vård och omsorg bör ges direktiv
att upphandla lokala livsmedel och
halvfabrikat så mycket som är realistiskt
möjligt.

Det är viktigt att
hitta lösningar
där egenföretagare är
lika bra försäkrade som
anställda.

Mindre företag är de som säkrar upp
möjligheten till full sysselsättning och
står för nyskapande lösningar. Men de
företag och entreprenörer som kommer
på bra idéer blir ofta överkörda av större
multinationella företag som helt struntar i
mindre företags rättigheter. Mindre företag bedriver även en mycket liten del av
den forskning och utveckling (FoU) som
utförs. Vänsterpartiet menar att
Vallentuna kommun bör initiera och även
samfinansiera ett fysiskt innovationscenter för kommunens företag. Där ska
kommunens företag ges en naturlig
träffpunkt för samarbeten, idéutbyten och
även ges visst resursstöd för att kunna
utveckla produkt- och tjänsteidéer till
kommersiella produkter.
Vänsterpartiet Vallentuna

Stöd vår valfond

I år ökar vi trycket. Lämna gärna
bidrag till Vänsterpartiet Vallentunas valfond:

OM VÅRA KANDIDATER INFÖR VALET 2022

KRÖNIKA

Varför kandiderar
du till valet?
Vi frågade våra nio toppkandidater.

Gunnar Bergström

Alkohol- och drogterapeut
– Brinner särskilt för sociala frågor,
har arbetat med missbrukare i över
40 år. Viktiga frågor att arbeta för
är social rättvisa, solidaritet och mot
rasism, ett Vallentuna för alla.

Johan Fagerhem
Lärare

– Som lärare ligger skolfrågor högt
på min agenda. Våra barn förtjänar
den bästa skolgång samhället kan
erbjuda. Utöver det brinner jag för
ett samhälle som inte kastar folk åt
sidan.

Henrik Hedman
Elektriker

– Facklig organisering och arbetsrätt är naturligt viktiga frågor för
mig, liksom miljö och klimat.

Cristina Svedberg
Tågvärd

– Jag brinner för global rättvisa och
social jämlikhet och vill vara med och
göra världen till en bättre plats. Med
början i Vallentuna.

Jelena Klemesova
Ekonom

– När de svagaste i samhället är nedtryckta blir demokrati bara ett slagord.
Vänsterpartiet kämpar för allas välfärd
och jag vill vara med i den kampen.

Ulf Sellgren
Docent

–Jag har mycket att tacka samhället
för, och känner att jag vill ge något
tillbaka. Mina kärnfrågor är skola,
bostäder, klimat och teknik.

Lena Lundgren
Bibliotekarie

– Jag fortsätter att kämpa för miljön
och mot orättvisorna i samhället,
sociala orättvisor, orättvisor i
skolan, mellan bostadsformer och
i tillgången på samhällsservice och
kultur.

Åsa Brunius

Elaine Gravél

– Jag är Vänsterpartist för att jag tror på
att vi tillsammans kan skapa ett rättvisare och bättre samhälle. Idag är det
för många som inte får tag på en bostad.
Vi behöver ta tillbaka kontrollen över
bostadsbyggandet.

– Min politiska drivkraft är socialism
och allas rätt till lika förutsättningar.
Mina hjärtefrågor är minskade
klassklyftor, folkhälsa, och klimatsmartare boende. Ingen kan göra
allt men alla kan göra något.

Sjuksköterska

Swisha valfritt belopp till
1235059043, eller betala till
Pg 481914-0, ange ”Valfond”.

Vi är långt
ifrån färdiga
Jag önskar att gemene man
(och kvinna för den delen)
förstår varför vi oförtrutet
måste fortsätta att arbeta
för jämställdhet. Vi är långt
ifrån färdiga med det arbetet,
varken i Sverige eller i resten
av världen.
Det är ojämförligt flest kvinnor
som jobbar i omsorgsyrken.
Många blir utslitna av tunga
lyft och dålig arbetsmiljö, och
klarar inte av att arbeta heltid timanställning är vanligt. Lönen
i vård- och omsorgsyrken är
betydligt lägre än i jämförbara ”manliga” arbetaryrken.
Arbets- och lönevillkoren i
omsorgsyrken ger usel pension
och en ofta utsliten kropp hos
dem som slitit för att hjälpa
andra människor i hela sitt
yrkesverksamma liv. Man kan
tolka det som att vi värderar
saker högre än människor. Det
är dags att vi kraftigt uppvärderar status och lön för
anställda inom vård och omsorg.
Stöd Kvinnojouren
Antal anmälda misshandelsfall
av en kvinna i nära relation uppgick 2020 till 13 616 i Sverige.
BRÅ uppskattar att endast ca
fyra procent av brotten polisanmäls. De 30 anmälda fallen i
Vallentuna 2020 kan alltså ha
varit 750.
Vallentuna kvinnojour är
ideellt driven och stöttar våldsutsatta kvinnor. De har även
ett skyddat boende för kvinnor
och deras barn, som en fristad i
sin fortsatta process.
Kvinnojouren gör ett svårt
men viktigt och nödvändigt
arbete och måste få bidrag så
att de kan planera verksamheten långsiktigt. Det är viktigt
att kvinnojouren även arbetar
med kvinnor som utsätts för
hedersförtryck och får resurser
att anpassa sina insatser även
till denna grupp. Kommunen
måste kunna erbjuda hyreslägenheter för utsatta kvinnor.

Studerande

Cristina Svedberg
Tågvärd,
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Det är inte någon
naturlag att välfärden ska bli sämre hela
tiden, det beror helt
på politiska beslut.
Vi måste ta tillbaka
kontrollen över skola,
vård, omsorg och
infrastruktur.

Ett starkare
samhälle ger tryggare
människor
De senaste trettio åren har det svenska
samhället blivit svagare. Det märks på
akutmottagningarna där köerna ringlar
långa, det märks på skolornas sjunkande
resultat och det märks när nyheterna
rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar
tänker bygga det starkt igen.
6

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle 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 marknaden
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. Behöver vi en plats på BB
kan vi inte vara säkra på att det finns en
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan
inte lita på att skolan har resurser nog att
ta hand om våra barn, unga vuxna kan
inte flytta hemifrån för att det är sådan
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag

Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill
bygga samhället starkt igen.

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 privata 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 det här uppsvinget som
högerextrem politik har haft beror mycket
på just det. I ett starkt samhälle, där
folk känner trygghet och framtidshopp,
vågar man hjälpa och ta hand om andra
människor. I ett svagt samhälle däremot,
där människor känner att saker hela tiden
tas ifrån dem, där blir man misstänksam,
avundsjuk och slår vakt om sina egna
privilegier. Jag tror att en stark välfärd
och trygghet på arbetsmarknaden är en
bra medicin mot rasism och främlingsfientlighet.
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 sjukförsäkring 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 vinster i utländska
investeringsbolag. Investera i energiförsörjningen. 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.
Socialdemokraterna 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 föregångsland 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 att bygga
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att
sänka klimatpåverkan, men också på att

byta ut alla fossildrivna fordon
till eldrivna. Vi
vill helt stoppa
försäljningen av
fossildrivna bilar
redan 2025. Industrin
måste också elektrifieras
så att Sverige kan producera
allt fossilfritt stål och betong som
kommer behövas när resten av världen
ska ställa om och bygga klimatsmart.
För att det här ska bli verklighet har vi
föreslagit ett rekordstort omställningspaket på 700 miljarder kronor som ska
gå direkt till investeringar i klimatomställningen. Det fungerar inte med små
försiktiga förändringar och tro att det
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det
måste till riktiga investeringar nu om vi
ska kunna leva kvar här på planeten, och
det är politiken som måste stå för dem.
Du tror starkt på politikens
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upplevt 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 välfärd 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 artonhundratalet 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. Bygg ut kollektivtrafiken
över hela landet
3. Klimatinvesteringar på
700 miljarder ger 80 000
nya jobb över hela landet

Fem
saker
Vänsterpartiet
vill göra
1
Investeringspaket för klimatet. Vi måste bekämpa klimatförändringarna tillsammans. Vi
vill se ett statligt investeringspaket för klimatet på 700 miljarder. Det skulle göra skillnad
på riktigt – samtidigt som det
skapar jobb och gör människors vardagsliv bättre när järnvägar byggs ut och bostäder renoveras.

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.

3
Höj pensionerna. Sveriges
pensionärer har stått tillbaka
länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna för alla genom att
använda de resurser som redan
finns i pensionssystemet. Det
ska kännas tryggt att bli äldre i
Sverige.

4
Ta tillbaka kontrollen över
välfärden. Marknadsexperimentens 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: landsbygden, storstädernas förorter,
bruksorter. Vi föreslår investeringar som ger jobb och framtidshopp. Du ska ha tillgång till
en fungerande välfärd oavsett
var du bor.
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6 miljarder
KRÖNIKA

Lyssna på
Vallentuna
Att bo och leva innebär mer än
att ha en bostad och att arbeta.
Det innebär också att kunna
påverka det samhälle man
lever i och sin närmiljö och
möjlighet till samvaro med
andra och till en rik fritid.
Samhället ska vara
inkluderande och i alla delar
tillgängliga och funktionshindrades rättigheter ska
garanteras. Vänsterpartiet vill
öka människors inflytande i
samhället. Fler kanaler mellan
politiker och medborgare ska
öppnas. Insynen och tillgängligheten måste förbättras och
kommunen måste skapa forum
och rutiner för att ta tillvara
medborgarnas åsikter. Vi ser
också Vallentunas rika föreningsliv som en viktig resurs för
inflytande och en meningsfull
fritid. Här ger satsade kronor
mångfalt igen och föreningsstödet bör därför höjas.
Barnkonsekvensanalyser har
börjat användas av nämnder
och förvaltningar, men metoder
för att barn och unga i förväg
ska kunna påverka besluten
måste också prövas. Det gäller
både i aktuella frågor och i
planeringen på längre sikt.
Barnbokslut, det vill säga att
fattade beslut prövas ur ett
barnperspektiv, ska införas.
Den representativa demokratin
är grunden men den kan
kompletteras med medborgarinitiativ, öppet hus med politiker
i Kulturhuset, fler brukarråd,
”öppen kanal” på kommunens
olika plattformar och andra
former för närdemokrati.
Kulturhuset och biblioteken kan
användas mera aktivt som en
arena för samhällsinformation
och opinionsyttringar.

6 miljarder fick de som har det bäst
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. En
omfördelning från fattiga till rika.
Från bruksorter och landsbygd till
Stockholms rika kranskommuner.

Hade pengarna istället använts för
allas bästa hade vi kunnat anställa
13 500 undersköterskor i äldreomsorgen eller 10 500 lärare i våra
grundskolor.

Barnen är
Vallentunas framtid
Dagens skolpeng är dimensionerad för stora barngrupper, låg
lärartäthet och undermåligt undervisningsmateriel. För att ge
våra barn den skola de förtjänar måste vi vuxna ta ett gemensamt ansvar att bidra med extra skatteören, barnen är vår
framtid och trumfar skattesänkningar alla dagar i veckan.
● Sedan 2019 ska kommunens verksamheter följa FN:s barnkonvention och
använda både ett barnperspektiv (vuxnas
omsorg om barn) och barns perspektiv
(barns egna åsikter). Barns och
ungdomars synpunkter och idéer ska tas
tillvara på ett systematiskt sätt och de ska
ges reella möjligheter att påverka även
större beslut som miljöfrågor och samhällsplanering. Barnkonsekvensanalyser
och barnbokslut ska göras.
Mindre grupper och mer personal
Mindre barngrupper i förskola, skola
och fritidshem, framförallt för de yngsta
barnen, bra lokaler och stimulerande
utomhusmiljöer gynnar både barn och
personal. För många barn är det sociala
skyddsnät som förskolan och skolan
kan utgöra en helt avgörande faktor för
framtiden. Eventuella svårigheter eller
missförhållanden som fångas upp tidigt
i barns liv är lättare att komma till rätta
med. När det kommer flyktingbarn och
ensamkommande barn ska Vallentuna
kunna ta emot dessa.
Skolan
Inget barn får misslyckas i grundskolan
och förlora sina möjligheter till ett gott
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liv på grund av en skola som drivs enligt
marknadsekonomiska modeller. Principen
där kostnadsökningar inte kompenseras
fullt ut i den årliga budgeten, innebär
en stor resursminskning på bara några
år. Det är ett resurstapp som har täckts
av minskad verksamhet på landsbygdsskolorna, avskaffande av resursskolor,
sparbeting på läromedel. Priset betalas
av hemmasittande barn och sjukskrivna
föräldrar. Varje år släpps 10 procent av
Vallentunas ungdomar ut från Vallentunas skolor utan behörighet till någon
som helst vidareutbildning. Barn lämnar
skolan oförberedda för ett självständigt
vuxenliv.
Högre kvalitet
Vänsterpartiet Vallentuna vill ändra fokus
för kommunens skolpolitik. Skolorna ska
ha möjlighet att fokusera på sitt uppdrag
att fostra trygga, kreativa och självständiga individer med grundläggande
kunskaper för ett självständigt vuxenliv.
Barnets framgång ska inte bestämmas av
egen begåvning eller bakgrund utan på
skolans förmåga att tillföra resurser som
anpassas till barnens olikheter i styrkor
och förmågor. Kommunen ska rekrytera
behöriga lärare och specialpedagoger och

fast anställda skolpsykologer samt ge ett
välorganiserat och effektivt socialt stöd
till skolorna.
Vallentunas skolor ska vara attraktiva
arbetsplatser där uppgifterna fördelas på
fler anställda med en realistisk arbetsbelastning. Målet ska vara 100 procent
legitimerade lärare med trygga anställningar och konkurrenskraftiga löner.
Vänsterpartiet föreslår en höjd skolbudget samt riktade resurser till skolor
utanför centralorten.
Dagens marknadsskolor får samma

skolpeng som kommunala skolor, trots
ett begränsat uppdrag. En marknadsskola
genererar vinst åt stora koncerner genom
att handplocka elever i ett segregerande
kösystem, en stor andel icke-legitimerade
lärare och en låg lärartäthet. Marknadsskolorna väljer medvetet bort elever
som kräver extra stöd. En skola kan inte
drivas med ett ekonomiskt vinstsyfte
– det är feltänkt.

VÄNSTERKRAV

1. Kraftigt ökad skolbudget

2. Extra resurser till Kårsta
och Karby

3. Mer skolpersonal
4. Satsa på resursskolorna
Vänsterpartiet Vallentuna

5. Ökat underhåll och
modernisering

Stimulerande skolmiljö i Kårsta. Foto: Ulf Sellgren
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Styrelsen

Vänsterpartiet Vallentuna

Över 1 miljon

Så många pensionärer får upp
till 1000 kr mer i månaden med
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets
höjning av garantipensionen.

I Vallentuna har vi förmånen att ha stora naturområden nära tätorterna.
Dessa måste vi bevara och
planera utbyggnaden så att
tillräckligt stora områden
sparas och människor har
nära till naturen.

och rättvisemärkning måste finnas med
i upphandlingar och anbudsförfaranden.
All mat som lagas i kommunens regi ska
i så hög grad som möjligt vara närproducerad och ekologisk. KRAV-märkta
förskolor är en målsättning. Vi kräver
lättförståeliga sopsorteringssystem med
bland annat ökad sortering av matavfall.
Vi måste också få fler mindre, snygga, väl
upplysta och lättillgängliga återvinningsstationer.

● Vi behöver spara de så kallade gröna
kilarna, detta är både en miljö- och en
folkhälsofråga. Det var Vänsterpartiet
som tog initiativet till restaureringen
av Vallentunasjön; nu är det dags att gå
vidare med detta arbete och skapa
promenadstråk med tillgängliga rastplatser längs sjön. Björkby-Kyrkvikens
naturreservat är ett värdefullt rekreationsoch friluftsområde, som dessutom ligger
nära både kollektivtrafik och Vallentuna
centrum. Våtmarksparken ska nu äntligen
bli av, men resten av reservatet måste
också underhållas bättre och tillgänglighetsanpassas. Angarnssjöängen måste
kontinuerligt underhållas och de mindre
sjöarna i kommunen ska få restaureringsplaner.

Våra krav

Viktiga miljöfrågor

Kommunen har antagit en klimat- och
miljöstrategi, vilket är utmärkt, men
arbetet med att konkretisera strategin
måste skyndas på. Avloppsvatten och

Naturled, centrala Vallentuna.
Foto:Ulf Sellgren

dagvatten ska separeras så att avloppsvatten inte behöver bräddas i
Vallentunasjön när det regnar.
Vallentuna kommun måste skyndsamt
se till att PEAB sanerar föroreningarna
vid Karby industriområde, det vill säga
resterna av det saltlager som genom
urlakning har orsakat träddöd i området
och dessutom kan hota vattenkvaliteten i
naturklenoden Angarnssjöängen.
Kommunen ska vara ett föredöme vad
gäller användande av ekologiska
produkter och hållbara system. KRAV-

•

Spara tillräckligt stora naturområden
nära bostadsområdena

•

Skapa ett promenadstråk runt
Vallentunasjön

•

Underhåll naturreservat som
Björkby-Kyrkviken, bevaka att
Angarnssjöängen hålls i gott skick
och upprätta restaureringsplaner för
småsjöarna

•

Konkretisera klimat- och miljöstrategin

•

Servera närproducerad och ekologisk
mat i kommunens verksamheter

•

Kräv KRAV- och rättvisemärkning
vid upphandlingar.
Ulf Sellgren

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Vallentunas miljö:
Dags att gå vidare
Två frågor till
Birgitta Sevefjord

Varför bråkar Tantpatrullen
om pensionerna, Birgitta
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orättfärdigt pensionssystem som
måste skrotas. Dagens pensionssystem skapades i slutet
på 90-talet. Tidigare låg de
bästa femton åren till grund
för pensionen. I dag gäller alla
arbetade år.
– Detta missgynnar framför 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. ■

Vallentuna påverkas av och
påverkar klimatet
I Parisavtalet 2015 beslutade
världens nationer att den globala
temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. Allt tyder på
att vi är på väg mot en uppvärmning på 3 till 5 grader.
● – Redan idag möter vi konsekvenserna i form av mer extrema väderförhållanden och svältkatastrofer. Stora
områden i världen hotar att bli obeboeliga
på grund av de klimatförändringar som
till stor del orsakas av vår förbrukning
av fossila bränslen och rovdrift av vår

planet. Många experter ser ökad risk för
framtida väpnade konflikter i kampen om
jordbruksmark och vatten. Idag bedöms
Sverige förbruka fyra gånger så stora
resurser i förhållande till vår befolkning,
som planeten långsiktigt klarar av.
Torkan, bränderna och de massiva översvämningarna i stora delar av Europa och
även Sverige sommaren 2021 visar
allvaret i klimathotet.
Den senaste rapporten från IPCC,
FN:s klimatpanel, understryker vikten av
att agera kraftfullt och att göra det nu.

I klimatstrategin hänvisar kommunen

till länsstyrelsens mål om 16 procents
årlig minskning av länets klimatpåverkan,
för att kunna nå Parisavtalets mål. Vad
detta konkret innebär för Vallentuna är
dock oklart. Dagens globala klimatnödläge ställer stora krav på helhetssyn
och en långsiktig samhällsplanering.
Vi ska tänka globalt men måste agera
lokalt och basera alla våra större beslut
på grundliga miljö- och klimatanalyser.
Kommunen ska, i likhet med hundratals
städer och länder, erkänna att vi befinner
oss i ett klimatnödläge.

Kommunen behöver arbeta fram

tydliga och mätbara årliga etappmål, söka
medlemskap i Sveriges klimatkommuner,
göra årliga klimatkonsekvensanalyser
och en årlig koldioxidbudget, ha en helt
eldriven fordonsflotta 2030, aktivt främja
gång-, kollektiv- och cykeltrafik, samt
erbjuda laddplatser för eldrivna fordon på
infartsparkeringarna.
Styrelsen

Vänsterpartiet Vallentuna
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Avskaffa karensavdraget
KRÖNIKA

Integration
och
inkludering
Den ryska invasionen av
Ukraina gör att människors
utsatthet i krig kommer
närmare oss och blir mer
begriplig. Vi får dock aldrig
göra skillnad på människor från
olika delar av världen.
Det har växt upp flera områden
i Vallentuna, där höga huspriser
skapar ett segregerat boende. I
ett samhälle med ökande klassklyftor skapas grogrund för
rasism och främlingsfientlighet.
Vallentuna behöver betydligt
fler hyresrätter med rimliga
hyror i centrumnära läge för att
minska segregationen.
Men integration är så mycket
mer än bara boende. Språkstudier, skola, arbete, vård,
omsorg, social inkludering
och ekonomiskt stöd är också
viktiga delar för en lyckad integration. Vallentuna behöver
en beredskapsplan för att ta
emot flyktingar med boenden,
social samvaro, arbete och
språkstudier.
Idag måste SFI-studerande åka
till grannkommuner för att delta
i klassrumsbaserade studier,
vilket är en nödvändighet för de
flesta med bristande kunskap
i svenska språket. Som relativt
nykommen till Sverige är det
viktigt att lära känna och skapa
relationer i sitt närområde. Det
bör därför finnas möjlighet att
läsa Svenska för invandrare i
Vallentuna.
Då och då uppstår motsättningar mellan invandrade och
svenskfödda ungdomar i
kommunen, vilket bidrar till
ökad främlingsfientlighet. Att
göra Vallentuna gymnasium
attraktivt för alla ungdomar och
därmed minska den nuvarande
flykten till Täbyskolor skulle öka
gemenskapen och förståelsen
mellan ungdomarna och
därmed minska klyftorna mellan
olika grupperingar.

Cristina Svedberg
Vänsterpartiet Vallentuna
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kör buss eller städar kan, till skillnad från den som jobbar med en
dator, inte heller arbeta hemifrån.
Vänsterpartiet vill därför avskaffa
karensavdraget.

VÄLFÄRDSSVEPET

Bostäder för
människor, klimat
och miljö i Vallentuna
En god bostad till en skälig
kostnad är en social och
mänsklig rättighet och
grundläggande för välfärden. För miljö och klimat
behöver vi en aktiv och framsynt samhällsplanering med
en blandning av hustyper,
lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer.

Till detta hör också tillgång till öppna
offentliga mötesplatser som exempelvis trevliga torg, lekplatser och bibliotek. För att ge möjlighet till
motion och rekreation är grönområden nära bostäderna viktiga.
Det behövs parker, näridrottsplatser,
badplatser och ”vild” natur. Vi har
länge drivit på för att Snapptunafältet
ska utvecklas till ett attraktivt
aktivitets- och rekreationsfält med
olika verksamheter för alla åldrar.

Mera varierat bostadsbestånd

Trygghet i bostadsområdet är väsentlig
för trivsel och gemenskap. Samtidigt
är det viktigt att bevara öppenhet och
tillgänglighet. Genom en blandning
av hustyper, lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer ska vi skapa inkluderande miljöer. Tillgång och närhet
till barnomsorg, skola, kollektivtrafik
och annan service är nödvändig för att
vardagslivet ska fungera.
Vi får inte bygga fast ett beroende av
egen bil utan måste prioritera byggande
längs Roslagsbanan. När områden
utanför Roslagsbanans upptagningsområde bebyggs ska bilberoendet minimeras genom utbyggd kollektivtrafik som bussgator med hållplatser
och pendlingsparkeringar. Vi anser att
de stora bilanläggningarna i
Vallentunas centralort måste flyttas så
att dessa områden kan användas för
bostäder och service av olika slag.

Ekologiskt hållbara och
trivsamma bostadsområden

Material, energisystem, bygg- och
förvaltningsmetoder ska garantera långsiktig ekologisk hållbarhet i kommunens fastighetsbestånd. Kommunen bör
installera solfångare på sina fastigheter.
Det kommunala bostadsbolaget
Össebyhus bör vara pådrivande för
alternativa energikällor och satsa på
passivhus och solhybrider.

Kommunen ska aktivt medverka till
ett mer varierat bostadsbestånd och
att nya boendeformer för olika behov
ska prövas. Det behövs bostäder som
ensamstående med och utan barn,
ungdomar, äldre och nyanlända har
råd med. På kort sikt måste kommunen köpa in lägenheter som kan hyras
ut. Vi vill även att kollektivtrafiknära
ungdomsbostäder, små radhus och
ekobyar byggs och att kollektiva
boendeformer utvecklas.
Våra äldre medborgare ska kunna
välja om de vill bo kvar i sin egen
bostad genom anpassningar eller få
en plats i någon form av äldreboende.
Planering för fler äldreboenden
måste påbörjas. I dagens värld
FOTO: ULF SELLGREN



Karensavdraget är en klassorättvisa. Många som inte har råd att
vara hemma, särskilt de inom arbetaryrken, går till jobbet trots att de
är sjuka. Under pandemin har detta
visat sig vara livsfarligt. Den som

Flerbostadshus
med en genomtänkt
utomhusmiljö.

måste det finnas beredskap att ta emot
flyktingar. Lägenheter för människor
med funktionsvariationer ska finnas i
alla bostadsområden. Vid nybyggnation
måste vi kräva tillgänglighet för alla.
Vid renovering ska tillgänglighet för
alla beaktas så långt det är möjligt.

Fler hyresrätter

För en bostadsmarknad i balans
behöver andelen hyresrätter utgöra
ca 30 procent av bostadsbeståndet. I
Vallentuna är mindre än 5 procent av
bostäderna hyresrätter i flerbostadshus.
Kommunen måste bedriva en mer aktiv
bostadspolitik och inte förlita sig på att
”marknaden” löser våra problem.
Vårt eget bostadsbolag Össebyhus,
som har en viktig roll när det gäller
nyproduktion, måste aktiveras och ges
nya ägardirektiv. Nyproduktion bör ses
som investeringar och lånefinansieras.
Vänsterpartiet har tidigare fått igenom
ett nationellt investeringsstöd för hyresrätter och det måste återinföras. Vi
kräver minst 50 procent hyresrätter i all
nyproduktion, så att vi kan börja närma
oss målet med 30 procent hyresrätter
och ungdomsbostäder.
Vänsterpartiet Vallentuna

Facket vill investera
i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva investeringar för att ställa om klimatet och bekämpa
arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström,
tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-ekonomer sammanfattade budskapet i november

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste
pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställningen påskyndas – att lägga pengar på hög är
inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström
är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

Stor jobbsatsning
ställer om Sverige
700 miljarder. Så mycket vill Vänsterpartiet frigöra för
offentliga investeringar genom införandet av ett underskottsmål på en procent av statsbudgeten under en tioårsperiod. En investering för framtiden som skapar uppemot
80 000 jobb som i framtiden kommer betala sig själv.

VAD VILL VI GÖRA
MED PENGARNA?

Bygg ut
järnvägsnätet
170 miljarder för att möjliggöra en total renovering av hela järnvägsnätet,
utbyggnad av Malmbanan,
färdigställning av Ostkustbanan
och samtidigt rädda flera av de nu existerande regionala lokalbanorna.

Ladd-infrastruktur
och bättre vägar
De 170 miljarderna innebär även att vägunderhållet stärks och att ladd-infrastruktur
för elbilar kan byggas ut i hela landet.

Fler jobb
Stora klimatinvesteringar kräver stora
arbetsinsatser. Genom dessa satsningar
skapar vi upp emot 80 000 nya
jobb inom flera olika sektorer. Fler som kommer i
arbete och ett samhällsansvar för klimatomställningen istället för
prischocks-politik mot
låginkomsttagare.

Ökad elproduktion
50 miljarder kronor för
att bygga ut stamnätet och
öka överföringskapaciteten
för att undvika att hushåll och företag får bära kostnaden via höjda skatter.

Renovera och
klimatanpassa
allmännyttan
100 miljarder till att renovera allmännyttan:
Omkring 140 000 bostäder är i behov av
akut renovering och nästan lika många är i
behov av renovering inom kort.
Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel
av Sveriges territoriella
utsläpp. Genom klimatanpassning kan vi
energieffektivisera och
samtidigt öka Sveriges
boendestandard.
30 miljarder till förnyad
hållbar produktion, genom
ökad träbyggnation och användandet av betong med reducerad klimatpåverkan kan utsläppen minska drastiskt.

FOTOGRAF: AGNES STUBER

KLIMATPAKET FÖR JOBB OCH RÄTTVIS OMSTÄLLNING

Hallå där
Ali Esbati,

ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Vad går Vänsterpartiets
klimatpaket ut på?
– Ett statligt åtagande för att
faktiskt ställa om samhället
på de områden där utsläppen är störst. Det handlar om
investeringar på en nivå som
gör det möjligt att styra över
till klimatvänliga alternativ,
som också är överkomliga och
attraktiva alternativ för vanliga
medborgare. Det betyder att vi
kan genomföra klimatomställningen på riktigt, och samtidigt
skapa ett bättre, mer jämlikt
samhälle.
Vad skulle 700 miljarder i
klimatinvesteringar betyda?
– För energisektorn innebär det
att vi kan bygga ut elnäten och
kraftigt utöka elproduktionen.
Det räcker också till en välbehövd renovering av det allmännyttiga bostadsbeståndet, med
klimatanpassad energianvändning och andra lösningar som
sammantaget gör att vi inte
välter över hela kostnaden på
hyresgästerna.
– Det betyder vidare att vi
kan rusta upp landets transportinfrastruktur på allvar,
att Malmbanan blir dubbelspårig, nya Ostkustbanan kan
färdigställas och att flera av
regionalbanorna räddas från
nedläggning. Vi kan binda
samman alla delar av vårt land,
vilket underlättar pendling på
många platser. Det innebär
också stärkt vägunderhåll och
ladd-stolpar för elbilar i hela
landet.
Men har vi råd med detta?
– Vi har inte råd att låta bli.
Genom ett underskottsmål för
staten under en tioårsperiod,
har vi inte
baraFadzai
råd, det
kommer
Linda
Rio
Lindén
även
att skapa
massvis
arbetar
som fysiker
vidmed
xxx och
nya
jobb och göraandra
oss rikare
är
vänsterpartiets
namn på
som
samhälle.
listan
till kommunfullmäktige.
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