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Höj kvaliteten 
i Haninges 
äldreomsorg
Pengarna ska gå dit där 
de gör nytta.

Vem ska ha 
rätt att bo?
Med marknadshyror blir 
det högre hyror, ökad 
otrygghet, minskat 
inflytande för landets 
hyresgäster. Så kan vi 
inte ha det.

Rättvis 
klimat politik
Klimatet väntar inte.  
Vi behöver satsningar 
och investeringar som 
ställer om ekonomin  
med en rättvis klimat
politik i fokus som  
skapar nya jobb. 
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Vi bygger 
Sverige 
starkare 
med jobb, jämlikhet 
och framtidstro

Nooshi  
Dadgostar 
om den viktiga 
framtidstron
sid  5

Sandro 
Scocco

Vänster partiets  nya 
chefsekonom

sid 4

1 maj 2021
– vår dag,  
vår framtid! 
Vänstern står stark med 
en politik som ser till  
att kraftiga satsningar  
görs på välfärden, 
äldreom sorgen och en 
grön omställning.  
Vänstern har förslagen 
på hur vi skapar jobb och 
trygghet för vanligt folk 
istället för skattesänk
ningar för de rikaste.  
Det är alla vi som bor i 
Sverige som tillsammans 
bygger Sverige starkare.

Den 1 maj samlas vi  
alltid på arbetarnas dag 
och tillsammans med  
Vänsterpartiet kräver vi  
rättvisa och solidaritet.

I år kan vi inte demon
strera tillsammans på 
gator och torg. Istället blir 
det ett livesänt första-
majfirande. Det blir  
musik, kultur och samtal 
med spännande gäster 
och tal av Vänster partiets 
nya partiledare Nooshi 
Dadgostar under parollen  
– Jobb, jämlikhet och 
framtidstro. 

Visa att du också firar  
1 maj genom att flagga 
rött från ditt fönster. 

11.45
1 maj live
på Vänsterpartiets  
Facebook-sida eller på  
vansterpartiet.se
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När jag reflekterar över hur samhället har på-
verkats 1 år efter att pandemin bröt ut, minns jag 
tydligt den oro och panik jag upplevde som nybli-
ven mamma när Folkhälsomyndigheten började 
rapportera om läget. 

Vi visste inte då hur länge pandemin skulle pågå 
och vi visste inte vidden av effekterna med skol-
stängningar och isoleringar. Vi vet inte än idag hur 
länge pandemin kommer pågå, men nu vet vi mer 
om hur restriktionerna har påverkat olika grupper 
i samhället. 

Vad vi kan konstatera är att barn och ungas 
utsatthet, likaså kvinnors, har ökat i och med 
pandemin. För 2020 rapporterar BRIS att situ-
ationen barn som tidigare redan befann sig i en 
utsatthet förvärrades i och med pandemin. Våld i 
nära relationer ökade dramatiskt och då särskilt 
det psykiska och fysiska våldet mot barn och 
unga i hemmet som ökade med 30 %. I och med 
pandemin ökade kontakten till BRIS från barn 
som uppger nedstämdhet med 55 % och samtal till 
barn och ungdomspsykiatrin ökade med 44 %. 

Med restriktionerna och den rekommenderade 
isoleringen förlorade många barn också viktiga 
skyddsfaktorer som trygga sociala sammanhang 
utanför hemmet och med andra vuxna. Skolan är 
t.ex. en oerhört viktig plats där barn och ungas 
utsatthet kan uppmärksammas och åtgärder kan 
vidtas vid ett tidigt skede. Men i och med den 
 distans- och fjärrundervisning som nu råder i 
många av Haninges skolor så förlorar vi vuxna 

den insyn vi behöver för att kunna fånga upp 
elever som lever i en pågående utsatthet. Via skär-
men är det inte mycket som syns eller kan läsas av, 
vi har inte längre rasterna eller matsalen där vi kan 
upptäcka att något inte stämmer, t ex att ett barn 
sitter själv och är ledsen. Hur ska vi kunna stötta 
våra barn och unga om vi inte ser dem?

”Vi behöver ställa om 
och tänka till kring hur vi 
ska kunna möta de stora 
behov som barn och unga 
har idag och kommer att 
ha framöver.” 
Vi behöver ställa om och tänka till kring hur vi 
ska kunna möta de stora behov som barn och unga 
har idag och kommer att ha framöver. Vi måste 
utgå från Barnkonventionen, som ju är svensk 
lag. Nu är ett barnrättsperspektiv viktigare än 
någonsin och vi alla är ansvariga för att barnens 
bästa sätts i främsta rummet i alla sammanhang. 
Vi i Haninge måste börja agera som en barnrätts-
kommun och göra oss förtjänta av titeln!

Barnen i skuggan 
av pandemin

Sevim Celepli, 
kommunfullmäktigeledamot 

och vice gruppledare för 
Vänsterpartiet i Haninge

Bli medlem  
– du också! ☞

Vänsterpartiet Haninge
Mail: haninge@vansterpartiet.se
Adress: Rudsjöterrassen 2,  
136 81 Haninge.

Bli medlem:  
vansterpartiet.se/blimedlem
Facebook: vansterpartiethaninge

LEDARE

• November 2020 togs beslut på Grund- 
och förskolenämnden i Haninge kom-
mun om att 2021-12-31 avveckla försko-
lan Nattugglan - den enda kommunala 
barnomsorgen på obekväm arbetstid. 
Vänsterpartiet la som enda parti ett eget 
förslag om att Nattugglan ska fortsätta 
vara verksam. Sedan visade det sig att 
det privata företag som istället skulle 
ta hand om barnen på obekväm arbets-
tid hade blivit av med sin F-skattsedel 
och hade 2,8 miljoner i skatteskulder. 
Vårdnadshavare som har sina barn på 
Nattugglan uttrycker stark kritik kring 
beslutet i ett öppet brev till nämnden. 
Vänsterpartiet kämpar för att den kom-
munala Nattugglan ska få vara kvar!

Ett annat problem är att avgiften inte sänks 
för dem som fått nedsatt tid i förskolan på 
grund av pandemin.
 
• Avgiften för förskola för barn med 

hemmavarande föräldrar har inte sänkts 
trots att tiden har halverats till 15 tim/
vecka sedan pandemin bröt ut för ett år 
sedan. Belsutet har förlängts flera gång-
er. Detta drabbar en grupp som redan har 
sänkta inkomster genom barnledighet 
eller arbetslöshet. Vänsterpartiets krav 
är att följa lagen som ger rätt till 15 tim-
mars avgiftsfri förskola och att ha rätten 
kvar till sitt ursprungliga timantal efter 
pandemin.

Det behövs 
kommunal 
barnomsorg 
på obekväm 
arbetstid.

William Friström, 
kommunfullmäktigeledamot 

för Vänsterpartiet



Inga pampar i 
Vänster partiet!

Många politiker har löner som de flesta bara kan 
drömma om. Vänsterpartiet vill sänka hög avlönade 
politikers arvoden. När andra partier vägrar och  
hellre skor sig själva går Vänsterpartiet före  
och infört partiskatt. Heltidspolitiker, som riksdags
ledamöter, tjänar minst 69 900 kr i månaden.  

Mer än dubbelt så mycket som medelinkomsten i 
Sverige. Våra politiker, också partiledaren Nooshi 
Dadgostar, och alla andra vänsterpartister med hel
tidsuppdrag får ut 29 800 kr i månaden efter dragen 
partiskatt. Fortfarande en bra lön men långt ifrån 
fantasisummorna!

6 miljarder
6 miljarder –  så mycket pengar har Region Stockholm kvar i överskott 
detta år. Samtidigt måste Södersjukhusets förlossningsklinik göra 
nedskärningar för att det saknas pengar. Pengar som de styrande 
skulle kunna fördela om de ville.

15 år                                                          
 
15 år – så länge har Moderaterna, Centerpartiet,  
Kristdemokraterna, Liberalerna och sedan 2018 även 
Miljöpartiet styrt Region Stockholm fd Stockholms läns 
landsting. 

 ENORMA SKILLNADER I REGION STOCKHOLM 
Skillnaderna i hälsa och inkomst är stora i Stockholms län och avgörs alldeles för mycket av var du 
bor. Något som blivit allt tydligare under pandemin. De som tjänar minst löper större risk att  dö i 
covid-19 jämfört med dem som tjänar mest.

Livslängden 
skiljer sig åt  
beroende på var du bor. I Danderyd är 
medellivslängden för män 84,4 år  
– i Skärholmen 78,9 år.

Så här kan vi inte ha det. I en rik stad som 
Stockholm ska vi gemensamt hjälpas åt. 
Det finns pengar – allt handlar om hur de 
fördelas. I Region Stockholm är klyftorna 
enorma. De rika har bättre hälsa och får 
bättre vård än vanliga arbetande människor.  

Det räcker! Nu behövs Robin Hood-politik. 
Där folk är som sjukast ska vården vara bäst. 
Där flest reser kollektivt ska det gå flest
tåg och bussar. 

Visste du att… 

                                   Drygt 9 av 10 
                                i arbetaryrken har 
arbetat på sin ordinarie arbetsplats 
under pandemin. Orsaken är 
framför allt att arbetet bara kan 
utföras på plats.  

503 200

249 000

503 200 kr - så mycket var 
medelinkomsten på Östermalm 
år 2018. 

I stadsdelen Rinkeby-Kista var 
medelinkomsten samma år 
249 000 kr.

Det är stor skillnad på vad 
du arbetar med beroende på 
var du bor. I Rinkeby/
Kista arbetar 56,4% med 
hårt kroppsligt arbete. 
I Danderyd endast 12,8%.

Rinkeby
Kista

Danderyd

Östermalm

Skärholmen

Risken är fyra gånger så hög att dö i covid-19 om du 
har låg inkomst jämfört med dem med högst inkomst.
Det visar en rapport som gjorts av Region Stockholm 
där man kommit fram till att bostadsort och inkomst 
är det som tydligast bidrar till skillnader i risk att 
drabbas hårt av covid-19.

9/10
Källa: Sweco

Källa: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 

Källa: LO

                     Samtidigt vittnas det om 
                   trängsel i kollektivtrafiken 
på vissa sträckor och länge 
saknades skyddsutrustning på flera 
enheter i vården.

Visste du att… 

!!!

Grafisk Design & Illustrationer av Dauko Ramsauer

OMFÖRDELA NU!
Läs mer på sll.vansterpartiet.se 

Källa: folkhalsokollen.se
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Jag får träffa Sandro Scocco i verklig-
heten, för han är immun mot covid-19 
efter en omgång av sjukdomen som 
varade en hel månad. Nu är han åter-
ställd och arbetar ibland på plats, på 
Vänsterpartiets riksdagskansli, i stället 
för hemifrån. 

Sandro Scocco kommer närmast från 
Arena Idé som chefsekonom och har gjort 
sig känd som ekonom inom socialdemo-
kratin, innan han värvades av Vänster-
partiets nyvalda ordförande Nooshi 
Dadgostar i höstas. Vårt samtal kommer 
att domineras totalt av klimatfrågan. 

Sandro Scocco menar att vi inte ska 
konsumera mindre för att rädda klimatet.

– Dels finns det ingen opinion för det. 
Ingen politiker vill lagstifta om sänkt 
inomhustemperatur, skippa bilen eller 
förbjuda att äta nötkött. Men dels så är 
det inte heller nödvändigt. Vi kan ställa 
om samhället, så att produktion och 
transporter blir hållbara och fossilfria, 
men det kräver stora satsningar.

– Det är ingen lösning på klimatkrisen 
att konsumera lite mindre. Det skulle 
kräva en alldeles för dramatisk konsum-
tionsminskning. Det som måste till är 
en investeringsdriven omställning av 
hela ekonomin och i den kommer också 
nya jobb skapas. Vi kan inte heller tro 
att bara ta betalt per kilo för utsläppen 
är lösningen, för då får de som redan 
har det sämst ställt betala mest med för - 
sämrad levnadsstandard. 

Idag blir världen alltmer orättvis. Och 
arbetslösheten har varit hög i decennier. 

– Jag minns valet 1982. Då rådde det 
massarbetslöshet, ansåg man, för då var 
arbetslösheten runt fyra procent. Det 
skulle vi betrakta som oerhört lågt idag. 
Vi måste tillbaka till full sysselsättning 
av en rad olika skäl.

Hög arbetslöshet gynnar arbetsgivar-
na. För det försvagar löntagarnas och 
fackets position. 

– Så är det. Kapitalägarna tjänar på 

Årets förstamajparoll är ”Jobb, jämlikhet,  
framtidstro” och det passar verkligen Sandro 
Scocco. Vänsterpartiets chefsekonom anser  
nämligen att ett klimatanpassat samhälle  
kommer att ge fler jobb och mer rättvisa. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa om  
till ett jämlikt och hållbart samhälle, desto mer 
akuta åtgärder kommer behövas och desto  
värre kommer de sociala, ekologiska och  
ekonomiska konsekvenserna att hinna bli. 

Text: Lena Malmberg 
Foto: Agnes Stuber

Sandro 
Scocco

Vänsterpartiets nya 
chefsekonom:

” Att rädda 
klimatet 
kan skapa 
jobb och 
rättvisa! ”
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hög arbetslöshet. Det är knappast en kon-
troversiell ståndpunkt. 

Det är svårt för facket att visa styrka i 
förhandlingar med arbetsgivarna, om det 
är långa köer till jobben. Sandro Scocco 
påpekar att facket har två uppdrag i för-
handlingarna: Dels att företaget ska klara 
sig, så att jobben blir kvar, och dels att få 
upp lönerna så mycket som möjligt. Det 
är en väldigt svår balansgång. 

– Kollektivavtalet är otroligt viktigt. 
Det är själva basen för fackföreningarna. 
Makten och möjlighet till inflytande 
kommer av att man går ihop, man bildar 
ett kollektiv för att förhandla tillsammans 
gentemot arbetsgivaren. 

– Och om arbetsgivaren inte går med 
på kraven så gäller inte fredsplikten  
längre. Då kan det bli strejk. 

– För offentliganställda är det kruxet, 
att om de strejkar så hotas inte arbets-
givarens vinster utan det kan tvärtom 
bli en besparing för arbetsgivaren. Men 
deras styrka är att sånt som vård, skola 
och omsorg är helt vitala samhällstjänster. 
Så det stödjer folk i allmänhet. 

Men då är det rätt konstigt  
att så många privatiseringar och 
utförsäljningar har gjorts?
– Det är egentligen inte så konstigt, ifall 
folk tror på vad vissa politiker säger. Ingen 
säger att vi ska privatisera så det blir 
ineffektivt, dyrt och främst ger vinster 
åt storföretag. De säger att det blir bättre 
och billigare. Det vill säga, de säger att 
de både kan sänka skatterna och ge folk 
en bättre välfärd. Men det motsägs av en 
fullkomligt bedövande mängd forskning.

Marknadskrafterna kommer inte att 
rädda klimatet, framhåller Sandro Scocco. 

– År 1997 enades världen i Kyotoproto-
kollet om att minska utsläppen. Startåret 
för mätningarna var 1990, men sedan 
dess har utsläppen bara ökat.

– Det finns ingen historiskt omväl-
vande fas där inte staten varit ledande. 
ASEA, som idag heter Asea Brown  
Boveri, kom ur statens ambitioner att 
elektrifiera samhället. Astra och Pharmacia 

är resultat av att det uppstod stor efterfrå-
gan på läkemedel från satsningen på den 
offentliga sjukvården. Ericsson tillkom 
när staten uppmuntrade tillgång till tele-
fon i hemmet och järnvägen byggdes ut av 
staten för att förbättra transporterna.

– Offentliga investeringar är avgörande  
för samhällsutvecklingen. Statens utbild-
nings- och forskningsinvesteringar är 
exempelvis helt avgörande för att svenska 
ekonomin ska kunna vara konkurrens-
kraftig, men också för att skapa ett 
jämlikare samhälle där alla exempelvis 
får samma chans att klara skolan oavsett 
var man kommer ifrån.

Men sånt gör ju staten redan. 
– Men alldeles för lite! Alldeles för lång-
samt! Och i vissa fall på helt fel sätt, som 
i skolan. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa 
om till ett jämlikt och hållbart samhälle, 
desto mer akuta åtgärder kommer behövas 
och desto värre kommer de sociala, eko-
logiska och ekonomiska konsekvenserna 
att hinna bli. 

Samtidigt beskriver Sandro ett relativt 
bra politiskt läge för att kunna påverka. 

– Valet 2022 kommer att bli ett val 
mellan det nationalkonservativa blocket 
och ett politiskt alternativ som är beroende 
av Vänsterpartiet. Jag tycker därför att 
möjligheten att få genomslag för vår 
politik, naturligtvis beroende på val-
resultatet, ser rätt bra ut.

SANDRO SCOCCO
Yrke: Vänsterpartiets chefsekonom
Bakgrund: Tjänsteman i regerings
kansliet, LOekonom, AMSdirektör 
och chefsekonom på myndighet.
Aktuell: Värvades till Vänsterpartiet 
när Nooshi Dadgostar tillträdde som 
ordförande
Bor: Stockholm
Familj: Tre barn varav ett bor hemma. 

Sandro  
Scocco om …
att ställa om
●    En utmaning är väldigt konkret och tydlig: Vi måste ställa om till  

förnybar energi. Det är inte småpotatis! Det är jätteinvesteringar. Därför 
kommer staten att behöva ta ledningen och se till att det blir genomfört. 

●    Det finns också väldigt spännande industriprojekt, till exempel i projek
tet Hybrit i Luleå där SSAB, LKAB och Vattenfall samverkar för att hitta 
ett sätt att framställa stål i en fossilfri process. Och stål, det behövs i 
bostadsbyggen, i bilkarosser, i en massa saker. Så stål kan vi inte vara 
utan, men vi måste kunna vara utan fossilstål.

att varva ner
●    Jag seglar. I Stockholms skärgård eller, ja, Östersjön. Jag tävlar inte, 

så bra är jag inte. Eller jo, mot dem jag möter på fjärden. Haha! Så viss 
tävlingsinstinkt har jag väl.

●    Jag kollar på serier, precis som alla andra. Helst historiska serier just nu, 
Peaky Blinders. 

●    Jag läser gärna, vad som helst, allt från fakta till skönlitteratur, deckare. 
Jag är allätare.

Skapa en bättre framtid 
– för hela landet!
Vi kan lära oss mycket av den kris som pandemin 
skapat under det senaste året. Det har blivit tydligt 
vilken skada marknadsstyrningen av vård och omsorg 
skapat. I Coronakommissionens första delrapport 
framgår att de höga dödstalen i äldreomsorgen i hög 
grad beror på resursbrist, otrygga anställningar och 
privatiseringar. Ändå fortsätter de förlegade nylibe
rala idéerna att prägla den ekonomiska politiken i 
Sverige. Men det behöver inte vara så.

Det är vi i Vänsterpartiet som har viljan och idé
erna för att skapa förändring. Nu sätter vi igång ett 
arbete för att formulera en ny ekonomisk politik – för 
full sysselsättning, jämlikhet och hållbar ekonomisk 
utveckling.

Staten måste ta ett större ansvar för att hejda 
klimat krisen. Det krävs styrning och regleringar, men 
också massiva investeringar i infrastruktur och fossil
fri energi så att vår industri kan ställa om och skapa 
jobb i hela landet.

Det behövs ett kunskapslyft för att få fart på både 
jämlikheten och produktiviteten, från förskola till 
forskning och över hela livet.

För att få landet att fungera bra behövs starka och 
trygga löntagare, rättvisa löner och anständiga jobb.
När pandemin så småningom lagt sig har vi en unik 
möjlighet att lämna den gamla, misslyckade eko
nomiska modellen bakom oss och bygga upp något 
bättre. Vi kan ställa om till ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. Vägen ut ur ekono
miska kriser i historien har gått genom stora statliga 
investeringar och politiska reformer.

Vänsterpartiet sitter inte fast i förlegade politiska 
idéer om att marknaden ska lösa allt.  Vi har en politik 
som kan ta Sverige framåt, och vi har en rörelse som 
växer och drivs av medlemmar tillsammans. Kom med 
du också, så blir vi fler som kan skapa jobb, jämlikhet 
och framtidstro.

Nooshi Dadgostar, 
partiledare för Vänsterpartiet



Haninge kommun har en stor 
äldreomsorg med flertal hemtjänst-
grupper, vård- och omsorgsboende 
och olika dagverksamheter. Samt-
liga områden har påverkats hårt av 
pandemin. Vi intervjuar Åsa  Bååth, 
kommunfullmäktige ledamot och 
ledamot i  Äldrenämnden i Haninge 
kommun.

Hur såg situationen ut när 
pandemin bröt ut?
– Haninge uppfyllde samtliga 
problem som visat sig i pandemin. 
Många timanställda, låg personal-
bemanning och många med låg 
utbildning inom vård och omsorg. 
När det gäller hemtjänst var genom-
strömningen av personal hos en 
brukare mellan 15–20 personer 
inom loppet av ett par veckor.

Vad behöver göras för att 
förbättra kvalitén?
– Det behövs en stor utökning av 
personalbemanningen. Med helti-
der och moderna scheman beman-
nad med 110 % tjänster kan varje 
verksamhet vara självförsörjande 
på vikarier vid korttids frånvaro. 
Det ger en stor besparing när 

man kan avveckla kostnaden för 
bemanningsp ersonal och en trygg-
het för brukarna att träffa samma 
personal.

– Kommunen måste även satsa 
på mer medicinsk kompetens genom 
utökning av antalet sjuksköterskor 
i egen regi. Nu görs en storsatsning 
på utbildning med stöd av statliga 
bidrag vilket är mycket positivt.

Vilket specifikt område är 
mest utsatt och påverkar 
brukarna mest?
– Det är inom hemtjänst; många 
med behov av stöd tackar nej 
för att inte utsättas för risken att 
smittas och otryggheten att få 
många olika personer springandes 
i hemmet. Här måste hemtjäns-
ten ställas om så att det i möjlig-
aste mån är  samma personal som 
kommer. Vi behöver också se över 
minutstyrningen med mycket korta 
ärende tider och införa ramtider där 
brukaren själv får styra vad den vill 
ha hjälp med.

– Vi i Vänsterpartiet vikten av 
att verksamheterna ska drivas i 
egen regi. Privata aktörer med stora 
vinstintressen hör inte hemma inom 

äldreomsorgen. De statliga bidra-
gen ska användas och inte läggas 
på hög i överskottsmål.

Vilka frågor driver ni i äldre
omsorgen idag?
• Att ta bort 12-timmars passen 

för personalen på vård- och 
omsorgsboenden. Man är inte 
en bra vårdare under så lång 
tid. Kommunen framstår inte 
som en lockande arbetsgivare.

• Att införa mer individ-
anpassade scheman. Alla har 
olika behov i sina liv och större 
möjlighet att anpassa sin arbets -
tid efter sin livssituation är mer 
lockande än dagens modell med 
scheman på fyra veckor.

• Att Införa rätt till vak vid 
palliativ vård, vård i livets slut-
skede. Idag är det ofta de med 
starka anhöriga som kan driva 
frågan som får det.

• Att införa nyttoparkerings-
tillstånd för tjänstebilar 
inom hemtjänst, nattpatrull 
och larm. Brukarens tid går 
åt att att leta parkering och 
personalen får ligga ute med 
 kostnaden för parkering.

Haninges äldreomsorg 
är i behov av en 
kvalitetshöjning

6

KRÖNIKA

Jag vill leva i ett jämställt samhälle. Därför 
gillar jag att Vänsterpartiets klimatpolitik 
är feministisk. Kvinnor som grupp åker i 
större utsträckning kollektivtrafik, cyklar 
och går medan män i större utsträckning åker 
bil. Forskaren Lena Winslott Hiselius säger 
att om män skulle resa som kvinnor skulle 
koldioxi dutsläppen minskas med drygt 17 %.

Därför är det en politisk fråga, ja en femi-
nistisk fråga, om politiker väljer att satsa på 
att bygga ut vägnätet för bilar istället för att 
bygga ut kollektivtrafiken och cykelvägarna. 
Eller om man väljer att höja priset på SL-kor-
tet istället för att sänka det.

Just nu planeras motorvägen Tvärförbin-
delse Södertörn av Trafikverket på uppdrag 
av regeringen. Naturvårdsverket har kriti-
serat projektet hårt, bland annat då vägen 
främst är inriktad på ökad framkomlighet för 
biltrafik. Det ger bilen en ökad konkurrens-
fördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och 
 cykeltrafik. Motorvägen kommer att öka 
biltrafiken och fler bilar ger som bekant mer 
utsläpp. Det är ett dyrt projekt som gynnar 
män med hög lön samtidigt som klimatmålen 
missas. Det är litegrann som att ordna en 
korvgrillningsfest när det är eldningsförbud 
– det är roligt i stunden men när hela skogen 
brinner så inser man sitt misstag.

En feministisk och rödgrön klimatpolitik 
är istället utformad för att nå klimatmålen 
samtidigt som kvinnor och låginkomst-
tagare tjänar på omställningen. Istället för att 
bygga dyra klimatskadliga motorvägar så vill 
Vänsterpartiet bygga ut kollektivtrafiken och 
cykelvägarna och samtidigt göra det billigare 
att ta buss och pendeltåg istället för bilen. 
Faktum är att låg- och medelinkomsttagare 
skulle tjäna på en avgiftsfri skattefinansierad 
kollektivtrafik i Stockholms län, något som 
Vänsterpartiet driver.

Därför gillar jag Vänsterpartiets klimatpolitik.

Feministisk 
och rödgrön 
klimatpolitik

Samuel Skånberg, ledamot i 
Haninge kommunfullmäktige

Haninge kommun har en stor äldreomsorg med flertal hemtjänst
grupper, vård och omsorgsboende och olika dagverksamheter. 
Samtliga områden har påverkats hårt av pandemin. Vi intervjuar 
Åsa Bååth, kommunfullmäktigeledamot och ledamot i Äldrenämn
den i Haninge kommun.

Åsa Bååth
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Vänsterpartiet har tidigare satsat 
på att ungdomar ska få resa gratis 
i kollektiv trafiken och under som-
maren 2019 fanns det ett sommar-
lovskort, vilket innebar att det var 

gratis för unga upp till 18 år att åka 
buss och tunnelbana under sommar-
månaderna.

– Sommarlovskortet var jätte-
uppskattat men togs bort av Modera-

terna och Kristdemokraterna. Så 
skulle inte vi ha gjort och i vår budget 
fortsätter vi satsa på att både unga och 
äldre ska få mer möjlig heter till fritt 
resande, säger Anna Sehlin (V).

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK  
till ungdomar och pensionärer
–  Vi vill att barn och unga upp till 18 år ska få resa gratis i  
kollektiv trafiken och detsamma ska även gälla pensionärer under  
lågtrafik. Det är en satsning vi har räknat på och har råd med, säger 
Anna Sehlin (V) oppositionsregionråd och ledamot i Trafiknämnden.

Hallå där!
Anna Sehlin, Vänsterpartiets 
 toppolitiker och oppositions
regionråd i Region Stockholm

Hur kom det sig att du ville 
 engagera dig i Vänsterpartiet?
–  Jag ser mig själv som väldigt vänster. 
Vänsterpartiet har också utvecklats och 
blivit det bästa miljö- och klimatpartiet.

Är det något du  
brinner särskilt för?
–  Miljö och klimat! Jag har aktivt drivit 
på för att det ska bli billigare att resa 
kollektivt. Hade Vänsterpartiet styrt i 
regionen hade priset för SL:s månadskort 
sänkts med 90 kronor.

Berätta gärna mer vad  
du vill som regionråd?
–  Att Region Stockholm ska blir en 
rättvis region, att klyftorna ska minska, 
att vården ska fungera för patienter och 
anställda, att kollektivtrafiken ska vara 
förstahandsval för alla.

Till sist  –  hur firar du  1 maj?
–  Första maj är i vanliga fall årets höjd-
punkt! Jag brukar gå i demonstrationståg 
och träffa vänner. I år blir det istället 
 peppiga filmer och aktiviteter i sociala 
medier.

V: Mer pengar till sjukvården
Sjukvårdspersonal larmar om orimlig belastning  
och sparkrav. Samtidigt gick Region Stockholm, som 
styr över sjukvården, med hela sex miljarder kronor  
i  överskott 2020. Pengarna måste fördelas om. Vi i 
 Haninge ska kunna få vård och inte behöva oroa oss  
för långa väntetider och personalbrist.

Jonas Lindberg.

Vårdpersonalen satte ner foten mot 
dåliga villkor långt innan det första 
covidfallet konstaterades. 

–  Jag älskar att arbeta som sjuk-
sköterska  men jag har valt att enga-
gera mig i Vänsterpartiet då jag anser 
att vården måste värderas högre, 
säger Jonas Lindberg, specialist-
sjuksköterska och politiker för 
 Vänsterpartiet i Region Stockholm.

För två år sedan lades gynmot-
tagningen i Handen ner. Nu mås-
te patienter från Haninge åka till 
Nacka eller Södertälje. Den sönder-
privatiserade vården innebär att 
 politiken inte styr över var gynmot-
tagningar ska öppna eller  stängas.  
Det är helt upp till de privata vård-
bolagen. Snedfördelningen är  tydlig 
när Haninge med sina 90 000 
 invånare saknar gynmottagning, 
samtidigt som det finns sju gynmot-

tagningar bara på Östermalm med 
78 000 invånare.  Familjecentralerna 
i Brandbergen och Jordbro stängdes 
efter att Region Stockholm lade ner 
barnavårdcentralerna. 

–  Samtidigt skryter de styrande 
högerpartierna i regionen att de har 
massa pengar över, hela sex miljarder. 
 Vänsterpartiet vill använda dessa 
pengar till sjukvården och priori-
tera   de som är sjukast, säger Jonas 
 Lindberg (V).

Förbättra vården i Haninge
Region Stockholm är före detta lands-
tinget, men bytte namn 2019 och har 
i huvudsak ansvar för länets sjukvård 
och kollektivtrafik. Sedan 15 år till-
baka styr Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
sedan 2018 är även Miljöpartiet och 
styr tillsammans med de borgerliga 
partierna.

I länet har vanliga människor i 
många förorter och ytterkommuner, 
som Haninge, sämre hälsa och kortare 
livslängd än människor i Stockholms 
innerstad, exempelvis Östermalm. Vi 
behöver Robin Hood-politik som tar 
pengar från regionens överskott och 
rikare stadsdelar och satsar på bra 
vård centraler och andra hälsoinsatser.

Dessutom finns det en rad områden 
som måste förbättras så personalen 
vill stanna kvar och du som patient 
fortsatt få den bästa vården.

–  Vi vill ge personalen fler fast-
anställda kollegor, högre löner och 
bättre scheman. Vi måste rädda 
Region Stockholm från de styrande 
högerpolitikerna. De sparar på vår 
välfärd och ger till vinster i privata 
företag istället för att ge bra sjukvård 
till vanligt folk. Det är dags för Robin 
Hood-politik, avslutar Jonas Lindberg.

Mer information om Vänster
partiets satsningar i regionen  
finns att läsa  under avsnitt  
budget på sll.vansterpartiet.se

☞Här finns vi!
Vänsterpartiet Region Stockholm

                    Vänsterpartiet Region Stockholm

                    vregionsthlm
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