
1 maj-traditionen började 
med arbetares kamp för 8 
timmars arbetsdag. Det var 
för över hundra år sedan, 
men för många av oss har 
dessa förändringar fortfa-
rande inte blivit verklighet. 
 Frågan om arbetstid och 
rimliga arbetsvillkor är fortfa-
rande aktuell, speciellt för de 
som arbetar med samhälls-
viktiga yrken. De har fortfa-
rande inte alltid "lyxen" att 
slippa arbeta övertid, att vara 
lediga på helger eller att inte 
bli sjuka av jobbet. Sjukvårds- 
och omsorgspersonal sliter 
enormt och tvingas ta dub-
bel- och trippelpass för att de 
skånska sjukhusen ständigt 
är underbemannade. Lärare 
som belastas med så stora 
klasser och så många uppgif-
ter att de måste jobba även 
efter jobbet. Byggarbetare 
som utsätts för arbetsplats-
olyckor när de bygger våra 
bostäder, skolor och sjukhus.
 Vi kan inte ha det så här. 
Dåliga villkor för de som 
bygger samhället hör inte 
hemma i ett modernt sam-
hälle. Ett modernt samhälle 
är ett samhälle som strä-
var för allas välfärd: såväl 
sjuksköterskornas som 
patienternas, de som bygger 
bostäder och de som flyttar 
in i dem. Välfärd för både 
unga och gamla. 
 Idag är det inte så, men det 
hjälper inte att bara vara upp-
rörd. Det är politiska beslut 
som påverkar vilka som har 
det bra i ett samhälle och 
vilka som hamnar utanför. 
Därför är årets 1 maj-paroll 
Allas välfärd – ett mål som 
kräver att vi går samman för 
politisk förändring. ■

Dåliga 
villkor hör 
inte hemma i 
ett modernt 
samhälle
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Vänstern i Helsingborg är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Helsingborg

Striden för  
välfärden
Det finns något vackert i att 
sjukvård ska ges efter dina 
behov. Att den som är sjukast 
ska få hjälp först. För att det 
ska bli så behöver vi bygga en 
sjukvård som hänger ihop och 
inte privatiseras.

Kollektiv- 
trafiken en del 
av välfärden
När de som ska sköta kol-
lektivtrafiken prioriterar att 
”leka affär” med resenärer, 
kommuner och andra så flyt-
tas fokus till snabba ekono-
miska resultat på bekostnad 
av social hållbarhet.

Hållbart Skåne i 
utveckling
Klass, bakgrund och bostads-
ort har stor inverkan på hur 
ekonomiska förändringar 
kan påverka ens vardag.  De 
ekonomiska klyftorna växer, 
och vi behöver en politik som 
ändrar på det.
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Det är  
tillsammans  
vi bygger  
framtiden!
Vi behöver en starkare välfärd utan vinstintresse.  
Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar vill kasta ut  
aktiebolagen ur skolan.
Sida 4–5

Äntligen ses vi  
på 1 maj för allas  
välfärd 
Sista sidan
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Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet
Region Skåne
Nobelvägen 51b
214 33 Malmö

Hemsida:
skane.vansterpartiet.se
E-post: 
vansterpartiet@skane.se 
Telefon:
040-19 27 87 

Facebook:
Vänsterpartiet Skåne
Instagram:
@vansterpartietskane
Twitter:
@skanevanstern

Agneta Lenander 
sjuksköterska

– Jag skulle hinna ta hand 
om patienter istället för 

att bara släcka bränder. 
Jag hade hunnit förhin-
dra såväl trycksår som 
överfyllda blåsor och 
fallskador. Och när jag 

kommit hem skulle jag ha 
orkat lära mig koreanska.

Mia Christensen
undersköterska

– I så fall hade jag orkat 
arbeta heltid istället 

för 60%, och jag hade 
orkat dra ut och vandra 
på min lediga tid istället 
för att bara återhämta 
mig inför nästa arbets-

pass.

Fabian Larrosa Pardo  
läkare

– Då hade jag hunnit ge 
alla den vård de behö-

ver, istället för att bara 
ta det mest akuta. Om 
arbetsmiljön fung-
erade hade jag orkat 
ha en romantisk mid-

dag oftare med min fru i 
stället för att somna fram-

för teven.

Pinar Dal 
barnmorska

– I så fall hade jag haft tid 
att ge en vård där varje 

patient hade varit i 
fokus, och jag hade 
haft tid att vidareut-
bilda mig.

FRÅGA 4 VÅRDARBETARE

Vänsterpartiet går till val  
på att förbättra vården.  
Vad skulle du orka göra 
om du hade en fungerande 
arbetsmiljö?

● Idag präglas vårdpersonalens arbetsmiljö av 
hög arbetstakt och etisk stress (upplevelsen att i sin 
yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man 
själv uppfattar som etiskt riktigt). I detta system 
hamnar människor i kläm; personalen som måste 
leva med stressen och patienterna som har rätt till 
vård. Detta är ovärdigt oss som samhälle. Cheferna 
pratar om att man kan jobba effektivare, men det 
enda man själv märker är hur toarasten försvunnit 
och vårdplatserna har tagit slut.

Under pandemin har de allra rikaste blivit fler 
samtidigt som vårdpersonalen slitit till och över 
bristningsgränsen. Det är något som är fel. Fel som 
fanns långt innan pandemin. Årtionden av privati-
seringar och nedskärningar har gett oss en välfärd 
med stora maskor. Maskor där kvinnor hamnar 
i utmattningsdepressioner, och där människors 
behov av vård sätts på vänt.

Men det måste inte vara så här. Det 
handlar om politiska val. Under lång tid 
har politikerna valt att ge mer till de allra 
rikaste i stället för att omfördela rikedo-
marna och bygga ett tryggt och jämlikt 
samhälle för alla.

Vi är många som har fått nog. Som ser att vi 
måste prioritera annorlunda för att bygga en väl-
färd där personalen har tillräckligt med kollegor, 
där arbetsmiljön är god, där arbetstiden kortas, där 
tid finns för att se varje patient. En välfärd där du 
blir trodd och sedd. En välfärd där historier om 
etisk stress är historia.

För Vänsterpartiet är alla människors rätt till 
sjukvård att lita på grundläggande. När man behö-
ver vård ska man få det. För att det ska bli verk-
lighet behöver vi sätta stopp för privatiseringar. 
Det går inte att tro att sjukvårdens personal ska få 
en arbetsmiljö som håller samtidigt som vi tillåter 
privata företag att göra vinst på marknadsvården. 
För att det ska bli verklighet behöver prioritering-
arna handla om allas vår rätt till vård efter behov, 

och personalens rätt till en riktigt bra 
arbetsmiljö.

Vi ses i 1 Maj-tågen runt om i 
Skåne. För allas välfärd.
  

Sara Svensson
regionråd för Vänsterpartiet 

 i Skåne

Det finns något vackert i att sjukvården ska ges efter dina behov av 
sjukvård – och inte utifrån vem du är. Att den som är sjukast ska få hjälp 
först. För att det ska bli så behöver vi bygga en sjukvård som hänger 
ihop och inte privatiseras.

LEDARE

Vi tar strid för en välfärd 
för alla – personal och 
invånare
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Det går inte att tro att sjukvårdens personal ska få en arbetsmiljö som håller samtidigt som vi tillåter privata 
företag att göra vinst på marknadsvården.
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Nooshi  
kämpar för 
allas välfärd
Att ta tillbaka kontrollen över den svenska välfärden 
står högt på partiledaren Nooshi Dadgostars lista. 
Men hur förlorade vi egentligen kontrollen och vad 
har det betytt i praktiken? Hur går vi tillväga för att 
vrida vår gemensamma välfärd ur händerna på risk-
kapitalister och storbolag?

Välfärden  
byggdes upp av  
arbetarrörelsen 
genom politiskt 
arbete och vi kan 
göra det igen.

N
ooshis första dryga år som 
partiledare har präglats av 
flera stora vinster i väl-
färdsfrågor. Först stoppades 
högerpartiernas nästa stora 

experiment, marknadshyrorna, som på 
sikt hade inneburit höjda hyror för Sveri-
ges tre miljoner hyresgäster. Därefter fick 
partiet in 2000-talets största förbättring 
av sjukförsäkringen i höstens budget, 
trots att Centerpartiet förbjudit Socialde-
mokraterna att förhandla med Vänster-
partiet. Till sist kom garantitillägget, den 
största förbättringen av svenska pensioner 
i modern tid, som man förhandlade fram 
i samband med att Magdalena Andersson 
tillträdde som ny statsminister. 
 – I 30 år har både socialdemokratiska 
och moderata regeringar berättat för 
väljarna att det inte går att göra något 
bättre. De har målat upp det som att det 
bara finns en väg att gå, att de måste till 
nedskärningar, försämringar och priva-
tiseringar. Det är inte sant och det har vi 
visat. Socialdemokraterna sa att de var 
tvungna att införa marknadshyror, att det 
inte fanns majoritet för en bättre sjukför-
säkring eller högre pensioner. Alltihop 
var omöjligt, ända tills vi gjorde det ändå 
och då var det helt plötsligt självklarheter, 
säger Dadgostar. 

Folkomröstning
Redan flera vinster alltså, men det bety-
der inte att partiledaren planerar att vila 
på lagrarna. Det finns fortfarande många 
strider att vinna om samhället ska byggas 
starkt och tryggt igen. Nästa gäller sko-
lan. Tidigare i år gick Nooshi ut tillsam-
mans med partiets utbildningspolitiska 
talesperson Daniel Riazat och krävde en 
folkomröstning som skulle avgöra aktie-
bolagens framtid i svenska skolan. 
 – Det som har hänt med den svenska 
skolan de senaste trettio åren saknar helt 
motstycke. Den svenska skolan var värl-
dens mest jämlika och en av de allra bästa 
i världen. Sen kom friskolereformen, 
och med den vinstjakten, marknadssko-
lan och aktiebolagen som tjänar pengar 
på att spara in på våra barns skolgång. 
Effekterna för både elever och lärare har 
varit katastrofala; lärarna bränns ut av allt 
extra arbete, barn segregeras, resultaten 
sjunker och skolorna har blivit otryggare. 
Skolan som jag minns från min barndom, 
där kirurgens dotter satt bredvid vårdbi-
trädets son och båda kunde räkna med en 
utbildning som gav dem vägen till dröm-
jobbet, den finns inte längre. Den ska vi 
bygga upp igen, det känns också omöjligt 
nu men kommer vara självklart när det 
är gjort. Åtta av tio svenskar vill inte 
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En skola fri från 
vinstintresse
Daniel Riazat är Vänsterpartiets utbildningspolitiska 
talesperson. Han driver bland annat frågan om en folk-
omröstning som skulle göra det förbjudet för aktie- 
bolag att driva förskolor och skolor.

ha kvar systemet med vinster i skolan 
som vi har idag, till slut måste de andra 
partierna också inse att det inte längre är 
hållbart.

Slimmar verksamheten
Andra svagheter i välfärden har obarm-
härtigt avslöjats under pandemin. Det 
svenska vårdsystemet har varit pressat 
under många år, men efter två år med 
en ovanligt hög belastning så är köerna 
till operationer och annan specialistvård 
längre än någonsin tidigare. Läkare, sjuk-
sköterskor och annan vårdpersonal har 
slitit ut sig för att kunna möta det ökade 
behovet av vårdplatser, men nu talas det 
återigen om nedskärningar och bespa-
ringar i vården.   
 – För knappt trettio år sedan, 1994, 
fanns det 5,2 vårdplatser per tusen 
invånare. Nu är det nere på 2,2. Det är så 
klart inte en slump, det är politiska beslut 
som ligger bakom det. Man slimmar 
verksamheten för att spara pengar och 
så man låter varje anställd jobba för två. 
Med mätning och kontroller av allt så 
ger man ändå sken av att vården håller 
samma kvalitet som förut, men vem som 
helst kan förstå att det inte stämmer. Det 
brukade inte vara tolv timmar kö till 
akuten och gravida kvinnor brukade inte 
behöva åka flera timmar för att få plats på 
BB. Det här är ett resultat av att höger-
regeringar skurit ner med minst hundra 
miljarder i välfärden, resonerar Nooshi 
Dadgostar. 

Avslöjande kris
Under pandemin har det synts tydligare 
än vanligt hur sårbar den ned-
bantade sjukvården faktiskt 
är. När covid-19 rasade 
som värst våren 2020 
ledde bristen på 
vårdplatser till 
att många som 
behövde vård 
avstod från att 
söka den, och 
avsaknaden av 
skyddsutrust-
ning satte vård-
personalens liv 
och hälsa på spel. 
De beredskapsla-
ger med bland annat 
skydds- och sjukvård-
smaterial som avvecklades 
på nittiotalet, men som i till exempel 
Finland fortfarande stod beredda, hade 
gett Sverige en helt annan motståndskraft 
i pandemins första fas.  
 – Vid en kris märks det så klart ännu 

tydligare hur svag välfärden har blivit. 
Vårdpersonalen bar oss genom den här 
pandemin, men vi kan inte räkna med 
att de gör det nästa kris också, det finns 
gränser till och med för vad de klarar av. 
Systemet måste byggas starkt istället, det 
måste till pengar men också en långsiktig 
planering för hur vi ska kunna rekrytera 
all den personal som välfärden skriker 
efter, fortsätter partiledaren. 

Vi måste kliva fram
Hur ska det då göras? Hur tar vi tillbaka 
kontrollen, och hur bygger vi upp det 

starka samhället igen?
 – Vi har en stor fördel 

och det är att vi redan 
har gjort det en 

gång. Sverige har 
inte alltid varit 
ett folkhem, 
för bara drygt 
hundra år 
sedan var det 
fattighuset som 
gällde för den 
som hamnade 

utanför. Välfär-
den byggdes upp 

av arbetarrörelsen 
genom politiskt 

arbete och vi kan göra 
det igen. Det kräver vilja och 

det kräver engagemang. Det kräver 
att människor fortsätter demonstrera för 
en tryggare förlossningsvård, för bättre 
skolor och fler och bättre bostäder. Sveri-
ges fackföreningar måste ta ställning för 
bättre villkor och tryggare anställningar. 
Men vi som parti har också behövt 
förändras. Vi har förstått att vi inte 
kan lita på att någon annan tar ansvar 
för vår gemensamma välfärd. Det är vi 
som måste kliva fram och driva igenom 
förbättringarna för vanligt folk, Social-
demokraterna gör det inte längre. Det är 
därför vi har sagt att vi inte kommer att 
ingå i ett regeringssamarbete som inte 
höjer pensionerna och det är därför vi 
tar striden om aktiebolagen i skolan nu. 
Vi i Vänsterpartiet lovar inte vitt och 
brett, men det vi lovar håller vi. Vi ska 
ta tillbaka kontrollen, vi ska bygga ett 
starkt samhälle igen. Vi har redan börjat, 
med en bättre pension och en tryggare 
sjukförsäkring. Men det är verkligen 
bara början, det finns fortfarande många 
strider kvar som vi ska vinna!

Text: Martin Thåström

● Daniel, vad är det egentli-
gen för fel på att aktiebolag 
driver svenska skolor?

Marknadsskolan innebär en rad 
negativa saker för barn, elever 
och personal. Att man kan göra 
vinster i skolan har lett till att 
stora skolkoncerner som sätter 
vinst före elevernas bästa drar 
ner på behöriga lärare och 
stödpersonal, segregerar barn 
för att få ett enkelt elevunder-
lag och delar ut glädjebetyg för 
att stärka sina rykten. Det har 
tyvärr också inneburit mindre 
resurser och mer svårigheter 
att planera för den kommunala 
skolan. Än så länge hålls den 
flytande tack vare tiotusen-
tals engagerade rektorer och 
lärare, förskollärare och fritids-
pedagoger men de kommer 
inte kunna bära den för evigt. 
Hela skolsystemet måste refor-
meras i grunden. Att förbjuda 
själva vinsterna är väldigt svårt 
att få till rent juridiskt. Därför 
vill vi istället komma åt dem 
genom att förbjuda aktiebo-
lagsformen inom skolan.

Och varför en folkomröstning, 
räcker det inte med att driva 
frågan politiskt? 

Det finns flera skäl. Dels så 
har vi haft marknadsskolan i 
trettio år nu. För varje år som 
går växer skolkoncernerna, de 
stärker sin ställning och köper 

på sig fler skolor. Vänder vi inte 
den utvecklingen nu genast 
så finns det en risk att det blir 
omöjligt att göra det i framti-
den. Varje valrörelse så seglar 
skolan upp bland de viktigaste 
frågorna och partierna lovar 
bättring, men sen händer 
ingenting. En folkomröstning 
är visserligen bara rådgivande, 
men ofta så följer riksdagen 
folkets beslut. Se på omröst-
ningen om EMU, där var majori-
teten av partierna för, men man 
respekterade resultatet och 
höll oss tack och lov utanför 
valutaunionen. 
 Ett annat skäl är att höger-
partierna inte representerar 
sina väljare i skolfrågan. Åttio 
procent av svenska folket vill 
inte ha dagens system med 
marknadslogik och vinster i 
skolan och av Moderaternas 
väljare är det bara var fjärde 
som godkänner den egna skol-
politiken. Det struntar höger-
partierna i eftersom de lyssnar 
mer på friskolekoncernernas 
lobbyister än på sina väljare.
 Vi är det enda partiet som på 
allvar driver frågan om en skola 
utan aktiebolag och vinstkrav, 
men högerväljarna vill också 
sätta sina barn i bra och trygga 
skolor. Många av dem kommer 
kanske aldrig rösta på Vänster- 
partiet, men det finns en god 
chans att de röstar för att 
bygga skolan stark och jämlik 
igen. ■
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Folkomröstning. Vänsterpartiets utbildningspolitiska person Daniel Riazat driver 
frågan om en folkomröstning om friskolornas vinster.

3 vänstersegrar
Vänsterpartiet försvarar välfärden 
för vanligt folk. Här är tre av våra 
segrar.

Stoppade marknadshyror 
– inga höjda hyror för tre 
miljoner hyresgäster

De största förbättringarna 
av sjukförsäkringen på 20 år

Rejält höjda pensioner för 
700 000 pensionärer
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930 miljoner
Är antalet miljoner den borgerliga 
ledningen i Region Skåne skär ner 
på sjukvården under 2022. Trots 
vackra ord och tilläggsbudgetar 
inför valet är verkligheten en annan. 

Genom ständiga krav på bespa-
ringar, ingen hänsyn till gamla 
underskott och för lite pengar till 
teknisk utveckling blir resultatet 
ständigt nya nedskärningar.

● Min handledare tyckte att Hälso- och 
Sjukvårdslagen var den vackraste text 
som skrivits. Där går att läsa “Målet med 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela befolk-
ningen (…) Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården.”
 Tyvärr gäller lagen inte alla som bor i 
Sverige. Asylsökande och papperslösas 
rätt till sjukvård regleras av en separat 
lagstiftning som ger rätt till omedelbar 
vård, vård som inte kan anstå och andra 
former av specificerade vårdinsatser.
Begreppet vård som inte kan anstå har 
kritiserats av både vårdprofessionerna 
och Socialstyrelsen för att vara vagt, 
svårtolkat och medicinskt irrelevant. I 
praktiken är det upp till varje enskild 
vårdarbetare att tolka begreppet vilket 
öppnar upp för godtycklighet och etisk 
stress.

Papperslösa nekas vård
Förutom den i lagen inskrivna diskri-
mineringen finns en rad hinder i vägen 
för den asylsökande eller papperslösa 
personen i behov av vård. I en studie om 
papperslösas hälsa som jag genomförde 
2013–14 i Region Skåne stod det klart att 
hela 65% av de medverkande vid minst 
ett tillfälle hade nekats vård.
 Det finns en rad möjliga förklaringar 

Allas välfärd? 
Rätten till vård – och dess undantag

till detta. Ideologisk övertygelse och 
främlingsfientlighet. Eller en omedveten 
reaktion på den utbredda kriminalise-
ringen av migration. Byggandet av fler 
förvar samt ett offentligt samtal där 
flyktingar beskrivs som illegala och 
omnämns i samma andetag som terrorism 
gör att dessa patienter potentiellt ses som 
hot istället för medmänniskor med behov. 
Som personer som ska kuvas och discipli-
neras istället för vårdas.

Okunskap hos personal
Jag tror att merparten av felaktigt 
nekande av vård beror på okunskap hos 
sjukvårdspersonal om vilken slags vård 
som asylsökande och papperslösa har rätt 
till. Det bekräftas också av Statskontorets 
rapport om hur lagen om vård till pap-
perslösa (inte) implementerats. Dessutom 
sker den första utgallringen av patienter 
ofta redan i receptionen hos icke-vårdut-
bildad personal som inte kan förväntas 
bedöma om det rör sig om en åkomma 
där vård inte kan anstå eller inte. Det 
finns en rädsla för att göra fel och för att 
kosta en redan hårt belastad vårdapparat 
mer pengar.
 I min studie angavs att de skadligaste 
aspekterna av den papperslösa tillva-
ron var brist på mat, avsaknad av fast 
boende, obetalda skulder och brist på 
personligt och praktiskt stöd, liksom 

rädslan för att bli angiven, gripen och 
satt i förvar eller deporterad.

Kände inte till sina  
rättigheter
Papperslöshet är ingen sjukdom, men 
eventuella symptom blir ofta svårare om 
man inte är helt säker på att man kommer 
att få hjälp. Nära 3/4 av de papperslösa 
personer som medverkade i min studie 
kände överhuvudtaget inte till att de hade 
någon rätt till sjukvård. Regionen har inte 
gjort något för att fylla denna kunskaps-
lucka, trots att det rör sig om en extremt 
utsatt patientgrupp som saknar eget 
politiskt mandat att kräva sin rätt och som 
dessutom generellt mår sämre än befolk-
ningen i övrigt.
 Det kan inte fortsätta såhär. Asylsökan-
des och papperslösas behov av vård kan 
inte tillåtas bero på enskilda vårdarbeta-
res välvilja. Personer i behov av vård ska 
inte avvisas eller avstå från att söka av 
rädsla för att bli angivna. Vi har en vacker 
lagtext som skulle kunna omfatta oss alla 
och kompetent vårdpersonal som bara vill 
göra sina jobb.
 Vården har ett problem som inte längre 
kan anstå.

Lina Myritz, 
läkare och kandidat  

till regionfullmäktige

Sjukvården måste vara jämlik, jämställd och tillgänglig, oavsett var i Skåne du bor och oavsett vem du är.

”Det kan inte fortsätta 
såhär. Asylsökandes 
och papperslösas behov 
av vård kan inte tillåtas 
bero på enskilda vård- 
arbetares välvilja”

 
KRÖNIKA

Ett hållbart 
Skåne i 
utveckling 
Vi ska alla ha möjlighet att leva 
goda liv oavsett var i Skåne vi 
bor. Region Skånes uppdrag är 
brett: det omfattar inte enbart 
sjukvård och kollektivtrafik 
utan även klimatsmart utveck-
ling, arbetsmarknad, kultur 
och hållbar infrastruktur för 
framtiden.
 Under många år har den 
skånska landsbygden tvingats 
försämra samhällsservicen. 
Regionen har en viktig roll: i att 
kräva förändringar av regering-
en och i att styra att kollektiv-
trafik, sjukvård och satsningar 
läggs så att servicen blir till-
gänglig var vi än bor – i områ-
den, förorter och levande byar 
som har fungerande offentlig 
service för alla invånare. Hela 
Skåne ska leva.
 Skåne är en av de regioner 
i Sverige där flest är arbets-
lösa. Men varken det eller 
annan utsatthet slår jämnt mot 
invånarna. Klass, bakgrund och 
bostadsort har stor inverkan på 
hur ekonomiska förändringar 
kan påverka ens vardag. De 
ekonomiska klyftorna växer, 
och vi behöver en politik som 
ändrar på det.
 Därför vill Vänsterpartiet 
både bygga regionen mer 
jämlik och säkra klimatom-
ställningen. Tillsammans med 
näringslivet, fackförenings-
rörelsen och civilsamhället 
ska ekonomisk utveckling ske 
genom målinriktad omställning, 
inte genom att förneka allvaret 
i klimatfrågan eller hänvisa till 
tekniska lösningar som inte är 
uppfunna än eller är redo att 
användas i stor skala.
 Det är först när vi går sam-
man som vi kan genomföra en 
rättvis klimatomställning på 
riktigt!

Vilmer Andersen, 
representant för Vänsterpartiet 
i regionala utvecklingsnämnden 

och kandidat till regionfullmäktige
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med och bestämma och efter att över  
13 000 underskrifter lämnats in fick 
styret gå med på en folkomröstning.

V, Mp och S motsatte sig en försälj-
ning och efter en urstark kampanj ägde 
folkomröstningen rum i januari 2020. 
Över 96 % var emot en försäljning och 
Helsingborgs styre tvingades backa från 
försäljningen!

Utförsäljningar leder inte till vinster 
eller trygghet för befolkningen utan bara 
till oförutsägbarhet och högre priser. Om 

Så få tycker att det är en god idé 
att tillåta vinster inom vård, skola 
och omsorg. Trots detta väljer de 
borgerliga partierna i riksdagen att 
blockera varje förändring. Skall vi bli 

av med vinsterna i välfärden krävs 
en stark vänster som kan tvinga 
igenom förslag i riksdag, region och 
kommuner.20 procent

Kollektivtrafiken,  
en del av välfärden

Den ojämlika tillgången på kollektivtrafik är en orättvisa som drabbar många

– bort från fossil energi och mot hållbar 
och effektiv energiutvinning. Om vi säljer 
ut energibolag till privata vinstdrivna 
företag kommer klimatfrågan aldrig att 
hamna i första rummet.

Allt detta visste befolkningen – men 
inte de styrande högerpolitikerna och 
Sverigedemokraterna i Helsingborg. Inför 
valet 2018 förberedde stadens styre i 
hemlighet en försäljning av det kommu-
nalt ägda energibolaget Öresundskraft. 
När detta uppdagades väcktes en folk-
storm. Helsingborgarna krävde att få vara 

vi ska ha en 
chans att stå 
starka och 
trygga när det 
blåser oroliga 

vindar i världen 
är det dessutom 

självklart att våra 
gemensamma angelägenheter måste ägas 
och styras just gemensamt. Gemensamt, 
om folket själv får välja! 

Rebecca Thell
ordförande för Vänsterpartiet  

Helsingborg

Gemensamt, om folket själv  
får välja!

● Tillgången till kollektivtrafiken är 
ojämlikt fördelad, en orättvisa som 
drabbar många. För när sjuksköterskan 
tvingas tacka nej till jobb på grund av 
att det inte går bussar som passar till det 
lokala sjukhuset så drabbar det också 
patienter, kollegor och anhöriga.

Säkra tillgången
Precis som skolan har ett stort kom-
pensatoriskt uppdrag att ge elever goda 
förutsättningar oavsett hemförhållanden 
så bör också kollektivtrafiken ha ett 
kompensatoriskt uppdrag. Detta genom 
att vara en viktig del i att säkra tillgången 
till samhällsservice för människor utanför 
städerna. På vissa ställen fungerar det 
men skillnaderna i Skåne är för stora. 
En väl utbyggd kollektivtrafik ger mer 
jämlika förutsättningar oavsett ekonomi. 

Genom rimlig prissättning och service 
kan även människor som inte är starka 
ekonomiskt förflytta sig. Bilen eller var 
du växer upp blir inte avgörande för vilka 
valmöjligheter du får i livet.

Fokus förflyttas
När orimliga budgetkrav blir huvudfo-
kus i stället för kärnuppdraget så får det 
ödesdigra konsekvenser. När de som 

ska sköta kollektivtrafiken prioriterar att 
”leka affär” med resenärer, kommuner 
och andra så flyttas fokus till snabba eko-
nomiska resultat på bekostnad av social 
hållbarhet. Ständiga prisökningar och tra-
fikanpassningar som snarare begränsar än 
ger fler möjligheter utgör hot mot att både 
få nya och behålla nuvarande resenärer. 
Ständiga löften om nya produkter som 
påstås rädda trafiken på landsbygden 
men som sällan är förankrade och 
testade innan de lanseras ger också 
ett försämrat förtroende för kollektiv-
trafiken när man istället borde jobba 
hårt för att vinna folks förtroende. När 
budgetkraven styr så spär man också 
på det digitala utanförskapet i samhäl-
let, bemannade kanaler försvinner till 
förmån för självservice i mobilappar. 
När pandemin lättar och allt fler tar sig 
till jobbet igen är det helt avgörande med 
en bättre prissättning för att människor 
skall välja att åka kollektivt.

Smart investering
En stark och pålitlig kollektivtrafik 
stärker hela samhället, skapar ett mer 
hållbart samhälle och är en smart social 
investering.

Samuel Hammerå
förstanamn på regionlistan  

för Skåne län nordöst

Bättre prissättning. Det är avgörande med 
en bättre prissättning för att människor 
ska välja att åka kollektivt, säger Samuel 
Hammerå.

På en del platser är kollek-
tivtrafiken en självklar del av 
stadsbilden, medan den på 
andra ställen antingen lyser 
med sin frånvaro eller inte 
är anpassad för människors 
vardag. Det får konsekven-
ser, inte bara för resenärerna 
utan också för samhället och 
välfärden.

Umihana Rašović Kasumović är 
distriktsordförande för Vänsterpar-
tiet Skåne och förstanamn på riks-
dagslistan för Skåne läns västra.

Hur får vi hela skåne att leva, 
inte bara överleva? 
Vi vill ge alla både rätten och 
möjligheten att bosätta sig var 
de vill i Skåne.
 Detta kräver att grundläggan-
de service finns på landsbygden 
och i mindre orter. Tillgång till 
kollektivtrafik, apotek, vårdcen-
tral, livsmedelsaffär och servi-
cekontor (Arbetsförmedlingen, 
Skatteverket, Försäkringskassan 
och Pensionsmyndigheten) ska 
vara en självklarhet. Även bred-
bands- och fibernät, skola och 
förskola ska fungera och finnas 
tillgängligt oavsett var du bor.
 För att grundläggande service 
ska finnas på landsbygden och 
i mindre orter måste staten ta 
ett större ansvar och erbjuda 
grundläggande service i offent-
lig regi. Staten ska även verka 
för att underlätta för små- och 
egenföretagare att etablera sig 
på landsbygden.
 Enbart så kommer hela Skåne 
att leva och inte bara överleva! ■

Hallå där
Umihana Rašović  
Kasumović

  ● Som en följd av Rysslands fasans-
fulla invasion av Ukraina har det återigen 
blivit tydligt att energiförsörjningen är 
en gemensam angelägenhet. Vi behöver 
alla ha tillgång till en prisvärd och stabil 
energiförsörjning, en energiförsörjning 
som inte gör oss beroende av exempelvis 
rysk olja och gas. Dessutom behöver vi 
genomföra en stor samhällsomställning 
för att klara av klimatutmaningarna. 

Om vi gemensamt äger de bolag som 
tillverkar bland annat el kommer vi kunna 
driva på för en förändring i rätt riktning 



Se mer information på 
helsingborg.vansterpartiet.se
För att se allt som händer runt i Skåne gå  

in på skane.vansterpartiet.se/1maj 

Samling för demonstration kl. 13:00 på Stortorget.

Därefter uppsamling med mat, musik och tal.

Huvudtalare är Vänsterpartiets riksdagsledamot 

Momodou Malcolm Jallow.

Tillsammans  
på 1 maj i 
Helsingborg

 


