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Det är Vänsterpartiets upp-
fattning att kommunens mål i 
miljöarbetet bör vara att uppnå 
klimatneutralitet och en hållbar 
utveckling.

Kollektivtrafiken är en del av den 
grundläggande samhällsservicen 
av välfärden, precis som skolan, 
vården och omsorgen. Det är 
Vänsterpartiets ambition att för-
bättra och utveckla kollektivtra-
fiken i kommunen genom att göra 
den mer tillgänglig och billigare 
för Katrineholmarna.

Miljö

En hållbar miljö
 9 Förbättra kollektivtrafiken mellan 
kommunen och grannkommuner, lä-
net och grannlän

 9 Ö̈ka andelen av ekologiska livsmed-
el som kommunen köper in vid upp-
handlingar.

 9 Öka kommunens användning av för-
nybar energi.

 9 Fortsätta satsningar på cykelbanor

 9 Utveckla kommunens möjligheter att 
producera egen miljövänlig el

 9 Öka tillgången till återvinningsstatio-
ner, gärna kvartersvis

Välfärd

Vår vision och 
ambition är att 
utveckla 
Katrineholms 
kommun till 
Sveriges främsta 
välfärdskommun.

Vår

Katrineholm
Vänsterpartiet

 9 En kommun där resurserna används där de behövs,

 9 där behoven styr, inte vinstintressen,

 9 där kommunal verksamhet inte privatiseras, och de 

redan utsålda återkommunaliseras,

 9 där tolerans och mångfald råder över fördomar och 

enfald och

 9 där jämlikhet och jämställdhet är den rådande nor-

men.

 9 En kommun som präglas av öppenhet,

 9 där alla medborgare ges samma förutsättningar,

 9 där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

plastgräs
Konst-

vision



Barn, skola och 
ungdomar

 9 Stärka insatserna för barn med sär-
skilda behov

 9 Minska gruppstorlekarna i förskolan

 9 Införa ungdomspraktikplatser med 
avtalsenliga löner

 9 Hjälpa ungdomarna att utveckla och 
förverkliga sina kultur- och fritidsin-
tressen

 9 Erbjuda nattbarnomsorg

 9 Utöka rätten till förskola till 30 tim-
mar i veckan

 9 Införa avgiftsfri kulturskola

 9 Utveckla fritidsgårdsverksamheten

Äldreomsorgen

Vänsterpartiet anser att 
äldre bör få bestämma, 
vad de ska få hjälp med, 
inte vilket bolag som ska 
skyffla vilka vinster till vilket skatteparadis.
Vi vill ha valfrihet på riktigt. Därför vill vi:

Vi har drivit igenom att alla elever 
skall få läxhjälp av utbildade pe-
dagoger i de kommunala skolorna 
och vi vill fortsätta förbättra för 
våra barn och ungdomar bland an-
nat genom att:

Fjärda sämsta 
skolkommun
i hela Sverige

En glad och 
meningsfull 
uppväxt

En glad och 
värdig tid som

 9 Tillhandahålla fler timmar som de 
äldre själva kan förfoga över.

 9 Införa sex timmars arbetsdag för 
vårdarbetare för att utöka deras ork 
att vårda.

 9 Höja personaltätheten för att säkra 
kvaliteten i verksamheten och kom-
ma bort från minutstyrningen inom 
hemtjänsten. 

 9 Arbeta för att äldre ska ha mer val i 
boendesätt.
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Integration

Kommunen som arbetsgivare skall ta ansvar för sina anställda 
och för de leverantörer man anlitar. Därför vill vi:

 9 Avskaffa de delade turerna

 9 Jämna ut löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män.

 9 Införa en enhetlig friskvårdspo-
licy för kommunens anställda

 9 Ställa krav på kollektivavtal 
vid kommunala upphandlingar 
för leverantörer och underle-
verantörer för att hindra social 
dumpning och lönedumpning

 9 Höja personaltätheten för att 
säkra kvaliteten i verksamheten 
och komma bort från minutstyr-
ningen inom hemtjänsten. 

 9 Genomföra projekt med sex 
timmars arbetsdag

I Katrineholm behöver vi bli bättre på att inkludera de 
som flyttar till kommunen, oavsett bakgrund. Vi anser 
att det viktigaste för en fungerande integration är att 
driva en generell välfärdspolitik som skapar fler jobb, 
fler bostäder som folk har råd att bo i och som skapar 
en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett 
segregerande sätt.
Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor från att 
fullt ut vara en del av vår gemensamma kommun.

Integration handlar inte enbart om människor med invandrarbak-
grund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socio-
ekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras och där-
för måste också de ekonomiska klyftorna i kommunen jämnas ut.

Vi vill:

 9 Arbeta med att skapa mötesplatser utifrån människors intres-
sen där kommuninvånare med olika bakgrund men gemen-
samma intressen kan mötas och tillsammans utveckla sina 
kultur och fritidsintressen.

 9 Inrätta ett integrationsråd.

 9 Återinrätta projektet med språkvänner.

Arbetsglädje

Kommunen som 
arbetsgivare

Sönderstressade 
medarbetare

Motmänniskor?

Medmänniskor!

Borde vara
självklart!
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Våra huvudkandidater

Tony Rosendahl Ombudsman för Vänsterpartiet i Sörmland. Tony är 
allmänt politiskt intresserad med fokus på arbetsrättsliga, miljö- och 
integrationsfrågor. Ledamot av kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige samt gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm.

Thomas Selig Ordförande för Vänsterpartiet Katrineholm och vice 
ordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Genomsyrad av politisk filo-
sofi och brinner för funktionsrätt, rätten för icke-mänskliga djur, antira-
sism och antinationalism samt rättvisefrågor.

Anita Johansson Utbildad socionom som tidigare har arbetat som 
socialsekreterare, skolkurator och kurator på ungdomsmottagningen. 
Har i denna mandatperiod varit ersättare i kommunfullmäktige och or-
dinarie ledamot i Kulturnämnden.

Rue Lindkvist Tycker att det pratas för lite ideologi inom politiken 
och är stolt över att Vänsterpartiet är trogen sin socialistiska ideologi. 
Är särskilt engagerad inom feminism, HBTQIA- och funktionshinder-
frågor.

Göran Svenningson Har i hela sitt vuxna liv varit engagerad och 
aktiv i olika vänster-, miljö- och fackliga sammanhang. Bland annat i 
kampen mot kärnkraft och mot förstörelsen av ozonskiktet, i fackliga 
uppdrag inom Metall och SKTF/Vision samt i partiarbete.

Elin Selig Feminist och tvåbarnsmamma som brinner för frågor om 
integration och jämlikhet. Jobbar som projektkoordinator på Kultur-
förvaltningen i Katrineholm och har varit politiskt aktiv i över halva 
sitt liv.


