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Vänstern i Borlänge är en del av 
skriftserien Folkviljan.

Välj Vänsterpartiet

På söndag 11 september betyder din röst lika mycket som 

 miljonärens. Rösta vänster för jobben, för klimatet och  

för en värdig pension. Vänsterpartiet agerar  

när andra bara pratar! 
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Åk buss 
för en tia 
om dagen i 
Dalarna!

Stoppa  
vinstjakten!

Slopa  
karensen!

Dalarna behöver 
mer vänsterpolitik
Vänsterpartiet håller vad vi lovar. Med politiska beslut går det  
att skapa förändring till det bättre. 
Sid 2

Alla i Dalarna ska ha förut-
sättningar för att må bra, 
oavsett var man bor och hur 
mycket pengar man tjänar. 
Det ska gå att bo, jobba, 
utbilda sig och utvecklas 
i hela länet, från Älvdalen 
i norr till Smedjebacken i 
söder. 

Klimatkrisen ska tas på 
allvar. Därför behöver 
Region Dalarna bidra aktivt 
i det nödvändiga omställ-
ningsarbetet. Politiken ska 
underlätta för oss som bor i 
Dalarna att leva hållbart. 

Rätten till god vård och 
tandvård ska gälla alla, 
oavsett inkomst och 
bostadsort. Ett steg för att 
möjliggöra det är att stoppa 
vinstjakten. Skattepengar 
ska användas till den 
verksamhet de var menade, 
inte till privata vinster. 

Med hjälp av din röst 
på Vänsterpartiet gör vi 
Dalarna mer jämlikt!

Kajsa Fredholm, 
riksdagskandidat

Patrik Liljeglöd, 
regionkandidat

Din trygghet 
är politikens 
ansvar

SÖNDAG

SEPTEMBER

Vänstern 
i Borlänge
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Borlänge

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

Facebook:
Vänsterpartiet Borlänge

Håller vad vi lovar. Med politiska beslut går det att skapa förändring till det bättre.

LEDARE

Borlänge står inför stor  
förändring och förvandling

● Idag har Borlänge en av Sveriges högsta barnfattig-
dom, en skola i bottenranking och det råder stor brist på 
bostäder. 

För att skapa ett samhälle där alla får plats att utvecklas 
och skapa sig en hållbar framtid måste jämlikheten öka.
 Idag är skillnaderna tydliga mellan de som “har” och de 
som inte “har”. Och så ska inte samhället se ut! Ojämlik-
heten är den största grogrunden för kriminalitet, psykisk 
ohälsa och otrygg framtid! Den som står utan arbete och 
möjlighet att vara del av samhället kan lätt hamna i krimina-
litet, detta måste motverkas genom bättre skola, möjlighet 
till arbete och en egen bostad.

Vänsterpartiet vill att Borlänge ska få en omstart till det 
bättre.
 Vi vill satsa ett blandat byggande av bostäder. Det innebär 
att vi satsar på både större hyresrätter men även att det ska 
byggas bostäder i områden närmare naturen och samhället. 
 Vi vill bygga en ny idrottshall i Romme och göra resor 
möjliga till Romme Alpin. Det sistnämnda är ett skarpt för-
slag om tågplattform vid Romme Alpin så alla kan resa med 
tåg från Borlänge till en av Dalarnas mest besökta skidan-
läggningar. 
 Vänsterpartiet är emot marknadshyror. Vi fällde en reger-
ing för att stoppa detta.
 Att sälja ut kommunala verksamheter och hyresrätter är 
inte en väg framåt. Vi anser att de pågående utförsäljning-

arna av Tunabyggens hyresrätter inte kommer gagna de 
boende. 
 Utförsäljningar har gjorts förut och kan inte ske igen utan 
någon utvärdering eller diskussion med de som jobbar i 
vården, är i behov av omsorg eller är boende i kommunens 
hyresrätter. Vi kan inte acceptera att människors boenden 
ska värderas utifrån sin inkomst. Vi motsätter oss markna-
dens principer, inte människors behov.

Borlänge är en segregerad kommun. Det syns i skolan, 
utbildningsnivå, uppväxtvillkor och andra sociala faktorer. 
Dagens Strukturer måste brytas! Barn och unga ska inte ha 
sämre utbildning och kunskaper än tidigare generationer.
 Grundskolan är en lagstyrd verksamhet som kräver att 
alla föräldrar ska följa skolplikten så att barnen får gå i 
skolan. Det minsta man kan begära är att barnen ska ha en 
trygg skolgång och att detta inte ska avgöras av människors 
ekonomiska villkor! Vi vill stoppa vinsterna i välfärden.

I sverige skapas det allt fler gröna jobb och i Borlänge 
har ingen undgått att det ska byggas en batterifabrik i 
Kvarnsveden. Det är en viktig omställning som sker i en tid 
där klimatet och miljön försämras i en rasande takt. För att 
undvika klimatförsämring behöver vi fler gröna idéer och 
möjligheter. För att samhället ska klara en omvandling med 
hållbarhet för klimatet måste även den sociala hållbarheten 
lyftas fram. Annars riskerar dagens problem och ojämlikhet 
bara bli ännu värre. ■

Nya industrier och nya etablering i en grön omställning kommer ge 
Borlängeborna både mer jobb och nya möjligheter.  Vi behöver en 
strategi för hur detta ska kunna tillgodoses!

Borlänge-
vänsterns 
viktigaste 
frågor

• Omorganisera Borlänge 
kommun efter en för-
valtningsmodell 

• Avskaffa Bilaga J - 
kommunens vård och 
omsorgspersonal ska 
inte jobba gratis

• Stoppa utförsäljningen 
av kommunens vård, 
omsorg och hyresrätter

• Skapa möjligheter för 
människor att bo bra i 
Borlänge 

• Bygg en idrottshall i 
Romme som alla kan ta 
del av

• Gör det möjligt att 
resa enklare med tåg 
till Borlänge och bygg 
en tågplattform vid den 
alpina anläggningen i 
Romme

• Satsa på fler människor 
i arbete och fler gröna 
arbetstillfällen

Rikard Rudolfsson, 
kandiderar som första namn till 
kommunfullmäktige i Borlänge 
och som tredje namn till riks- 
dagen för Vänsterpartiet
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● Varför ska man rösta på  
Vänsterpartiet i valet?
– För att vi vill att politiken ska ta 
tillbaka kontrollen, ta ansvar för sam-
hällsutvecklingen. Många i Sverige ser 
vad som har hänt. Samhällsservicen blir 
allt sämre och i många delar av landet har 
den helt avvecklats. Det är kaos i skolan. 
Många barn är bestulna på sin utbildning, 
på grund av det extrema marknadsex-
periment Sverige har. Det skapar hopp-
löshet och fattigdom. Brottsligheten och 
narkotikan ökar. Vårdens resurser har 
minskat kraftigt sedan 1990-talet. Mycket 
av de resurser som är kvar går till vinster 
i vårdbolag. Mammor som ska föda barn 
måste göra det under otrygga förhållan-
den. Föräldrar som uppfostrar sina barn i 
utsatta förorter lever i rädsla för gängens 

våld. Alla kan se det här. Men det är 
faktiskt inte hopplöst, för precis allt det 
här beror på politiska beslut. Om politi-
ken istället tar ansvar så fattar man andra 
beslut, som bygger ett starkare samhälle.
 
Men vill inte alla politiker ta 
ansvar?
– Jag ser tyvärr inte så mycket som tyder 
på det. Jag är väldigt trött på att höra 
snack när det är valår om hur vi ska satsa 
på välfärd, som bara är luft dagen efter 
valet. Vi respekterar det mandat vi får av 
väljarna. Det betyder inte att vi lovar allt 
åt alla, men vi håller det vi lovar.
 
Vad lovar ni då?
– Om det är någonting vi har visat, så är 
det att det går att vinna. Vi stod upp för 
hyresgästerna och stoppade marknads-
hyrorna. Vi satte hårt mot hårt och såg 
till att sjukförsäkringen blev bättre och 
pensionerna höjdes. Vi vände hela den 
politiska utvecklingen efter decennier av 
marknadsexperiment och nedskärningar. 
Nu gäller det höjningar för alla pensi-
onärer, att få fart på investeringarna i 
klimatomställningen och att få ordning på 
svensk skola genom att avskaffa vinstjak-
ten i skolsystemet.

Text: Jenny Lindahl

Vänsterpartiet behöver 
vara med om Sverige ska 
fixa jobben, jämlikheten 
och klimatomställnin-
gen. Nooshi Dadgostar 
är beredd att ta ansvar 
efter valdagen.

Nooshi Dadgostar:

Vi håller  
det vi lovar

”Vi satte hårt mot  
hårt och såg till  
att sjukförsäkringen 
blev bättre och  
pensionerna höjdes.
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Visste du att?
POLITIKEN I PRAKTIKEN

30 år av privatiseringar och marknadsstyrning 
har gjort att vi tappat kontrollen över välfärden. 
Vänsterpartiet är det enda partiet som står på 
vanligt folks sida.

95 %
2021 gick 95 % av kapitalinkom-
sterna till de 10 % rikaste.

Så mycket får en riksdags-
ledamot för Vänsterpartiet 
i lön. Partiet har ett system 
med partiskatt för att ingen 
ska vilja ta ett uppdrag bara 
för pengarna. Andra leda-
möter får ut ungefär 47 300 
kronor.

31 950 kr
Vänsterpartiet drev igenom 
mer än 80 reformer för jäm-
likhet när vi samarbetade med 
regeringen 2014–18. Bland 
dem fanns billigare tandvård, 
möjlighet att ta CSN-lån för 
körkort och upprustning av 
miljonprogramsområdena.

80 reformer

Arbetstiden  
behöver förkortas. 
Senaste gången 
var 1973 – nästan 
50 år sedan.

JA

Antal elever per  
lärare på gymnasiet:

Friskolor 15
Kommunala 11

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN 2022

Sverige har 
flest fattig-
pensionärer i 
Norden.!

KÄLLA: EUROSTAT

En sista fråga innan valet? Funderar du på att välja vänstern 
men har en sista fråga innan sön-
dag? Scanna QR-koden med din 
telefon för att chatta med oss eller 
besök vansterpartiet.se



DAGS ATT AGERA ✌

Den 11 september röstar vi för en vänster 
du kan lita på. 

En vänster som håller vad den lovar.

SÖNDAG

SEPTEMBER

På söndag  
väljer vi  
Vänsterpartiet

Det är bara Vänsterpartiet du kan lita på när det 
verkligen gäller. Vi stoppade marknadshyror för tre 
miljoner hyresgäster och såg till att en miljon pensi-
onärer fick 1 000 kronor mer varje månad. Tack vare 
Vänsterpartiet satsas det över 17 miljarder mer på 
vård, skola och omsorg.

Nu går vi vidare. I valet lovar partier från Social- 
demokraterna och högerut det mesta. Men det är 
bara med en stark vänster som du kan veta att det 
verkligen genomförs förändringar som är bra för 
alla. Här är fyra av våra förslag.

1
80 000 nya jobb  

i hela Sverige
Vänsterpartiets historiskt omfattande  

paket för klimatomställning skapar  
80 000 nya jobb i privat sektor. Över hela 

Sverige, från norr till söder.

2
Bort med vinst- 
jakten i skolan

Pengarna ska gå till elever och lärare istäl-
let för att bli miljardvinster till riskkapita-

lister. Efter valet, med en starkare vänster, 
kan vi förbjuda vinstjakten i skolan.

3
Pensionärerna ska  
ha mer i plånboken
Vi lyckades så sent som i våras få upp 

pensionerna med en tusenlapp. Men det 
räcker inte – pensionerna ska upp ännu 

mer för alla pensionärer.

4
Mer personal  

i välfärden
Vår skola, sjukvård och äldreomsorg ska 
ha toppkvalitet för alla. Därför anställer  
vi fler lärare, fler sjuksköterskor och un-

dersköterskor, fler barnskötare  
och förskollärare i välfärden istället för att 

ge skattesänkningar till de rikaste.

Fyra förslag från en vänster 
som håller vad den lovar


