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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

Ett Skaraborg 
för alla
Tillsammans återtar  
vi kontrollen.
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Vänstern i Skaraborg är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Skaraborg

”Värnar om alla  
människors lika värde  
och rätt till ett bra liv ”

Jessica 
Thunander

Annika 
Holmén

”Det är politikens  
uppgift att stå upp för  

den svaga rösten”

”Det är nödvändigt att  
värna Vätterns klara och 

goda vatten.”

Dag 
Fredriksson

vansterpartiet.se/ 
blimedlem

Dags att kliva av det indivi-
dualistiska tåget som drar 
fram över landet.Nu när 
solidaritet är ett begrepp 
som suddas ut alltmer och 
välfärden får stå tillbaka 
för privata företag och ett 
marknadsstyrt samhälle.

Vänsterpartiet vill att 
människor i Sverige ska ha 
samma förutsättningar. Det 
ska inte spela någon roll var 
du bor eller hur stor plånbok 
du har. Det är politikens 
och samhällets ansvar att 
erbjuda samma möjligheter 
för hela folket inte bara en 
del. Skolor, sjukhus, kollek-
tivtrafik, kultur allt ska vara 
jämlikt. 

För att kunna erbjuda 
det så behöver man dra in 
på marknadsstyret. Vi kan 
inte fortsätta blöda pengar i 
både skola och sjukvård på 
grund av privatiseringar, Nu 
är det dags att sätta STOPP.

Andra LOVAR men Vän-
sterpartiet AGERAR. Vi är 
beredda att ta striden för 
folket, tillsammans med fol-
ket och vi vill att du hänger 
med!

Lisa Wallenstein  
Vänsterpartiet Skaraborg

Är det inte 
dags nu?

Riksdags- 
ledamoten från 
Floby
Möt Jessica med hjärta för 
människors lika värde och rätt 
till ett bra liv. 
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Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet
Skaraborg
Silversköldsgatan 1
Lidköping

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

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

● Politiken på olika nivåer hänger tätt samman. 
Vänsterpartiet är nästan alltid konsekventa i sin 
politik, från riksdag till kommun. Kanske är det för 
att vi verkligen vill att det ska gå att bo och leva 
var man vill i Sverige – och då ha samma rätt till 
grundläggande offentlig service som den som bor i 
Stockholm.

För oss är det viktigt att kollektivtrafiken fungerar 
och priset för att åka är rimligt – såväl i Stockholm 
och Göteborg som i Gullspång och Tibro. Vägarna 
ska vara farbara och i gott skick överallt. Istället 
för en ny motorväg i Stockholm för 16 miljarder, 
vill vi rusta upp och underhålla vägarna ute i landet 
istället. Ingen busslinje ska behöva dras in för att 
vägen är ett arbetsmiljöproblem och folk ska inte 
behöva få bilen förstörd av potthålen. Järn vägen 
behöver rustas upp – såväl med fyrspår mellan 
Alingsås och Göteborg som en upprustning av 
Kinnekullebanan. Vänsterpartiet är det parti som 
vill satsa mest resurser på infrastrukturen, och vi är 
överens på alla politiska nivåer.

Vi vill att man ska kunna bo var som helst i landet 
och ha rimligt nära till den offentliga service man 

behöver. Vård, skola, omsorg, LSS ska ges efter 
behov, inte efter plånbok. Kommunerna i landet 
har väldigt olika tillgångar, privatiseringen av det 
offentliga har ytterligare urholkat våra gemen-
samma resurser och också tagit ifrån oss den 
demokratiska kontrollen över verksamheterna. 

Marknads-vården/skolan/apoteket/arbetsförmed-
lingen/omsorgen och så vidare har slagit sönder vår 
trygghet och den grundläggande offentliga service 
som vi som invånare ska kunna förvänta oss. Detta 
drabbar alla, men lands- och glesbygder betydligt 
hårdare än städerna, där ju pengar finns att hämta 
för de privata bolagen. Vinster i välfärden är allra 
sämst för oss i lands- och glesbygd.

Jag är väldigt stolt över att vara vänsterpartist. Vi 
är ett parti där vi gör saker tillsammans och hjälps 
åt, där vi i praktiken visar att en politik för gemen-
skap och solidaritet är det som ger mer jämlikhet 
och rättvisa för alla. En stark vänster ger mer 
feminism, antirasism och klimaträttvisa i Sverige 
varje dag, överallt.

Jessica Thunander 
Riksdagsledamot, Floby

För en stark vänster! Vi är ett parti där vi gör saker tillsammans och hjälps åt, där vi i praktiken visar att en 
politik för gemenskap och solidaritet är det som ger mer jämlikhet och rättvisa för alla. 

Det är valår. Löften och slogans står som spön i backen. Många låter 
ungefär likadant och det gäller att urskilja det som ligger bakom det 
som sägs. Vad är det egentligen partierna lovar och vad ger det för 
konsekvenser för Skaraborgs invånare? Mycket beror på ett partis 
värderingar och principer.

LEDARE

Vänstern i valet
För dig i Skaraborg

Ulrika Wernersson 
Lidköping

– Jag röstar på Vänstern för 
att välfärdsyrkena har 

fått stå tillbaks alldeles 
för länge vad gäller 
både löner och beman-
ning! Det är dags att 
anpassa arbetstiderna 

efter dagens stressiga 
samhälle. Många unga, 

främst de med N PF-diag-
noser, hinns inte med då föräld-

rar jobbar för långa dagar.

Ylva Svensson Borg 
Lundsbrunn

– Jag röstar vänster efter-
som jag är optimist 

och tror på det goda 
i människor. Jag tror 
att alla i grunden vill 
samarbeta och hjälpas 

åt. Och att det är enda 
vägen till ett bättre, håll-

bart och jämlikt samhälle.

Brita Augustinson  
Gullspång

– Jag röstar på vänster-
partiet för att jag tror 

V kan påverka fördel-
ningen av de resurser 
samhället har, på ett 
mer jämlikt och i läng-

den hållbart sätt.

Axel Nydén 
Tibro

–Jag röstar på och är med-
lem i V för ett jämlikt och 

solidariskt samhälle, där 
människovärdet går 
före marknaden – ett 
samhälle för alla och 
inte bara de rikaste.

FRÅGA 4
Vi frågar 4 om... 
Varför röstar du på  
Vänsterpartiet?
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–  Lands- och glesbygder måste få till-
baka den offentliga servicen och den 
statliga närvaron. Vi måste se till att 
det går att leva och verka i hela landet. 
Kortfattat: jag vill arbeta för ett samhälle 
där alla människors lika värde och rätt till 
trygghet och ett bra liv är självklarheter. 

Vad kan du förmedla uppåt som är 
bra för Skaraborgarna?
– Jag tar bland annat upp infrastrukturen 
och att vi vill satsa på regionala järnvägar 
så som Kinnekullebanan och på underhåll 
av vägar i lands- och glesbygd. 
–Jag lyfter jordbrukets förutsättningar, 
också utifrån småföretagares situation, 
något som Vänsterpartiet har mycket bra 
politik kring. 

Många lösningar
–Det finns så många lösningar i samhället 
idag som inte fungerar i lands- och gles-
bygd. Jag har med mig Skaraborgsper-
spektivet in i alla frågor och alla diskus-
sioner, avslutar Jessica Thunander.. 
Vi tackar Jessica och hoppas att fler läg-
ger en röst för folkets intressen i höst. 

Riksdagen behöver en vänsterpartist 
från Floby. ■

målen om kraftigt minskade utsläpp och 
transporter som är tillgängliga för alla. 
Vi måste ta tillbaka den demokratiska 
kontroll

Klimatet en ödesfråga
–  Självklart brinner jag för klimat och 
miljö. Om vi inte lyckas minska våra 
utsläpp drastiskt och samtidigt skydda 
den biologiska mångfalden kommer vi få 
göra en helt ofrivillig och okontrollerad 
omställning med mycket lidande.
– Antirasismen är också grundläggande, 
den skenande rasism och rasistiska politik 
som vi ser i samhället måste vändas. 
Jag brinner för att asylrätten ska återupp-
rättas.

Hur gick det till när en Flobybo 
hamnade i riksdagen och var 
befann du dig i arbetslivet innan du 
hamnade där?
   – Jag hade uppdrag internt i partiet, 
bland annat som ordförande för partiför-
ening och distrikt, fick frågan om att vara 
överst på listan och kom in.
   – Tidigare har jag jobbat på SJ, både på 
kundservice, som tågmästare och tågvärd 
men i ett par år innan jag kom in i riks-
dagen jobbade jag som högstadielärare i 
svenska. 

Hur har denna mandatperiod känts 
för dig?
– Det har varit spännande och lärorikt, 
men också tufft och politiskt utmanande i 
en svår parlamentarisk situation. 
 – Det är jobbigt att vara med när beslut 
som förstör för många människor röstas 
igenom, även om vi röstar emot.  

När man nu blickar framåt, vilka 
frågor är dina hjärtefrågor?
 – Jag arbetar i Trafikutskottet, med infra-
struktur, trafik och transporter. Det är  
viktiga frågor, grundläggande för att  
Sverige ska fungera. 
– Mycket behöver göras för att vi ska nå 

Vänsterpartiet vill förändra det samhälle vi lever i och det är viktigt 
att folket är representerat i riksdagen. Från Skaraborg har Jessica 
Thunander från Floby arbetat som ledamot en mandatperiod.

Vår Flobybo i  
Riksdagen
– Intervju med Jessica Thunander

Vänstern  
värnar vättern 

Det är nödvändigt att värna 
Vätterns klara och goda 
vatten. Vättern är otroligt 
viktig som dricksvattentäkt 
för minst 300 000 människor. 
Bland annat för Skövde, Fal-
köping och Skara kommuner. 
Sjön är också viktig för unika 
djur och växter. Turismen i 
Vättern är mycket viktig för 
omgivande kommuner

Det finns två stora hot mot 
Vättern utöver uppvärm-
ningen av vattnet på grund 
av klimatförändringen: en ny 
gruva i Norra Kärr nära Gränna 
och försvarets hot mot Vät-
terns vattenkvalité, dess djur 
och växter samt de närboende.

Några exempel på militärens 
agerande mot miljön: 
Försvaret vill utöka övningar 
enligt följande: flygningarna 
på låg höjd utökas från 20 
dagar till 50 om året och 
skjutningar från 1000 skott 
till 69 000 – rakt ner i sjön. 
Samt en femdubbling av flyg-
verksamheten på Karlsborgs 
flygplats. Följden är givetvis 
ännu mer föroreningar. 
Försvaret tar inte hand om 
eller avlägsnar alla ammu-
nitionsrester. I många fall 
innehåller de tungmetaller 
och andra giftiga ämnen. Det 
ligger en mycket stor mängd 
skrot i Vättern som härrör 
från försvaret. 
Ej detonerade projektiler utgör 
en livsfara för människor och 
djur. Många allvarliga tillbud 
har förekommit.
Försvaret är orsak till en rad 
sönderskjutna lekbottnar för 
röding och andra fiskarter 
och fortsätter att spränga 
stora artillerigranater intill 
fiskeförbudsområden.
Försvarsmakten/Fortifi-
kationsverket vill dränera 
PFAS-förorenat grundvatten 
ut i Vättern
Text: Dag Fredriksson,  
Vänsterpartiet Skövde för 
VätternVänstern - ett nät-
verk av partiföreningar som 
arbetar för att bevara och 
förbättra miljön i Vättern.

Frågor om vår politik? Chatta med oss på Messenger 
eller besök vansterpartiet.se

” Det finns så många 
lösningar i samhället 
idag som inte fungerar 
i lands- och glesbygd. 
Jag har med mig Skara-
borgsperspektivet in i 
alla frågor och alla dis-
kussioner.”
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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. 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 marknaden 
och stora koncerner. Den där grundtrygg-
heten 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 min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. 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 

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.
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Pandemin visade på bristerrna i välfärden. Vänsterpartiet vill 
bygga samhället starkt igen.

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 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 främlings-
fientlighet.

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 vinster i utländska 
investeringsbolag. Investera i energiför-
sörjningen. 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 ingen-
ting 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 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 omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna 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 omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. 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 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. Bygg ut kollektivtrafiken 
över hela landet

3. Klimatinvesteringar på 
700 miljarder ger 80 000 
nya jobb över hela landet
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Hej Hjo och Sven Forsman. Vi 
är glada att ni är på gång att 
starta upp en partiförening 
och nu har två namn på listan 
i kommunvalet, hur känns det 
att ni är på gång?

Hej!
Jag är glad att Vänsterpartiet 
nu återigen blir företrädd med 
representation i kommunfull-
mäktige eftersom alla seriösa 
röster krävs i en välfungerande 
representativ församling. 
Själv ser jag rättvisa och solida-
ritet som nödvändiga inslag och 
vägledande som kompass i en 
demokrati såväl på det lokala 
planet som på riksplanet.

Vi hoppas kunna bidra med att 
få in vänstertänk och fokus på 
välfärd och människan i kom-
munfullmäktige i Hjo.

Tack Sven och stort lycka till i 
valet! ■

En vård tillgänglig 
för alla

Vården i Västra Götaland ska vara tillgänglig för 
alla invånare oavsett vem du är eller var du bor. 
Vänsterpartiet vill att politiken tar ansvaret, skro-
tar marknadsvården och ändrar fokus från spar-
beting och nedskärningar till att faktiskt möta 

befolkningens behov av vård. Vi vill göra primär-
vården till navet i vården och säkra akutsjukvård 
med jourcentraler och akutmottagningar inom 
rimliga avstånd.

Hur länge har du varit 
medlem i Vänsterpartiet?
– Jag har alltid varit vänster. Mina 
föräldrar var vänster, så jag har gått i  
1 maj-tåg sedan jag satt i barnvagn, men 
jag blev medlem i partiet inför valet 
2014. 

Vem är du utanför 
politiken? 
– Jag bor i Skövde med man och två barn 
och arbetar som ingenjör inom Vatten och 
avlopp för Skövde kommun. På fritiden 
så rider jag och gillar att vara i naturen.
 
Hur kom du in i 
regionpolitiken?
– För ungefär 1,5 år sedan kände 
jag att det vore kul att engagera mig 
mer i politiken.Jag fick då frågan om 
att vara med i Representantskapet 
(samordnar de fem distrikten i Västra 
Götalandsregionen, reds anm.). 
Det var intressant att få en inblick i 
regionfrågorna. Efter det fick jag mitt 
första politiska uppdrag i styrelsen för 
Skaraborgs sjukhus, vilket har varit ett 
spännande uppdrag. 

Politikens uppdrag är att göra de svåra valen. Vi ska försöka hitta det bästa 
alternativet för alla, men det finns inte alltid. Då hoppas jag att Vänster-
partiet alltid kommer att välja den vägen som lyfter den svaga rösten, 
säger Annika Holmén (v), distrikt Skaraborgs förstanamn på regionlistan. 
Vänstern i Falköping har träffat henne.

Intervju med  
Skaraborgs regionstopp  
Annika Holmén

Hur känns det att 
hamna först på listan till 
regionvalet?
– Jag var inte beredd på att hamna först, 
men det kändes självklart att tacka ja 
till en plats på listan. Så jag känner mig 
väldigt hedrad att ha fått det förtroendet. 
Det är med skräckblandad förtjusning, 
jag känner mig fortfarande väldigt färsk.

Vilka är de viktigaste 
frågorna för dig?
– Tillgängligheten till vård. Det är 
viktigt att då samtidigt tänka arbetsmiljö 
och förutsättningar för de som sliter i 
vården. Jag tror absolut att för att få till 
det så behöver vi satsa på en förändring. 
I det kortare perspektivet behövs det 
mer resurser och en annan styrning. Vi 
politiker måste ta vårt ansvar på ett annat 
sätt. 

Vad brinner du för? 
– Jag skulle säga att i grunden handlar 
allting om rättvisa. Vänsterpartiet är det 
parti jag upplever alltid står för rättvisa, 
solidaritet och att politikens uppgift är att 
stå för den svaga rösten. ■

Annika Holmén, Vänsterpartiet, distrikt 
Skaraborgs förstanamn till regionvalet

Hallå där
Sven Forsman

sänka biljettpriset, inte höja, säger Louise 
Jeppsson (v). Vi vill också att vi tar till 
vara digitaliseringen och nya smarta 
tekniker for att utveckla kollektivtrafiken 
utanför städerna,

Västtrafik i egen regi
Västtrafik AB är helägt av Västra Göta-
landsregionen och ansvarar för planering 
av linjer och turer på uppdrag av kollek-
tivtrafiknämnden. Västtrafik upphandlar i 
sin tur trafiken av entreprenörer som utför 
trafiken. 

  ● –  Kollektivtrafiken är det viktigaste 
verktyget regionen har i klimatarbetet, 
säger Louise Jeppsson, ersättande region-
råd och kandidat till regionfullmäktige, 
samt ledamot i Västtrafik AB:s styrelse.
Vi i Vänsterpartiet menar att vi måste 

– Vänsterpartiet vill att Västtrafik tar 
tillbaka kollektivtrafiken i egen regi. Vi 
ser kollektivtrafiken som en samhällsser-
vice som måste vara tillgänglig för alla. 
Genom att regionen bygger ut kollek-
tivtrafiken och den anropstyrda trafiken 
kan resandet med buss och tåg öka och 
bilismen minska.

Sommarlovskort
Vänsterpartiet vill också ta tillbaka som-
marlovskortet igen. Det kortet ger alla 
ungdomar som slutat sexan och uppåt en 

möjlighet att resa gratis i hela regionen 
på sommarlovet. – Det är en fråga om att 
erbjuda lika villkor och förutsättningar 
för en aktiv och meningsfull fritid eller 
möjlighet att ta sig till sommarjobb, säger 
Louise Jeppsson (v). 

Text: Lena Karlsson, Annie Andrén

Kollektivtrafik som en del 
av klimatomställningen
Sänkta biljettpriser, mer trafik och 
utveckling i mindre tätorter och på 
landsbygden. Vänsterpartiet vill 
göra mer än andra partier i Västra 
Götalandsregionen och värnar 
både om resenärerna och klimatet.

”Kollektivtrafi-
ken är det vikti-
gaste verktyget 
regionen har 
i klimatarbetet.”
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VAD VILL VI GÖRA  
MED PENGARNA?

Facket vill investera 
i framtiden

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

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

Vad går Vänsterpartiets  
klimatpaket ut på?
– Ett statligt åtagande för att 
faktiskt ställa om samhället 
på de områden där utsläp-
pen 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 klimatomställ-
ningen 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 välbe-
hövd renovering av det allmän-
nyttiga bostadsbeståndet, med 
klimatanpassad energianvänd-
ning och andra lösningar som 
sammantaget gör att vi inte 
välter över hela kostnaden på 
hyresgästerna. 
 – Det betyder vidare att vi 
kan rusta upp landets trans-
portinfrastruktur på allvar, 
att Malmbanan blir dubbel-
spårig, 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 bara råd, det kom-
mer även att skapa massvis 
med nya jobb och göra oss 
rikare som samhälle. ■

Hallå där
Ali Esbati,
ekonomiskpolitisk tales- 
person för Vänsterpartiet
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ERKLIMATPAKET FÖR JOBB OCH RÄTTVIS OMSTÄLLNING

700 miljarder. Så mycket vill Vänsterpartiet frigöra för 
offentliga investeringar genom införandet av ett under-
skottsmål på en procent av statsbudgeten under en tioårs- 
period. En investering för framtiden som skapar uppemot 
100 000 jobb som i framtiden kommer betala sig själv.

Stor jobbsatsning 
ställer om Sverige

Bygg ut  
järnvägs-

nätet
170 miljarder för att möj-

liggöra en total renove-
ring av hela järnvägsnätet, 
utbyggnad av Malmbanan, 

färdigställning av Ostkustbanan 
och samtidigt rädda flera av de nu existe-

rande regionala lokalbanorna.

Fler jobb
Stora klimatinvesteringar kräver stora 

arbetsinsatser. Genom dessa satsningar 
skapar vi upp emot 100 000 nya 

jobb inom flera olika sek-
torer. Fler som kommer i 
arbete och ett samhälls-

ansvar för klimatom-
ställningen istället för 

prischocks-politik mot 
låginkomsttagare.

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 fastighetssek-
torn står för en femtedel 
av Sveriges territoriella 
utsläpp. Genom kli-
matanpassning kan vi 
energieffektivisera och 
samtidigt öka Sveriges 
boendestandard. 
 30 miljarder till förnyad 
hållbar produktion, genom 
ökad träbyggnation och användan-
det av betong med reducerad klimatpåver-
kan kan utsläppen minska drastiskt.

Ökad el- 
produktion
50 miljarder kronor för 
att bygga ut stamnätet och 
öka överföringskapaciteten 
för att undvika att hushåll och före-
tag får bära kostnaden via höjda skatter.

Ladd-infrastruktur  
och bättre vägar

De 170 miljarderna innebär även att vägun-
derhållet stärks och att ladd-infrastruktur 

för elbilar kan byggas ut i hela landet.



Tillsammans gör
(V)i skillnad

Vänsterpartiet Skaraborg


