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Tillsammans kan vi förändra Östersund.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september.

Ett Östersund för alla
– inte bara för de rikaste
Fem snabba med Vänsterpartiet Östersund 2018
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Välfärden tillhör oss!

Vi vill inte ha vinsthungriga vårdjättar 
i kommunen. Skattepengar till 
äldreomsorg, skolor och annan välfärd 
ska inte försvinna i privata aktieägares 
fickor. De senaste åren har vi upplevt 
flera upprörande fall av fusk och 
vanvård i kommunen. Det är orimligt att 
ha ett system där ansvariga politiker 
inte kan påverka när fel upptäcks.

Valfrihet i äldreomsorgen innebär för 
oss att våra gamla får välja var de ska 
bo, vad de ska äta och vad de ska få 
hjälp med. Inte tvingas välja vem som 
ska anställa personalen. 

Den enda 
procenten som 
äger hälften av 
jordens tillgångar 
kan inte ensamma 
få bestämma hur 
ett samhälle ska 
fungera.
Lotta Blomberg
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Av var och en efter 
förmåga – åt var och en 
efter behov!
Ingen ska behöva bli utan 
välfärdsinsatser för att pengarna inte 
finns. Oavsett om det handlar om 
personlig assistans, vård och omsorg 
i hemmet eller på ett särskilt boende 
ska behoven i huvudsak täckas 
av skattepengar – inte av avgifter. 
Många lägre avgifter för färdtjänst, 
läkarbesök eller tandvård staplas lätt på 
varandra till höga summor. Vi vill ta bort 
avgifterna i så stor utsträckning som 
möjligt för att alla ska få samma tillgång 
till vård, omsorg och välfärd. 

Avgifterna bara 
höjs för den som 
behöver omsorg. Så 
ska det inte vara, 
välfärden ska vi 
betala solidariskt. 
Alla har rätt till 
livskvalité!
Svante Freij
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Hur allmännyttan 
utnyttjats den 
senaste mandat-
perioden, med 
Östersundshem 
som exempel, är 
oacceptabelt.
Antonia Savva

Alla har rätt till en egen 
bostad!
Det är inte rimligt att halva lönen ska 
gå till att betala hyran. Vi behöver 
fler och billigare hyreslägenheter i 
hela kommunen, framförallt för våra 
ungdomar. Här har Östersundshem ett 
särskilt ansvar. Vänsterpartiet kämpar 
för att allmännyttan ska byggas ut. 
Allmännyttan ska vara en motvikt 
till kortsiktiga vinstintressen som 
bara satsar på dyra bostadsrätter. 
Inga fler bostäder ska säljas ut 
och Östersundshem ska inte göra 
lyxrenoveringar för att höja hyrorna.
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Kollektivtrafik åt alla!

Sommarens extrema värme med 
foderbrist för hästar, kor och renar, samt 
de skogsbränder som inte varit möjliga 
att släcka, är några exempel på vad vi 
kan vänta oss i klimatförändringarnas 
spår. 

En av de största miljöbovarna är 
bilismen. Här i länet är många beroende 
av bilen för att ta sig mellan bostad och 
arbete. 

Vi måste ha bussar som går så ofta att 
det är bekvämt att välja buss i stället för 
bil. Och det ska inte kosta mer att åka 
buss än att parkera bilen. På sikt vill vi 
att det ska vara gratis att åka kollektivt. 

Det ska vara lätt att göra rätt!

För boende 
på Jämtlands 
landsbygd är det 
inte alltid lätt att 
vara klimatsmart. 
Vi vill ändra på det!
Nisse Sandqvist
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De senaste åren 
har sjukskrivningar 
som beror på stress 
i arbetet ökat 
explosionsartat. 
Ansvaret för 
det ligger hos 
arbetsgivaren!
Agneta Lögdquist Eriksson

Kommunen – den bästa 
arbetsgivaren!
Alla vill såklart att förskola, skola och 
äldreomsorg ska hålla hög kvalitet. 
Kompetent personal som trivs och mår 
bra är avgörande för hela kommunen. I 
dag är stressen stor och anställda orkar 
inte med alla arbetsuppgifter. 

Vår lösning är en politik som omfördelar 
pengar från de rikaste till välfärden. 
Med Vänsterpartiets politik kan 
kommunen anställa tillräckligt många, 
korta arbetsdagen och omfördela 
arbetsuppgifter. Så kan vi skapa ett 
arbetsklimat som vårdar personalen 
istället för att slita ut den.
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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

0005 14813

1 Lotta Blomberg, 46 år, enhetschef, Erikslund2 Svante Freij, 54 år, byggnadsantikvarie, Karlslund3 Antonia Savva, 29 år, studerande, Östersund4 Nisse Sandqvist, 32 år, timvikarie LSS, Torvalla5 Agneta Lögdquist Eriksson, 67 år, pensionerad undersköterska, Körfältet
6 Johan Flander, 57 år, boendehandledare/mentalskötare, Frösön
7 Christina Hedin, 41 år, utbildningssamordnare, Norderön8 Anna Hallqvist, 45 år, handledare för pedagogiskt stöd, Torvalla
9 Anne Svensson, 36 år, statstjänsteman, Brunflo10 Elin Hoffner, 45 år, behandlingsassistent, Hara11 Stig Söderin, 62 år, byggnadssnickare, Marielund12 Hanne Krogfjord, 46 år, sjukskriven, Torvalla13 Claes Malmquist, 76 år, egen företagare, Orrviken14 Nazanin Oladi, 50 år, lärare, Frösön

15 Petter Stugvard, 52 år, mejeriarbetare, Torvalla by16 Emil Kristiansson, 32 år, distriktssköterska, Husås17 Inga-Karin Bergman, 80 år, pensionerad lärare, Blomängen18 Karin Stjernefeldt, 68 år, pensionerad socionom, Odensala19 Sonny Hoffman, 57 år, tjänsteman, Lugnvik20 Reidar Lunde, 58 år, lärare, Odensala21 Anders Lundgren, 43 år, studentombud, Häggenås
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Det är vår tur nu.
Rösta på Vänsterpartiet 9 september.

Ett samhälle för alla,  
inte bara för de rikaste 
Ditt val spelar roll. Det är skillnad på höger och vänster. 
Medan högerpartierna vill gynna de som redan har mycket, 
vill vi skapa en rättvis fördelning av samhällets rikedomar 
för att öka jämlikheten. Vi gör detta för att vi vet att jämlika 
samhällen är bättre och mer framgångsrika. 

Vill du prata med oss?  
Kom till vår valstuga på Stortorget i Östersund! 

Vill du läsa mer om vår politik?  
Läs vår valplattform på www.vansterpartiet.se.

Rösta för ett jämlikt och solidariskt samhälle! 
En röst på Vänsterpartiet bidrar till att skapa ett samhälle för alla, 
renovera och bygga ut allmännyttan och skapa en hållbar framtid för 
klimatet. Den solidariska idén är enkel: Av var och en efter förmåga,  
åt var och en efter behov. 

Kontakta oss
ostersund@vansterpartiet.se
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