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Magdalena Andersson
Den som jobbar ska kunna leva på 
sin lön och ha trygga arbetsvillkor

Susanna Gideonsson
Skattesystemet behöver göras om!

Årgång 40

Vilken väg väljer du åt Sverige den 
11 september?
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Valet närmar sig!

Valet närmar sig med sto-
ra steg! Vart fjärde år får vi 

möjlighet att välja hur Sverige ska 
utvecklas och framför allt vilka som 
kommer att gagnas av vårt val. Men 

hur kan vi bilda oss en egen uppfattning?

På riksplanet är bilden något diffus. Vi har de konserva-
tiva på högersidan. Moderaterna och Kristdemokraterna 
har accepterat SD:s ideologi och presenterat den för sina 
medlemmar som rumsren. Inte direkt någon överrask-
ning. Moderaterna vill ha tydliga klasskillnader i vårt 
samhälle som kapitalet tjänar på. M och Kd vill och kan 
inte tänka kollektivt. De fattar inte att ensam är svag. De 
tror på starka individer – de starka överlevarna. De svaga 
får acceptera sitt taskiga öde. Kd som har ”Krist” i partiets 
namn bygger politiken på en värdegrund som inte har ett 
dyft med Kristus att göra. Mycket märkligt. Alla kommer 
ihåg deras partiledares försök att lura den gamla gubben 
när hon ville köpa hans mark. Med pengar i blicken tänk-
te hon lura sin nästa. 

Båda dessa partier ser SD som sin partner. Vad kan man 
då säga om Sverigedemokraterna? Namnet passar inte 
dem alls. För mig är namnet Sverige ett heligt namn som 
jag själv kopplar till allt positivt jag kan komma på. Sverige 
är bäst i världen på att ta hand om sina medborgare. Den 
andra delen av namnet – ”demokraterna” – måste vara ett 
grovt skämt. Den som inte tror på människors lika värde 
kan omöjligt vårda demokratin och agera demokratiskt. 

Men alla människor är lika mycket värda. Det spelar ing-
en roll vad man har för religion, sexuell läggning eller vil-
ket land man kommer ifrån. Man har samma rättigheter 
oavsett vilken färg man har på huden och oavsett vilken 
funktionsvariation man har. Kan ett parti inte inse och 
acceptera detta är det varken trovärdigt eller demokra-
tiskt. Hela mänskligheten vilar på öppenhet, solidaritet 
och förståelse. När det försvinner ur vardagen drabbas 
människor hårt. Några exempel på det är krigen i Bos-
nien, Syrien och nu i Ukraina. 

Hur som helst bildar de tre partierna ett stockkonservativt 
block. Vad är deras relation till oss arbetare? Jag kommer 
inte på en enda grej som de har beslutat som har gagnat 

ORDFÖRANDE HAR ORDET  

oss. Allt fint och nyttigt vi har fått har kommit tack vare 
partier till vänster. Några exempel på det är rösträtten, 
reglerad arbetstid, betald semester, medbestämmande, 
barnbidrag, socialförsäkringar och många andra nyttiga 
saker som vi idag ser som självklara, men som vi bara 
kunde få genom kamp mot högern. Vänsterblocket präg-
las av humanismen. Man anser att kollektivet tillsammans 
ska lösa alla samhällets problem – ensam är svag, tillsam-
mans är vi starka. 

Partierna i mitten är Centerpartiet, Liberalerna och Mil-
jöpartiet. Vad kan man säga om dem? Centern och Libe-
ralerna är klassiska borgliga partier. Centern härstammar 
från folkrörelsen och har lyckats behålla ett spår av den. 
Troligtvis förhindrar just det att de allierar sig med SD som 
Moderaterna och Kd har gjort. Tyvärr är det just Centern 
som vill förhindra att vi arbetare har ett bra arbetsliv. Det 
senaste exemplet var när de i januariavtalet tvingade fram 
försämringar i arbetsrätten som skadar oss arbetare och 
gynnar arbetsgivarna. Liberalernas ledning har övergett 
liberalismen. Den och majoriteten i partiet kan tänka sig 
att samarbeta med de extremkonservativa medan en stor 
minoritet inte är beredd att göra det. Genom den splitt-
ringen riskerar partiet att inte klara riksdagsspärren. De 
är inte heller kända för att stå på arbetarnas sida. Jag kom-
mer inte på något enda förslag från dem som har gagnat 
oss. Miljöpartiet har en stark profilering kring miljöfrå-
gor. Det är något man ska respektera! Tyvärr tycker vi 
som jobbar inom industrin att deras sätt att ställa om till 
förnybar energi ibland går för fort. Det måste göras men i 
samspel med industrin. Förlorade arbetstillfällen försäm-
rar hushållens ekonomi och skapar social otrygghet. Synd 
att de har allierat sig med de borgliga i Stockholmsregio-
nen och tillsammans med dem styr vården och kollektiv-
trafiken på ett sätt som är under all kritik. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är präglade av hu-
manismen. Mer om deras politik kan man läsa på sidorna 
som kommer. Flera meriterade personer kommer skriva 
om vad de två partierna står för. Hoppas att ni alla deltar 
i valet! Fundera först på vems politik som tjänar oss indu-
striarbetare bäst. Fundera på vilket Sverige just du vill ha. 
En politik där din egen plånbok avgör din trygghet eller 
ett Sverige där vi alla känner oss trygga.

Aleksandar
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FRÅN FÖRBUNDET  PONTUS GEORGSSON

Välfärdsgaranti

Om vägarna inte lagas, om vårdcentralen inte är till-
gänglig, om apoteket inte har medicinen ditt barn 

behöver eller kanske inte ens finns kvar på orten; då kom-
mer missnöjesrösterna.

Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor. 
Det ska finnas jobb, framkomliga vägar och en välfärd 
som håller måttet. Medlemmarna i Pappers bidrar till att 
Sverige är ett framgångsrikt exportland. När det går bra 
för oss, då går det bra för Sverige.

Välfärdsgaranti är för mig att sjukvården och äldreomsor-
gen ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och erbjuda en 
hållbar arbetsmiljö. Vägar, järnvägar, telefoni och bred-
band ska fungera. För den med familj är en väl funge-
rande barnomsorg en förutsättning för att kunna arbeta. 
Skiftarbetare behöver dessutom en barnomsorg som är 
öppen på kvällar, helger och nätter. Arbetsförmedling, 
vuxenutbildning och en bra skola ska finnas i hela landet. 
Det är rimligt att välfärden finns där de som bidrar till 
den finns. 

Även där kollektivtrafiken är gles eller obefintlig behöver 
vi ta oss till jobbet

På många håll i landet finns inget alternativ till bilen för 
att ta sig till arbetet – särskilt inte för den som jobbar skift 
och bor på landsbygden. Ett reseavdrag ska riktas till den 
som har lång resväg till arbetet och inte kan nyttja kollek-
tivtrafik. Att straffa människor för att de inte åker en buss 
som inte finns, eller att de inte kör en elbil de inte har råd 
att köpa, är politik vi borde avstå ifrån.

Under pandemin har många jobbat hemifrån. Det är bra 
att den möjligheten finns men arbetare, Pappers medlem-
mar och många fler, kan inte det. Nu har karensavdraget 
kommit tillbaka. De som kan jobba hemifrån behöver 
inte sjukanmäla sig utan jobbar från hemmets ”karantän”, 
medan arbetare får karensavdrag. Karensen måste tas 
bort.

För mig handlar valet också om schysta arbetsvillkor, att 
svenska kollektivavtal gäller i Sverige. Jobben ska vara 
trygga med bra arbetsmiljö, utan hot och våld, fria från 
sexuella trakasserier och utan ohälsosam stress. Det hand-
lar om framtidens jobb. Där finns inte plats för daglöneri, 
hyvling och annat som gör att människor blir utnyttjade 
på arbetsmarknaden. 

I det samhälle jag vill ha finns trygghet och värdighet även 
när du inte jobbar. Då är en förbättrad a-kassa, höjda pen-
sioner och en sjukförsäkring, som är värd namnet, några 
av förutsättningarna.

När jag gör mitt val i höst går tankarna till det August 
Palm sa på ett möte i Göteborg 1882.

”Du som inte bär hela kläder, du som inte har råd att ge 
dina barn mat varje dag, du som inte kan läsa eller skriva 
– du är lika mycket värd som den välklädde, välutbildade 
och välnärde ägaren av varvet eller fabriken där du sliter 
varje dag. Vi har alla samma värde. Och om vi organiserar 
oss kan vi skapa ett samhälle där vi också behandlas så”.

En politik för hela Sverige kräver att människor ges möj-
lighet att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar.

Pontus Georgsson 
Pappers förbundsordförande
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LO-ORDFÖRANDE OM VALET 

Varför bör vanligt folk, medlemmar i LO-förbun-
den, Sveriges arbetare rösta på Socialdemokrater-

na? Jo, därför att det behövs mer facklig påverkan i poli-
tiken. Alltför länge har otryggheten brett ut sig, klyftorna 
ökat och vanliga arbetare fått stå tillbaka. De senaste fyra 
åren på grund av en alltför svag socialdemokratisk reger-
ing som varit beroende av kompromisser med i grunden 
fackföreningsfientliga partier.

Det är arbetare, vanligt folk, som avgör val. LO driver i år 
den största fackliga valrörelsen på årtionden. Och vi gör 
det med tydliga krav. Krav som inte får försvinna i janua-
riavtal och talmansrundor.

Krav som måste bli verklighet om Sverige åter ska bli ett 
land med trygghet för vanligt folk.

1. Alla som kan arbeta ska ha ett arbete.

Vi kräver stora investeringar i jobb, utbildning och i det 
som bygger Sverige starkt. Vi kräver en rättvis klimatom-
ställning där kostnaderna bärs gemensamt, inte bara av 
låginkomsttagare och människor utanför storstäderna.

Då behövs också ett konkret mål för full sysselsättning.

2. Svensk arbetsmarknad måste storstädas.

Otrygga anställningar ska bort. Inte en skattekrona ska gå 
till skurkföretag. Rut och rot ska bara få användas av före-
tag med kollektivavtal.

Arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt och begrän-
sas till bristyrken. Svenska kollektivavtal ska alltid gälla. 
Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brotts-
ligheten och måste bekämpas med samhällets fulla styrka.

"Vi kräver stora investeringar 
i jobb, utbildning och i det som 
bygger Sverige starkt. Vi kräver 

en rättvis klimatomställning där 
kostnaderna bärs gemensamt, 
inte bara av låginkomsttagare 

och människor utanför  
storstäderna"!
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3. Alla ska ha rätt till en trygg välfärd där vi är medborg-
are, inte kunder.

LO kräver ökade resurser till bra skola, vård och omsorg i 
hela landet. Förskola och fritids ska vara avgiftsfria. Satsa 
på personalen så att fler vill arbeta i välfärden. Sätt stopp 
för vinstintressena och för möjligheten att köpa sig före i 
kön genom privata försäkringar.

4. Klyftorna måste minska.

Skattesystemet behöver göras om så att de bäst ställda bi-
drar mer. Sjuka och arbetslösa ska få stöd för att komma 
tillbaka i arbete, inte kastas ut i fattigdom. Om pensions-
överenskommelsens löften ska hållas krävs rejält höjda 
pensioner för vanligt folk.

Det räcker inte med hundralappar, det krävs tusenlappar. 
Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön förbätt-
ras så att alla orkar jobba fram till pensionen.

5. Vi ska vara hårda både mot brottsligheten och mot 
dess orsaker.

Var femte LO-förbundsmedlem har utsatts för hot eller 
våld på jobbet och fyra av tio känner otrygghet på grund 
av gängkriminalitet.

Samtidigt bekämpar LO-förbundens medlemmar brott. 
Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar bostads-
områden, kriminalvårdare hindrar återfall och fritidsle-
dare stöder unga som hamnat på glid.

6. Segregationen måste bekämpas. Lokalpolis och social-
tjänst behöver vara närvarande i hela landet.

Det här är LO:s krav. De ska ställas mot högerns alternativ. 
Ulf Kristersson går till val tillsammans med Putinkrama-
ren Jimmie Åkesson. De har gemensamt att de vill minska 
fackets inflytande och att deras politik ökar konflikterna 
och klyftorna i samhället.

Det vi ser av brottslighet och social oro är frukterna av hu-
vudlösa beslut som under många år åsamkat svåra skador 
på sammanhållningen och tilliten i vårt land. Påskupp-
loppen är bara en logisk följd av en politik där det gemen-
samma har försvagats. Problemen har funnits under lång 
tid och en mycket stor del av ansvaret ligger på den mode-
ratledda regering där Ulf Kristersson var statsråd.

• Det var den moderatledda regeringen som införde 
Sveriges extrema och internationellt unika lagar om ar-
betskraftsinvandring. Resultatet är ett skuggsamhälle där 
kriminella arbetsgivare kan härja fritt och utnyttja under-
betalda arbetare. Seriösa företagare konkurreras ut.

• Det var den moderatledda regeringen som genomför-
de de avregleringar som gynnat framväxten av fusk och 
kriminalitet. Det var den som införde den slappa tilldel-
ningen av id-nummer för utländska medborgare vilket 
öppnade för svartjobb och bidragsbrott.

• Det var den moderatledda regeringen som genom 
massiva skattesänkningar till de välbeställda undermi-
nerade välfärden. En välfärd där moderater nu låter sina 
konsultkompisar bygga världens dyraste sjukhus i glas 
samtidigt som förlossningsvården skriker efter resurser. 
Samtidigt som skattemedel avsedda för välfärden delas ut 
i vinst till privata aktieägare.

Nu vill högern fortsätta underminera det gemensamma 
genom skattesänkningar och avregleringar. De vill ställa 
människor mot varandra beroende på var de är födda. De 
vill sänka skatten för rika samtidigt som de vill sänka lö-
nerna för vanligt folk.

Så ska vi inte ha det! Svaren finns i reformer som gör skill-
nad på riktigt. Som både ökar resurserna till rättsväsendet 
och minskar klyftorna. Som både satsar på fler närvaran-
de poliser och fler lärare. Som har hela svaret.

Det är ett svårt och långsiktigt arbete som kommer att 
ta tid. Då behövs en starkare socialdemokrati som inte 
tvingas huka sig inför en högermajoritet i riksdagen.

Susanna Gideonsson 
LO-ordförande

Robert Nyberg
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INTERVJU MED MAGDALENA ANDERSSON  STATSMINISTER

Magdalena Andersson, Sveriges första kvinnliga 
statsminister, har trots alla brännande frågor i 

tiden haft vänligheten att ta sig tid och svara på några frå-
gor från PappersMagasinet.

Ojämlikheten i Sverige har ökat kraftigt sedan 1980-ta-
let, mest i Västeuropa. Hur ser du på denna utveckling? 
Och vad tänker du göra för att vända utvecklingen?

Trenden med ökade inkomstskillnader inom länder ser vi 
inom flera avancerade ekonomier. I Sverige har privati-
seringar, marknadsexperiment i välfärden och försvagade 
rättigheter för löntagare gjort att de rikaste har blivit ännu 
rikare, samtidigt som de med de lägsta inkomsterna har 
lämnats efter. 

I min roll som finansminister har jag konsekvent drivit 
en politik för att minska klyftorna, både genom att se till 
att fler kommer i arbete, genom reformer av skatter och 
transfereringar och genom mer resurser till välfärden. 
Men vi behöver göra mer. 

Vi socialdemokrater vet att det här är en utveckling som 

går att vända, och vi ser nu att både forskning och interna-
tionella organisationer som OECD och IMF pekar på att 
jämlikhet och tillväxt är varandras förutsättning. 

Jag har tre tydliga prioriteringar för att stärka Sverige, och 
bryta trenden med ökade klyftor. För det första ska Sveri-
ge ligga längst fram i klimatomställningen. Den gröna in-
dustriella revolutionen ska användas för att skapa framti-
dens jobb. De partier som inte tar omställningen på allvar 
riskerar att ge bort dessa arbeten, och också vårt framtida 
välstånd, till andra länder. 

"För den som slitit ut kroppen och 
inte kan arbeta hela vägen till 

pensionen måste det finnas  
ekonomisk trygghet. Den som  

slitit ut sig i arbetslivet ska inte 
bli fattigpensionär"! 
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För det andra ska vi ta tillbaka den demokratiska 
kontrollen över välfärden. Högerns långtgående mark-
nadsreformer har förvandlat särskilt skolan till en vinst-
maskin för rika, i stället för att skapa jämlika förutsätt-
ningar för alla barn. 

För det tredje ska vi ska vända på varje sten för att bry-
ta segregationen och knäcka gängen. Jag tvekar inte en 
sekund att fortsätta skärpa straffen och bygga ut rätts-
väsendet. Men det räcker inte. Det har vuxit fram stora 
utsatta områden i Sverige, där människor står långt ifrån 
arbetsmarknaden och där arbetstillfällena är för få eller 
för dåliga. Segregationen har skapat en grogrund för de 
kriminella gäng som sätter hela bostadsområden i skräck. 
Vår kamp mot segregationen är en kamp mot brottslighe-
ten, men det är också en kamp för alla barns rätt att växa 
upp i trygghet och framtidstro. En kamp för jämlikhet.

Stefan Löfvén lovade 2014 att Sverige skulle ha Euro-
pas lägsta arbetslöshet 2020. Sedan dess har vi sjunkit 
från plats 12 till runt plats 20. Vad ska (s) göra för att 
drastiskt minska arbetslösheten?

Den som kan arbeta ska arbeta. Vi ska bryta segregationen 
och knäcka långtidsarbetslösheten. Pandemin slog hårt 
mot arbetsmarknaden och trots stora krisåtgärder blev 
många arbetslösa. Nu ser vi att dessa jobb har kommit 
tillbaka och arbetslösheten har sjunkit drastiskt. Många 
har fått jobb. De som fortfarande står utanför arbetsmark-
naden behöver oftast mer stöd. Därför vi vill fortsätta sat-
sa på det som vi vet fungerar: utbildning, arbetsplatsnära 
praktik och ökad språkförståelse. 

Att vi har högre arbetslöshet i Sverige beror inte på att det 
är färre som jobbar här, utan på att vi är fler som söker 
jobb. Vi har högst arbetskraftsdeltagande i EU och ligger 
näst högst när det gäller sysselsättning. Om Sverige haft 
samma sysselsättningsgrad som resten av EU hade 600 
000 färre svenskar gått till jobbet. 

Otryggheten har ökat på arbetsplatserna, inte bara 
genom uppluckringen av LAS. Arbetsgivarnas rehabi-
literingsansvar har näst intill försvunnit, Arbetsmil-
jöverket har inte resurser att genomföra verksamma 
inspektioner. Försäkringskassan ger inte stöd till de 
som mest behöver det. Vad ska s-regeringen göra åt si-
tuationen som den ser ut idag?

Den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga 
arbetsvillkor. Vi ska bekämpa arbetslivskriminaliteten och 
stärka löntagarnas rättigheter. Den som behöver utbilda 
sig för att kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden 

ska kunna göra det. Därför genomför vi nu omställnings-
paketet som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för 
alla arbetstagare att utbilda sig under ett helt yrkesliv. 
Samtidigt kommer vi lagstifta om heltid som norm, regle-
ra inhyrning och stärka skyddsombudens roll.   

Många pensionärer har det bra i Sverige, några har 
det mycket bra. Men det finns grupper som på grund 
av oavlönat hemarbete, låga inkomster och på grund 
av att de slitit ut sig fysiskt eller psykiskt av hårda och 
stressiga arbeten inte kan arbeta fram till dagens pen-
sionsålder. Hur ska vi ta hand om dessa människor när 
pensionsåldern ska höjas?

För den som slitit ut kroppen och inte kan arbeta hela vä-
gen till pensionen måste det finnas ekonomisk trygghet. 
Den som slitit ut sig i arbetslivet ska inte bli fattigpen-
sionär. Därför har vi lämnat förslag till riksdagen om en 
trygghetspension, med ändrade regler i sjukersättningen 
för dem som närmar sig pensionen. Det är en hjärtefråga 
för oss.

Vilket är ditt starkaste argument för att en arbetare i 
Sverige ska rösta på Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna ser hela problemet – och därför hela 
lösningen. Det gäller samtliga tre prioriteringar jag ritat 
upp för min statsministerperiod. Vi ska bryta segrega-
tionen, ta tillvara på den gröna industriella revolutionen 
som skapar jobb i hela vårt land och återta den demokra-
tiska kontrollen över välfärden. Dessa tre prioriteringar 
tacklar problem som drabbar arbetare negativt och som 
behöver lösas för ett mer jämlikt samhälle.

Detta står mot ett högerkonservativt block som konse-
kvent visar att de inte värnar om arbetares rättigheter.

Tack Magdalena för att du tog dig tid och lycka till!

Roger Berglund
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KARL-PETTER THORWALDSSON   NÄRINGSLIVSMINISTER

Höstens val handlar om respekten för  
vanligt folk 

Det finns mycket att vara stolt över med Sverige. 
Vi har en yrkesskicklig arbetskraft, tilliten mellan 

människor är hög, och jämfört med många andra länder 
har vi kommit långt när det gäller jämställdheten mellan 
män och kvinnor. Sverige är ett bra land att leva i – men vi 
har också problem. Sverige plågas av en gängkriminalitet 
som inte hör hemma här. Personalen i välfärden pressas 
under minutscheman och orimliga arbetsvillkor samti-
digt som riskkapitalister plockar ut stora vinster ur välfär-
den. Många känner sig otrygga i sin egen ort och tycker 
inte att samhället är särskilt rättvist längre. 

Så här ska vi inte ha det. Nu måste vi använda den poten-
tial som finns i vårt fantastiska land för att lösa Sveriges 
samhällsproblem. Vår statsminister Magdalena Anders-
son har pekat ut tre huvudprioriteringar för regeringen: 
vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen, ta 
tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och 
skapa framtidens jobb genom att snabba på klimatom-
ställningen. 

Pappersindustrin står för en viktig del av den gröna om-
ställningen. Det kan handla om nya material för batterier 
eller för våra kläder. Redan i dag värms många städer i 
Sverige av överskottsvärme från pappersbruken. Genom 
att ta vara på restprodukterna från pappersindustrin kan 
vi tillverka förnybart bränsle billigare. Nu pågår ett arbete 
med att producera gröna flygbränslen från pappersbru-
kens rökgas. Det är skogen som blir Sveriges viktigaste 
tillgång i ett fossilfritt Sverige 2045!

"Höstens val handlar kort och 
gott om respekten för vanliga ar-
betare. Du som jobbar ska ha det 
bra både på och utanför jobbet. 

Du och dina närstående ska kun-
na åldras med värdighet och ta 

del av en rättvis pension".



9PAPPERS MAGASINET VALET - 2022

Just nu ser vi en stark industriuppgång och enorma inves-
teringar som kommer att skapa tiotusentals nya jobb och 
tillväxt i hela landet. De här investeringarna är resultatet 
av en politik där vi valt att konkurrera med kompetens 
framför låga löner. Vi har utvecklat ett modernt energi-
system som möjliggör den gröna nyindustrialiseringen 
som världen nu efterfrågar. Det är tack vare detta att före-
tag söker sig till Sverige för sina investeringar!  

Som socialdemokratisk regering är det en prioritet att de 
nya jobben är kollektivavtalade, med svenska löner och 
villkor. Det är också viktigt att vi håller nere arbetslöshe-
ten och ser till att de nya jobben stannar i Sverige. Trots 
två år av pandemi har vi fått fart på sysselsättningen. I 
dag har vi de lägsta arbetslöshetssiffrorna i Västerbotten, 
Jämtland och Norrbotten. Men det nya gröna samhälls-
bygget äger också rum i mellersta och södra Sverige. 

I Borlänge där pappersbruket lades ner förra året presen-
terade Northvolt en ny batterianläggning. De 400 jobben 
som försvann ska nu ersättas med 1 000 nya! På Frösön i 
Jämtland är Synsam i full fart med att flytta hem produk-
tionen från Asien. I Frövi ska man bygga norra Europas 
största växthuskomplex, vilket ska värmas upp av spillvär-
me från pappersbruket. I framtiden kommer var tionde 
tomat vi äter att komma från Frövi i stället för Holland, 
Spanien eller Marocko. Etableringen skapar cirka 220 nya 
jobb och är ett fantastiskt exempel på vad vi menar med 
nya gröna jobb. 

För att jobben ska stanna i Sverige behöver vi också se 
till att det finns folk som kan ta de nya jobben som växer 
fram. Därför ska vi inte bara öppna nya hållbara industri-
er, gruvor och fabriker. Vi ska också se till att utbildning 
är tillgänglig genom hela livet och att samhällen byggs så 
att fler som vill kan tacka ja till jobberbjudandet och flytta 
in i våra framväxande industrisamhällen.

När vi pratar om nya jobb finns det de som oroar sig över 
att de gamla jobben ska försvinna. Att gamla jobb försvin-
ner och nya växer fram är inget nytt, så har det alltid varit. 
Det viktiga för oss socialdemokrater är att människor ska 
kunna känna sig trygga under tiden omvandlingen pågår. 
Den som blir av med jobbet ska få snabb hjälp till ett nytt 
eller erbjudas goda möjligheter till vidareutbildning eller 
omskolning. 

Under den här mandatperioden har den S-ledda reger-
ingen tagit initiativ till att förbättra möjligheterna att stu-
dera och ställa om under ett helt arbetsliv med ett om-
ställningsstudiestöd på upp till 80 procent av lönen. Även 

arbetstagare som är mellan anställningar kommer få ökad 
stöd för att underlätta omställningen till ett nytt arbete. 
För ett vårdbiträde som jobbar på äldreboende kan det 
betyda att man kan läsa till undersköterska eller speci-
alistundersköterska med en mycket bättre ekonomisk 
trygghet under studietiden. 

Nu är det också slut på eviga visstidsanställningar. Efter 
ett år är det tillsvidareanställning som gäller och tiden 
mellan upprepade korta visstidsanställningar ska räknas 
som sammanhållen anställningstid. Turordningsreglerna 
ska gälla och likt när en anställning upphör, så ska arbets-
tagare som godtar en lägre sysselsättningsgrad ha rätt till 
omställningstid med bibehållen sysselsättningsgrad och 
lön. Det ska heller inte vara möjligt att ersätta stadigva-
rande arbetskraftsbehov med inhyrd arbetskraft, i dessa 
fall måste arbetsgivaren erbjuda tillsvidareanställning hos 
kundföretaget.

Höstens val handlar kort och gott om respekten för van-
liga arbetare. Du som jobbar ska ha det bra både på och 
utanför jobbet. Våra och kommande generationer ska inte 
bara ha en planet att leva på – utan en framtid att se fram 
emot. Du och dina närstående ska kunna åldras med vär-
dighet och ta del av en rättvis pension. Sverige ska fort-
sätta konkurrera med kompetens, trygghet och hög om-
ställningsförmåga – inte med låga löner. Så bygger vi ett 
Sverige som vi kan fortsätta att vara stolta över! 

Karl-Petter Thorwaldsson 
Näringslivsminister
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KRÖNIKA STAFFAN STRANNE

Socialdemokraterna och LO – tankar i val-
rörelsen

Det partipolitiska spektrumet har förskjutits åt hö-
ger under de senaste fyrtio åren i Sverige. Det gäl-

ler hela skalan, från vänster till höger. Det socialdemo-
kratiska partiet är inget undantag från detta. Men det är 
inte bara partierna i sig och den förda politiken som har 
gått åt höger. Även väljarna har alltmer föredragit libera-
la och nyliberala eller rentav konservativa förslag till lös-
ningar på samhällets olika problem. Socialdemokratin är 
som sagt inget undantag, och inte heller arbetarrörelsen 
i stort. LO-förbundens medlemmar väljer i ökande antal 
att rösta på partier inom det konservativa och nationalis-
tiska blocket. 

Hur har det blivit så? Frågan har inget enkelt svar, men 
någon tanke om saken borde kunna presteras. Jag fäster 
mig vid människors representation, eller kanske snara-
re deras upplevda representation, det vill säga vem som 
anses representera dem och deras upplevda verklighet. 
Jag tänker på LO-förbundens medlemmar, varav flera 
nuförtiden tycks sympatisera med Sverigedemokraterna. 
En hel del beror sannolikt på missnöje med invandring-
en och den förda invandringspolitiken; dold eller öppen 

främlingsfientlighet. Men om vi ändå lämnar just den frå-
gan därhän en stund och återvänder till representations-
frågan: Hur upplever de löneanställda att de represente-
ras av sitt fackförbund inom LO? Hur ser relationerna ut 
mellan medlemsförbunden och LO? En tredje fråga: Hur 
ser relationerna ut mellan LO och det socialdemokratiska 
partiet?

Sedan tidernas gryning har det framhållits att den svens-
ka arbetarrörelsen utgörs av två grenar på samma träd: 
fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. 
Facklig-politisk samverkan lade grunden för den svenska 
välfärden. Den enskilda fackföreningsmedlemmen kun-
de uppleva att aktuella livsfrågor, i och utanför arbetet, 
togs på allvar genom hela kedjan av representanter från 
fackföreningen och det egna fackförbundet till LO och vi-
dare in i det socialdemokratiska partiet. Inom LO kunde 
krav och önskemål samlas och sorteras och formuleras 
till fackliga och politiska förslag. Oftast lades förslagen på 
förhandlingsbordet i förhandlingar med motparten, men 
ibland omsattes de till socialdemokratiska reformer och 
lagstiftning. LO angav den ideologiska kompassriktning-
en, representationen upplevdes fungera och arbetarrörel-
sens två grenar samverkade.
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Bilden av facklig-politisk samverkan må vara en smula 
idealiserad, men från och med 1980-talet, för cirka fyrtio 
år sedan, började det skava alltmer i relationerna. Ibland 
sades LO och SAP ”gå i otakt”, ibland utbröt ”rosornas 
krig”. Ett lågvattenmärke nåddes när en socialdemokra-
tisk statsminister kallade LO för ett särintresse i mitten 
av 1990-talet. LO-förbundens medlemmar genomförde 
omfattande demonstrationer mot den socialdemokratis-
ka regeringen. 

Men enigheten inom LO var inte heller över hövan. Sam-
ordningen i avtalsrörelserna bröts återkommande av flera 
olika medlemsförbund. LO förlorade i auktoritet och för-
svagades både inåt gentemot de egna fackförbunden, mot 
det socialdemokratiska partiet och mot arbetsgivarsidan. 
Det försvagade LO betydde att även den långa kedjan av 
representation mellan den enskilda fackföreningsmed-
lemmen och den facklig-politiska samverkan försvagades. 
Det socialdemokratiska partiet och dess politik kunde 
därmed upplevas som mindre intressant eller rentav irre-
levant för de fackliga medlemmarna. 

Tesen är alltså att det försvagade LO och den försvagade 
fackföreningsrörelsen i stort har inneburit ett vikande väl-
jarstöd för det socialdemokratiska partiet. Alldeles uppen-
bart har flera andra faktorer i den föränderliga omvärlden 
bidragit till detta – näringslivets strukturomvandling och 
globalisering, samhällets digitalisering, utanförskap och 
kriminalitet, globala klimathot och migrationsströmmar i 

spåren av internationella konflikter och katastrofer. 

Men för socialdemokratin är styrkan inom hela arbetar-
rörelsen avgörande, det fackliga och det politiska, och 
fackföreningsrörelsen representerad av LO är inte starka-
re än vad dess medlemsförbund gör den till. 

Inför höstens val är det LO-förbundens ansvar att enga-
gera sina medlemmar och verka för ett starkare LO i en 
förnyad facklig-politisk samverkan med det socialdemo-
kratiska partiet, och Magdalena Andersson behöver göra 
som Tage Erlander gjorde en gång i tiden: ”Lyssna på rö-
relsen”.

Staffan Stranne 
Docent vid Högskolan i Kristianstad 

Staffan Stranne
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ÄR HALLSTAVIK EN TRYGG ORT ATT LEVA I?

Den 5 maj arrangerade Häveröstiftelsen ett öppet 
möte på temat Trygghet i Häveröbygden. Drygt 

femtio personer samlades i Folkets Hus för att lyssna 
på polisen, socialtjänsten, skolan och fritidsgården som 
berättade om deras respektive lägesbild. Mötet arrange-
rades i samverkan med Polisen, Rospiggarna och Trygg 
i Norrtälje kommun. I pausen fanns möjlighet att prata 
med polis, tjänstemän och politiker och ta en gofika som 
Rospiggarna bjöd på.

Områdespolis Björn Cewenhielm var först ut och det för-
sta vi fick lära oss är att skilja på trygghet och säkerhet. 
Säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas 
för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är indi-
videns upplevelse av säkerheten/risken. Björn gick sedan 
igenom hur det ser ut i vårt område och gav oss beskedet 
att det är säkert att leva och bo i Häveröbygden. Det är en 
väldigt liten risk att utsättas för brott och ordningsstör-
ningar. 

Det är inte samma sak som att det inte förekommer pro-
blem, det finns de som upplever ordningsstörningar av  
t ex A-traktorer, skadegörelse, stölder och det förekom-
mer droger i Hallstavik. Psykisk ohälsa förekommer ock-
så och socialkontoret berättade hur de jobbar med oro-
sanmälningar och barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa. Men samarbetet är gott mellan polis, kommun 
och företagare och man har en bra bild av hur läget är och 

vilka insatser som behöver göras. 

Just A-traktorer diskuterades en stund och där berättade 
Björn om en mycket god idé från Per Nohr i Rospiggarna. 
De planerar att ge ungdomarna med A-traktorer möjlig-
het att komma in gratis vid en speedwaymatch och där 
visa upp sina bilar. Kanske till och med få köra några upp-
visningsvarv i ovalen. Det ger ungdomarna en möjlighet 
att bli sedda, lyssnade på och visa upp sitt intresse som i 
grunden är bra. Gunilla Lundin, enhetschef fritidsgårdar, 
berättade att hon ansökt om pengar för att ordna med ett 
garage och samlingsplats för ungdomar med A-traktorer 
i Hallstavik.

Så läget är gott och vi behöver fortsätta att samarbeta över 
organisationsgränser för att bibehålla vår förmåga att göra 
snabba insatser och förhindra att läget utvecklas negativt. 
Polisen önskar också att allmänheten hör av sig med syn-
punkter och tips. Det polisen inte vet om kan de inte göra 
något åt. Sedan fick vi mobilnummer till våra två områ-
despoliser med uppmaning att höra av oss om vi har tips 
eller vill diskutera något. Och det är kanske talande för 
det samarbete och den kontakt som finns här. Att när man 
har ett tips eller vill diskutera något så har man direkt-
numret till ”sin” polis och kan enkelt ringa och prata. Det 
är en trygghet.

Carita Holmberg 
Pappers avd 68 

Karolina Losell från Roslagens Sparbank är moderator för kvällen
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Pappers krav 
på politiken

Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor. Det ska finnas jobb, 
framkomliga vägar och en välfärd som håller måttet. Medlemmarna i Pappers 
bidrar till att Sverige är ett framgångsrikt exportland. När det går bra för oss, 
går det bra för Sverige. 

Vi jobbar tidiga morgnar, sena kvällar och nätter. Helger och röda dagar. Vårt  
arbete bidrar till att statskassan växer. Givetvis måste skattepengarna åter-
investeras där vi finns. 

Ett gott liv på landsbygden kräver en fungerande välfärd, investeringar i infra- 
struktur och satsningar på jobb och företag inom industrin och skogsnäringen.

Fackförbundet Pappers kommer alltid stå på medlemmarnas sida och kräva  
mer av politiken. Det ska gå att leva ett bra liv i Sverige, oavsett var du bor.  
 
Därför är detta våra tre viktigaste politiska krav:

1. Höj sjukförsäkringen, höj a-kassan och höj pensionerna  

Om du blir sjuk, företaget varslar eller pensionen närmar sig så ska du ha en 
ekonomisk trygghet. Därför kräver vi att ersättningsnivåerna i våra trygghets-
system höjs och följer löneutvecklingen. Pensionen ska ge minst 70 % och 
a-kassan och sjukförsäkringen minst 80 % av en industriarbetarlön.

2. Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 

De flesta av medlemmarna i Pappers arbetar i skift. Trots att tillverkningen  
inte tar paus på kvällar, nätter och helger så är Sveriges kommuner inte  
skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. För att det ska gå 
att kombinera familjeliv och arbete kräver vi att kommunerna garanterar 
barnomsorg på obekväm arbetstid.

3. Inför ett reseavdrag för de som inte har tillgång till kollektivtrafik  

På många håll i landet finns inget alternativ till bilen för att ta sig till arbetet 
– särskilt inte för den som jobbar skift och bor utanför en större stad. Bilen 
behövs också för att göra ärenden eller ta sig till fritidsaktiviteter. Eftersom  
vi bidrar till kollektivtrafik vi sällan kan använda bör vi kompenseras genom  
ett rättvist reseavdrag.

www.pappers.se/val2022

Pappers krav 
på politiken
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ROBERT SJUNNEBO

Gemensam trygghet bygger vi tillsammans

En gång i tiden gjorde vi tillsammans i Sverige ett 
viktigt vägval när vi bestämde att vi skulle ha ge-

mensamma socialförsäkringar som gav en inkomsttrygg-
het. Andra länder valde privata försäkringar som gav det 
skydd som motsvarade den individuella betalningen. Un-
gefär som med bilförsäkringen där du som försäkrings-
tagare kan välja en hel- eller halvförsäkring samt om du 
vill ha hyrbil m.m. Våra gemensamma socialförsäkringar 
bygger i stället på tanken att samhället ska vara starkt när 
vi som enskilda människor inte är det och att exempelvis 
sjukdom inte ska resultera i en ekonomisk katastrof. 

Även om det finns flera partier som önskar förändra våra 
socialförsäkringar i grunden har detta inte skett. I stället 
har försäkringsskyddet över tid försämrats när ersättning-
en inte följt med inkomstutvecklingen och att det blivit 
svårare att få ersättning vid exempelvis sjukdom och ar-
betsskada. Den stora skiljelinjen mellan partierna idag 
avser vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få ersätt-
ning samt hur hög denna ska vara. 

I debatten är det ibland lätt att få uppfattningen att vi Sve-
rige skulle lägga en stor del av våra gemensamma resurser 
på socialförsäkringarna. Detta är en vanlig missuppfatt-
ning som har fått fäste. År 1980 uppgick kostnaderna för 
våra gemensamma försäkringar till drygt åtta procent av 
BNP. Motsvarande siffra för år 2019 var 4,4 procent och 
därefter har en marginell uppgång skett p.g.a. pandemin. 
Vid en jämförelse mellan olika länder kan konstateras att 
Sveriges offentliga transfereringar, summan av socialför-
säkringar, ersättning vid arbetslöshet, ålderdom och eko-
nomiskt bistånd, inte utmärker sig på något speciellt sätt. I 
Sverige lägger vi lite drygt 14 procent av BNP på offentliga 
transfereringar och motsvarande siffra i Finland är nästan 
18 procent, i Österrike ca 19 procent och Nederländerna 

"För den som önskar ett starkt 
samhälle där vi tar hand om  

varandra borde det vara enkelt 
att välja parti i höst".
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ca 17 procent. Utifrån ett europeiskt perspektiv är snarare 
Sverige en medelmåtta.

Den som påstår att Sverige idag har ett mycket generöst 
system utgår därför inte ifrån fakta utan en ideologisk fö-
reställning om att vi gemensamt ska ta ett mindre ansvar 
för de som behöver samhällets stöd och hjälp.  

Ett flertal utredningar har tillsatts inom socialförsäkring-
arnas område under den innevarande mandatperioden. 
Detta har medfört att regeringen kunnat lägga fram vissa 
förslag som fått stöd i riksdagen. De förslag som fått stöd 
i riksdagen berör främst hur rätten till sjukpenning ska 
prövas. Rätten till sjukpenning och sjukersättning (tidiga-
re känd som förtidspension) förändrades i grunden 2008 
när den dåvarande borgerliga regeringen tillträdde. Möj-
ligheten till tidsbegränsad sjukersättning togs även bort, 
vilket innebar att den naturliga tidpunkten för att pröva 
rätten till ersättning vid arbetsskada (livränta) försvann. 
Förändringarna fick till följd att det blev mycket svårare 
att få ersättning vid sjukdom och att arbetsskadeförsäk-
ringen i praktiken avvecklades.

Tack vare regeringens förslag blir prövningen efter 180 
dagars sjukskrivning betydligt mer mänsklig. Tidigare av-
slogs rätten till sjukpenning trots att det fanns goda skäl 
som talade för att man skulle kunna återgå i sitt tidigare 
arbete innan ett års sjukskrivning. Budskapet var tidigare 
att personen i fråga skulle ”ställa om”. Att kräva att en sjuk 
person under sådana förhållanden skulle slänga sin ut-
bildning och yrkeskunnande på soptippen var för många 
svårt att förstå. Numera kvarstår rätten till sjukpenning 
upp till ett års sjukskrivning om det finns mer som talar 
för återgång än mot. En sund och naturlig regel som fram-
står som betydligt mer logisk. 

En annan förändring som förtjänar att lyftas fram är att 
bedömningen av arbetsförmågan inom sjukförsäkringen 
ska bli mer logisk. Tidigare kunde Försäkringskassan och 
i förekommande fall domstolar avslå rätten till sjukpen-
ning med hänvisning till att den sjuke kunde utföra ett 
”normalt förekommande arbete”. Vad detta var för slags 
typ av arbete var okänt för alla inblandade. Prövningen 
blev då fiktiv och hade väldigt lite att göra med vilka krav 
som faktiskt ställs på arbetsmarknaden. Framöver ska 
prövningen i stället ske gentemot fastställda yrkesgrupper 
på arbetsmarknaden. Som stöd för prövningen ska det 
finnas ett kunskapsunderlag där det ska vara möjligt att 
utläsa vilka krav som ställs inom respektive yrkesgrupp 
på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att prövningen 
av arbetsförmågan blir mer verklighetsanpassad. Den 

största effekten blir att det plötsligt blir möjligt för sjuk-
skrivande läkare att förstå mot vad arbetsförmågan ska 
prövas och därmed vad som behöver beskrivas närmare 
i sjukintyget. 

Ett förslag som ligger på riksdagens bord är förslaget att 
göra det enklare för människor i slutet av arbetslivet, med 
fem år kvar till dess att rätten till sjukersättning upphör, 
att få sjukersättning. Detta förslag har lanserats under 
namnet ”trygghetspension”. Lite förenklat kan sägas att 
detta förslag innebär det arbetsförmågan inte kommer 
prövas gentemot hela arbetsmarknaden utan gente-
mot sådana arbeten som den enskilde har erfarenhet av. 
Grundtanken bakom förslaget är att det inte är rimligt att 
ställa krav på omställning för äldre personer med en be-
gränsad tid kvar i yrkeslivet. Många gånger framstår en 
omställning till ett annat yrke som orealistisk där tiden 
för omställning kanske motsvarar eller överstiger tiden 
kvar i yrkeslivet. 

Regeringen har även tillsatt en utredning som ska titta 
på vilka sätt den nuvarande arbetsskadeförsäkringen kan 
förbättras. Det är välbehövligt då antalet beviljade livrän-
tor minskat med 67 procent från 2006 till 2020. Även ar-
betsskadeförsäkringen ska det kunna gå att lita på. 

Genom förslag efter förslag har regeringen försökt öka 
tryggheten när den behövs som mest. Mycket arbete 
kvarstår och det är därför viktigt att förbunden inom LO 
fortsätter att trycka på för förbättringar. För den som öns-
kar ett starkt samhälle där vi tar hand om varandra borde 
det vara enkelt att välja parti i höst.

Robert Sjunnebo 
förhandlingschef, Pappers 

Robert Nyberg
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INTERVJU MED ROBERT JOHANSSON (S) REGION STOCKHOLM

För att få svar på några frågor som vi undrade om 
och som berör region Stockholm (gamla landsting-

et) träffade vi Robert Johansson, 2:e vice ordförande i 
tillväxt- och regionplanenämnden. Här presenteras både 
ställda frågor och Roberts svar.

Tycker du att vården i region Stockholm fungerar bra?

Vården bärs av vår vårdpersonal. Men på grund av Mode-
raterna och högerns misskötsel av vården går personalen 
idag på knäna. I stället för att anställa fler läkare, sjuk-
sköterskor och undersköterskor har Moderaterna valt att 
privatisera och sälja ut stora delar av vården. Då går peng-
ar till bolagens vinster i stället för verksamheten. Till och 
med under pandemin hotade Moderaterna vårdpersona-
len med varsel. Det är just på grund av bristen på perso-
nal och resurser som Stockholm har längst väntetider på 
akuten i hela landet. 

Så här blir det för att Moderaterna ser på vården som 
en marknad. Detta måste förändras. Vi måste ta tillba-
ka kontrollen över vården och anställa mer personal med 
bättre villkor och lön. Pengarna ska gå till sjukhusen och 
vårdcentralerna i stället för till privatkliniker i rika stads-
delar och kommuner. Genom mer personal kan vi se till 
att du får vård i tid och efter behov, var du än bor i länet. 

Styr Socialdemokraterna Region Stockholm?

Nej. Socialdemokraterna har inte styrt i Region Stock-
holm sedan 2006.

Häveröborna behöver en kvällsbuss under lördagar till 
Herräng så att folk kan besöka varandra, umgås och 
komma hem utan att behöva köra bil. Är det ett omöj-
lig önskemål? 

Vi socialdemokrater anser att trafikplaneringen behöver 
ligga närmare de folkvalda. Idag har Moderaterna valt att 
helt delegera beslutsmakt om hur bussarna ska gå till SL 
och operatörerna. Vi anser att politiken ska fatta de be-
sluten. Vi anser även att busstrafiken varit bortglömd när 
man utvecklat kollektivtrafiken och vill ändra på det. När 
det gäller specifikt en extra kvällsbusslinje till Herräng är 
det inte ett omöjligt önskemål om det finns resenärsun-
derlag för det. Vi socialdemokrater vill även utveckla ar-
betet med anropsstyrd trafik på glesbygden vilket skulle 
kunna vara ett alternativ om resenärsunderlaget är för lågt 
för en ordinarie busslinje. Anropsstyrd busstrafik är lite 
som en taxi som beställs när du behöver den men som går 
på en fastslagen linje/rutt.

Vad är din uppfattning? Är det rimligt att Hallstavik 
får en bättre väg mot Norrtälje eller Uppsala inom en 
period av 20 år?

Ja. Infrastrukturprocesser tar tyvärr tid men att få i gång 
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ett sådant projekt är viktigt. Här tror jag det finns flera 
alternativ och inget bör uteslutas. En lösning kan vara 
en kraftig förstärkning på länsväg 280 för att ansluta till 
väg 77 som nu börjar byggas om mellan länsgränsen och 
Rösa. Men man bör självklart titta på alla möjliga alter-
nativ så som länsväg 282 mot Knutby eller 76:an ner mot 
Norrtälje. Jag har tidigare pratat med både Pappers och 
Holmen om det, jag hoppas kunna fortsätta en sådan dia-
log. Gärna tillsammans med mina partivänner i Norrtälje 
kommun och Region Uppsala. Skulle Stockholm, Uppsala 
och Norrtälje tillsammans med fack och näringsliv upp-
vakta Trafikverket så stärker det våra chanser att lyckas!

Vad tycker du? Varför ska en Pappersmedlem rösta på 
Socialdemokrater i Region Stockholm?

För att vi är partiet som står upp för vanligt folk och allas 
rätt till en god vård. Vi vill se till så att man får hjälp i tid 
när man går till akuten. Vi ska återta den demokratiska 
kontrollen över välfärden för att se till att alla får vård ef-
ter behov och så att vårdens pengar går till vård och inte 
slösas bort.

Moderaterna, de andra borgerliga partierna och Sveri-
gedemokraterna kommer alltid välja de rika före vanligt 
folk. De vill ha en vård där den som har råd kan köpa 
sig före i kön. De som har råd att köpa sig före i kön är 
inte pappersarbetare eller LO-medlemmar, utan det är det 
rika fåtalet. 

Men det handlar också om solidaritet med de som tar 
hand om oss. Vårdpersonalen. Kommer de orka fyra år 
till av högerstyre? 

Det kommer en dag då vi eller våra nära och kära behöver 
sjukvården. Vill vi då att vi ska få vård av personer med 
schyssta villkor, en lön att leva på och många kollegor, el-
ler någon som är ensam och stressad. För oss är det valet 
enkelt. Personalens villkor är avgörande för att vi ska få 
en bra vård.

För Pappers medlemmar är kollektivavtalet avgörande 
för goda villkor och schysst konkurrens mellan olika pap-
persbruk. Samma sak gäller inom sjukvården men här ser 
vi att allt fler små privata mottagningar (som jobbar på 
uppdrag av skattebetalarna) struntar i att teckna kollek-
tivavtal med fackförbunden inom sjukvården. Samma sak 
med underentreprenörer inom bygg och städ av kollek-
tivtrafiken. Men det ska inte vara upp till medborgarna 
att behöva sitta och läsa in sig på vilka mottagningar som 
har kollektivavtal och schyssta villkor. Det måste politi-
ken fixa! Tyvärr styrs Regionen idag av högerpartier som 
struntar fullständigt i att ställa krav på kollektivavtal vid 

upphandlingar. Därför måste det till ett maktskifte.

Aleksandar

Som bekant styrs inte landets offentliga sjukvård av 
vare sig riksdagen eller regeringen, utan av regio-

nerna (fd landstingen). Då endast en av Sveriges regio-
ner styrs av socialister bör alltså de borgerliga partier-
na tiga om hur sjukvården har skötts under exempelvis 
coronapandemin.

Oavsett vad rikspolitikerna försöker få det till så är 
det regionerna som styr över sjukvården, och riks-
dagsvalet handlar således inte om sjukvården. Och 
ute i regionerna ser det politiskt helt annorlunda ut 
än i riksdagen.

Under mandatperioden 2014 – 2018 så styrdes en-
dast fem regioner borgerligt, medan 13 styrdes av 
socialisterna i vänstern och tre blocköverskridande 
enligt SKR:s definition, där Miljöpartiet inte räknas 
till något block.

Sedan 2018 styrs hela 12 regioner borgerligt, endast 
en av vänstern och åtta blocköverskridande.

Således bör de borgerliga tiga stilla om hur sjukvår-
den hanterats under coronapandemin, undantaget 
möjligen för Region Västerbottens län. Det är inte 
regeringen som bestämmer att man ska säga upp 
sjukvårdspersonal men behålla tusentals anställda 
på HR och kommunikation, i kontorsbyggnader sto-
ra som sjukhus.

VEM STYR REGIONER?
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LEIF NYSMED RIKSDAGSLEDAMOT (S)

Det fackliga arbetet!

Så här beskrivs det fackliga löftet i boken Kollektivav-
talet - det skrivna löftet:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några 
omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön 
än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om 
vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla 
våra krav." 

I sin tidiga linda förstod arbetarna att om man skulle 
vara framgångsrika i kampen mellan arbete och kapital så 
måste man också organisera sig och hålla ihop.

Man förstod att arbetsgivarna, med sitt kapital, var starka-
re än den enskilde löntagaren. 

I ljuset av detta bildade svensk fackföreningsrörelse det 
Socialdemokratiska arbetarepartiet för att kunna driva 
sitt arbete politiskt också. Det räckte inte med facklig 
kamp på arbetsplatsen utan det krävdes även att lagstift-
ningen förändrades i Sveriges riksdag.

Över hundra års facklig-politisk kamp har lett fram till 
vårt svenska välfärdssamhälle och trots alla nyliberala at-
tacker under många års lopp, så är det ändå det bästa sys-
temet för att utjämna livsvillkor och ge alla en chans att bli 
det man drömmer om.

Nu är det inte bara nyliberala idéer som hotar den svenska 
modellen, utan även högerkonservativa krafter. Vi har sett 
hur Moderater under Alliansens tid kallade sig för arbe-
tarparti för att locka arbetarröster och även Sverigedemo-
kraterna gör anspråk på detta.

Tillbaka där jag började, ”det fackliga löftet” och kampen 
mellan arbete och kapital. 

I en debatt i riksdagen den 17:e februari i år sa SDs fö-
reträdare Mikael Eskilandersson följande ”Jag har dock 
aldrig förstått poängen med att ställa företagare mot arbe-
tare…” samt ”Regeringen har helt missat att verkligheten 
är att arbetare och företagare lever i symbios. Utan var-
andra fungerar de inte. Arbetarna behöver företagen, och 
företagen behöver arbetarna. Det finns egentligen inget 
motsattsförhållande.”

Ett parti som inte ser motsattsförhållandet mellan arbete 
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och kapital är inte ett parti för löntagarna. Företagen med 
kapitalet är ingen välgörenhetsorganisation, det vet alla 
som arbetat fackligt. Finns det billigare arbetskraft än den 
egna så läggs ofta egna arbeten ut på underentreprenörer 
som på ett eller annat vis sänker lönekostnaderna. Lön-
tagare och företagare lever inte i symbios med varandra, 
däremot kan man tillsammans utveckla arbetsmarknaden 
genom förhandlingar om man är två jämbördiga parter 
som faktiskt förstår den grundläggande konflikten. 

Nu kanske det inte är så konstigt att SDs politik är så lön-
tagarfientlig då ytterst få av SDs ledande personer har haft 
ett riktigt jobb och nästan ingen i partiet har varit fackligt 
aktiva, mer än att kanske varit medlemmar.

Och hur är det då med hur SD röstar i riksdagen? Under 
de år som jag har suttit i riksdagen så har de i stort sett alla 
år röstat på moderaternas liberala budgetar, med krav på 
sänkt a-kassa, försämrad sjukförsäkring. Vidare har man 
röstat emot nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplat-
ser, röstat emot begränsningar av vinster i välfärden, rös-
tat emot förstärkt arbetsmiljöarbete m.m. Senast i höstas 
röstade man tillsammans med moderaterna bort investe-
ringsstödet för billigare hyresrätter och de krav som fanns 
i stödet i form av krav på kollektivavtal, huvudentrepre-
nörsansvar, samarbeten med yrkesprogrammen i gymna-

siet och krav på att ta emot lärlingar för färdigutbildning. 

Fackliga viktiga frågor som enkelt förhandlades bort, allt 
för att blidka Moderaterna. 

Så ska vi stärka den svenska välfärden, skydda den svens-
ka arbetsmarknadsmodellen, få stopp på arbetslivskrimi-
naliteten och få ordning och reda på svensk arbetsmark-
nad så krävs det att Socialdemokratiska arbetarepartiet 
får mer än 28% i valet i höst. Jag har under de senaste åren 
pratat med många LO-medlemmar som varit missnöjda 
med den politik som förts under många år och som inte 
känner igen Socialdemokratin. Jag förstår dom, det var 
mycket enklare att få igenom S-politik när vi hade över 
40% i riksdagen än nu när vi endast har 28%.

Jag noterar även att många andra partiledare, både från 
vänster och höger, gillar att citera Socialdemokratiska 
partiledare och försöker framstå som ett bättre alternativ. 
Men om man vill ha Socialdemokratisk politik så finns 
det bara ett parti som står för det. 

Rösta på Socialdemokratiska arbetarepartiet i september!

Leif Nysmed (s) 
Byggnadsarbetare och riksdagsledamot



20PAPPERS MAGASINET VALET - 2022

MARKUS SELIN ARBETARGRABB OCH RIKSDAGSMAN

Det är med stolthet som jag kallar mig  
arbetargrabb

Med en kartongfabrik och ett järnverk så var det 
med viss stolthet vi kallade oss bruksort när jag 

växte upp i Avesta. Då som nu fanns ett stort intresse för 
ishockey, fotboll och speedway. Men då fanns inget nattis 
som nu har tillkommit och inte heller ett svenskt med-
lemskap i fredsprojektet EU.

Med 90-talskrisen väcktes min politiska glöd. Under 
krisen ökade arbetslösheten, och med den kom oron till 
bruksorten. Rädsla styrde vissa vilsna pojkar in i främ-
lingsfientlighet. Nynazister började marschera i Avesta, 
och en av mina vänner blev misshandlad av dem. Samti-
digt dog min mamma i cancer, efter många års sjukdom. 
Jag fick se henne slita hårt med sitt arbete. Men hennes 
slit och stolthet lärde mig om arbetsmoral och hennes 
kämpaglöd lärde mig om det viktiga i att engagera sig i 
samhället. Mamma var invandrare från Finland, städer-
ska och kunde knappt svenska. Ändå fick hon ta del av 

världens bästa cancersjukvård i Uppsala.

Debattens vågor kunde bölja högt i operatörshytten när 
mitt engagemang för politiken utvecklades under skift-
passen. Sverige var då högt skuldsatt. Men arbetslösheten 
kunde målmedvetet bekämpas av en socialdemokratisk 
regering och Sveriges ekonomi sanerades. Trots svåra 
tider blev min pappa som metallarbetare aldrig av med 
jobbet. Nu är han glad pensionär och valde att stanna i sitt 
nya hemland Sverige. Tack vare svensk teknikutveckling 
utgör industriproduktionen fortfarande en mycket viktig 
del av svensk ekonomi.

Med fackföreningsrörelsen skapas goda villkor för Sve-
riges arbetstagare. Från arbetsplatser hämtas politiska 
idéer. Tillsammans med LO har vi därför de senaste åren 
kunnat höja A-kassan, infört en avdragsrätt för fackfören-
ingsavgiften och vi har skapat en tryggare sjukförsäkring. 
Pensionerna har höjts och ska höjas mer. Kunskapslyftet 
byggs ut och vi ser fler arbetsmiljöinspektörer på arbets-
platserna. Vi socialdemokrater har genomfört en historisk 
överenskommelse som gör det möjligt för en person mitt 
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i arbetslivet att kunna omskola sig och ha 80% av lönen. 
Detta skapar en trygghet för arbetstagare.

Men, vi är inte färdiga. Brottsligheten är ett gift och vi vill 
vända på varje sten för att bekämpa den. Skolan ska lyfta 
alla barn. Vård ska fördelas efter behov och den demo-
kratiska kontrollen över välfärden ska återtas. Utsläppen 

ska minska med ny teknik och industri. Så fortsätter vi att 
trygga jobben och välfärden. Så skapas ett samhälle som 
är tryggt för alla.

Markus Selin (S), stolt arbetargrabb och riksdagsledamot 
för Stockholms län

Markus besökte avdelningen under oktober 2021 tillsammans med opositionsråd Ulrika Falk (s) och Olle Jansson (s) 

HJÄLP BEFOLKNINGEN I UKRAINA
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HÄVERÖUTVECKLINGEN DE SENASTE TVÅ MANDATPERIODERNA

Brukar höra ibland att det är inte viktigt vem som styr kommunen eftersom vi Häveröbor aldrig får någon satsning. 
Jag vet att det inte stämmer och därför gör jag ett försök att på de här två sidorna sammanställa en liten överblick 

över satstningar på Häverö under de två senaste mandatperioderna.

Under perioden 2014 - 2018 styrdes kommunen av So-
cialdemokrater, Miljöpartiet och Centerpartiet. Under 
perioden beslutades några viktiga investeringar i Hä-
veröbygden. 

I februari 2018 beslutade S, Mp och C att Hallstavik ska 
få ett nytt inomhusbad. Det gamla har blivit slitet och 
vi Häveröbor behövde ett nytt. Det nya badhuset har 
fyra stycken 25 metersbanor som håller måtten 25×10 
meter med en vattentemperatur på 26-27 grader. Man 
byggde även en lite grundare bassängdel som sitter ihop 
med den stora bassängen som är cirka 5×10 meter med 
en bubbelzon, och en mindre barnpool. Tyvärr invigdes 
även den av de som inte processade fram beslutet.

Den 28 september 2015 beslutade kommunfullmäktige 
att bygga en ny förskola i Hallstavik. Det behövdes en 
ny och modern förskola. Den byggdes av Credentia på 
Magistervägen 4-6 i Hallstavik.  Förskolan har sex av-
delningar med plats för 120 barn och 30 personal samt 
ett kök för egen tillagning av mat till verksamheten. 
Bygget av förskolan startade våren 2019 och verksam-
heten  startade våren därpå. Tyvärr invigdes inte den 
av den politiska kraft som fattade beslut att bygga den.

Förskola

Inomhusbadet

Strax före sommarlovet 2018 fick Hallstavik en aktivi-
tetspark. Våra barn åkte skateboard i korsningen vid 
bokhandeln. Det var en farlig plats att utöva sporten på. 
Frågan väcktes och fullmäktige beslutade att bygga både 
en modern skate- och parkourbana. 

Aktivitetsparken

Under 2018 byggdes  Hallstaviks centrumtorg om. Om-
byggnationen var planerad att ske i två faser. Fas 1 genom-
fördes och resultatet blev ett modernt torg som kan möta 
framtida behov. Trots att ombyggnationen har varit utdra-
gen och inte riktigt problemfri uppskattas den av många 
Häveröbor. Fas 2 som omfattar ytan runt Sparbankens 
kontor skulle genomföras i år av en annan maktstruktur.
Tyvärr är den inte klar än. I samma veva byggde man om 
Uppsalavägen och Hallstaviksbron.
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Centrumtorget fas 1 Ombyggnation av Uppsalavägen

Under perioden 2018 - 2022 styrdes kommunen av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokra-
terna!
Tyvärr bidrog de bara med invigningen av redan tidigare beslutade investeringar som Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet och Centerpartiet processade fram!
Däremot beslutade de aktivt genom Roslagsbostäder att inte investera i nya hyresrätter på Odenvägen trots att de 
sålde lägenheterna i Skärsta. Samma styre beslutade skjuta fram ombyggnation av centrum fas 2. 

Trots protester från Moderaterna och Liberalerna beslu-
tade den s-ledda kommunstyrelsen att investera i speed-
wayarenan i Hallstavik. Den investeringen gjorde det 
möjligt att genomföra en GP-tävling 2019. Hallstavik 
hamnade i ett fint sälskap av stora och kända GP-städer.

Sommaren 2017 invigdes Kontaktcenter i Hallstaviks 
Folkets Hus. Beslutet fattades av kommunfullmäktige 
med målet att stärka servicen och tryggheten i Hall-
stavik. Tillsammans med Polisen ville man skapa en ny 
mötesplats för invånarna i Hallstavik. 

Det här är bara fakta som går att kontrollera lätt efter-
som alla fullmäktigebeslut är offentliga. De visar på att 
det Moderatledda styret struntar i Häverötrakten. Vi är 
för dem lika som Norrland. Frågar man om orsaken för 
utebliven satsning under de senaste fyra åren kommer de 
säkert svara att vi har fått så mycket under fyra år innan. 
Sanningen är att vi i Häverö behöver kontinuerliga sats-
ningar. Vi kan inte nöja oss med punktinsatser men inte 
heller det står Moderaterna bakom. Vi behöver fortsatta 

investeringar framförallt i nya hyresrätter, nya bostads-
områden, industrimark, en ny sporthall i friluftsområdet. 
Vi behöver friskare dricksvatten. Det vi dricker nu är inte 
det mest hälsosamma. Vi behöver bättre infrastruktur om 
vi ska importera nya och många jobb. Så jag hoppas att 
alla som läser texten analyserar framlagda argument och 
röstar efter den egna uppfattningen för bygdens bästa.

Aleksandar



24PAPPERS MAGASINET VALET - 2022

HÄVERÖBORNA BEHÖVER FRISKARE DRICKSVATTEN!

Utöver frisk luft vad är mer viktig för människor än 
friskt vatten? Är vårt vatten av den bästa kvalitén? 

Gästrike Vatten AB har på uppdrag av Östhammars kom-
mun kartlagt alla vattentäkter i angränsade kommuner. 
Så här beskriver de den vattentäkt vi använder: " Från 
VAS-rådets rapport nr 6, 2009 (VAS-rådet, 2009) redo-
visas exempelvis att Skeboån har höga fosforhalter och 
mycket höga kvävehalter varför den inte kan anses vara 
en lämplig råvattentäkt för kommunal vattenförsörjning". 
Ganska skrämmande ord! För att få vattnet drickbart har 
kommunen installerat den modernaste teknologin som 
kan användas idag. Det är otroligt kostsamt men tar ändå 
inte fram det vatten vi behöver och vill ha. Vi lokala sos-
sar har väckt debatten genom att skriva två insändare i 
Norrtelje Tidningen. Jag passade på och diskuterade vat-
tenfrågan med Sverker Nyman (s), gruppledaren i Teknik 
och klimat nämnden. Hans uppfattning är att Hallstavik 
ska få sitt vatten från Erken. Han nämnde att det finns ett 
förslag om att dra en ledning från Erken till det existeran-
de mycket välrustade vattenverket i Hallstavik. Men det är 

en bit kvar till beslut.

Samtidigt utreds långsiktiga lösningar för Grisslehamn 
och Herräng. I Grisslehamn har frågan lösts tillfälligt med 
ett portabelt avsaltningsverk. Den långsiktiga lösningen 
är antagligen ett större verk, som även kan förse Herräng 
med vatten. Den nuvarande vattentäkten i gruvhålen är 
knappast hållbar på sikt. Ett avsaltningsverk i Grissle-
hamn med en sjöledning till Herräng finns på förslag. Det 
krävs en vattendom för att få ta vatten ur Ålands Hav, vil-
ket tar tid.

Ett alternativ är ledningar både till Herräng och Grissle-
hamn från vattenverket i Hallstavik.

Sverker betonar att inga beslut har ännu fattats, men det 
arbetas på lösningar. I alla realistiska förslag finns Erken-
vattnet med. Vi Socialdemokrater i Teknik och Klimat-
nämnden kommer göra vad vi kan för att så ska bli.

Aleksandar Srndovic 
Häverösocialdemokraterna
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BOSTADSBRISTEN ÄR ETT HOT MOT HÄVERÖS UTVECKLING

Byggande av nya bostäder behövs i Hallstavik 

Hallstavik behöver fler bostäder och Roslagsbo-
städer behövs som ett starkt allmännyttigt bo-

stadsbolag. Utförsäljningen av hyresrätter, nu senast i 
Hallstavik, minskar dock kommunens möjlighet att ta sitt 
lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Vi ser med oro 
på utvecklingen där lägenheter försvinner ur Roslagsbo-
städers bestånd, som invånare med svagare ställning på 
bostadsmarknaden skulle kunna efterfråga. Det blir allt 
svårare att komma in på bostadsmarknaden för ungdo-
mar som vill flytta hemifrån eller för nyanlända som vill 
få en fast bostad i Hallstavik. Många unga tvingas därför 
ofrivilligt att bo kvar hos sina föräldrar alternativt flytta 
till andra orter. De senaste åren med moderatlett borger-
ligt styre i Norrtälje kommun har inneburit att byggandet 
av nya bostäder i Hallstavik helt stannat av. Vi accepterar 
inte att Norrtälje kommun delvis abdikerar i bostadsfrå-
gan och det krävs en ny bostadspolitik för att klara bo-
stadsförsörjningen i hela kommunen. Målsättningen ska 
vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som fung-
erar för några. Bostaden påverkar vilka arbeten man kan 
ta, var man kan studera, och hur mycket av ens vakna tid 
som går till pendling. Det avgör om man kan flytta he-
mifrån, påverkar vilka förskolor och skolor som är till-
gängliga för ens barn, och möjligheten till att känna tillit, 

trygghet och framtidstro. Bostaden är en social rättighet 
och den kommunala bostadspolitiken är en viktig del av 
vår gemensamma välfärd. Vi vill att hemmet ska vara den 
trygga punkten i varje människas liv. Pandemin och dess 
efterföljande verkningar har också gjort oss mer digitala 
och oberoende på nya sätt. Efterfrågan på bra och billiga 
bostäder också på mindre orter och på landsbygden ökar 
därför i Norrtälje kommun. Lägg därtill att slutförvaring-
en av använt kärnbränsle kommer att förläggas  i Öst-
hammars kommun, med nya arbetstillfällen som en följd 
av etableringen. Hallstavik ligger väl geografiskt till från 
Forsmark med en förväntad nyinflyttning som resultat. 
En satsning på bostadsbyggande i Hallstavik med omnejd 
ger också positiva kringeffekter på det lokala näringslivet 
i övrigt. Varje nytt bostadsprojekt skapar nämligen ock-
så jobb åt andra, direkt och indirekt. Direkt i bygg-och 
anläggningsbranschen men också indirekt i andra när-
liggande branscher. Ett allmännyttigt bostadsföretag som 
Roslagsbostäder påverkas av de beslut kommunen som 
ägare fattar. Det finns olika vägar att välja. Vi socialdemo-
krater väljer den väg som innebär större möjligheter och 
flexibilitet för allas rätt till en god bostad.

Emma Sjögren 
Häverösocialdemokraterna
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KOMMUNEN BORDE SATSA PÅ HERRÄNG

Efter det att den sista gruvbrytningen upphörde 
1961, har befolkningen i Herräng mer än halverats. 

Herräng erbjuder dock sina invånare och fritidsboende 
en hel del bra förutsättningar. Inte minst en stark lokal 
sammanhållning där människor ofta går samman för att 
få saker gjorda. Här byggs konstnärliga fågelholkar som 
sätts upp i träden, här ordnas insamling kring jul för att 
ställa ut marschaller efter huvudgatan. Här finns en aktiv 
kulturcirkel som ordnar föreläsningar, kulturvandringar 
och som nyligen gjort en egen podd. Här finns ett levan-
de Folkets hus och här finns också Herräng Dance Camp 
sommartid. Lägg därtill en vacker skärgårdsnatur och en 
småbåtshamn. Herräng är en ortsidyll som är lockande! 
Det är nu dags att vända den negativa utvecklingen för 
Herräng! Vi ser gärna att Norrtälje kommun tar krafttag 
och aktivt arbetar för utveckling i denna del av kommu-
nen. Det finns i sammanhanget dock några begränsning-
ar. En sådan är långsiktig tillgång till rent vatten. Idag tas 
dricksvatten ur två av gruvhålen i Herräng och det finns 
ett lokalt verk som renar vattnet till dricksvatten. Proble-
met är dock att en långsiktighet saknas för en säkrad vat-

tentillgång för området och att det lokala vattenverket har 
nått sitt kapacitetstak. Det medför att ingen eller endast 
smärre nybyggnation kan komma till stånd i Herräng. 
Samtidigt växer nu de lokala behoven i Herräng när den 
stora andelen äldre söker nytt boende och det inte finns 
några små hyresrätter eller äldreboenden tillgängliga i 
närområdet. Det är därför lämpligt att kommunen sna-
rast börjar arbeta med att lösa vattenfrågan för den nor-
ra kommundelen och samtidigt ser till att det byggs små 
hyresrätter och ett äldreboende i Herräng. Detta så att de 
äldre kan bo kvar i Herräng och inte behöva tvingas flytta 
till Hallstavik eller Norrtälje. Därtill behövs genomtänkta 
planer för övrig infrastruktur och byggande av bostäder 
i syfte att kunna stimulera fler barnfamiljer att flytta till 
Herräng. Herrängs nedlagda skola är också värt ett bättre 
öde. Liksom hela orten Herräng.

Anders Lidén 
Häverösocialdemokraterna
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GAMLA BADET BEHÖVER INTE RIVAS!

Det finns skäl till att rädda Hallstaviks gamla badhus 
och undvika rivning av detsamma. När det togs ur 

drift 2020, var det Sveriges äldsta badhus. Byggnaden som 
sådan är därför historiskt intressant och borde bevaras. 
Hallstavik behöver dessutom fler ytor som kan användas 
för idrottsverksamhet. Det krävs dock en hel del för att för 
att kunna förvalta och underhålla en byggnad och samti-
digt också kunna bedriva en efterfrågad och för byggna-
den lämplig verksamhet. Det finns därför anledning till 
att mer aktivt diskutera hur arbetsprocessen för ett beva-
rande skulle kunna se ut och vad byggnaden ska användas 
till. Det finns en lång tradition i norra kommundelen i bl 
a Hallstavik, Herräng och Häverödal av att engagera civil-
samhället, dess föreningar och även allmänheten för att 
skapa goda medborgardialoger i syfte att få saker gjorda. 
Vi anser att ett liknande framgångsrikt recept även denna 
gång bör sjösättas. Vi föreslår att kommunen tar initiativ 
till att göra en noggrann utvärdering av byggnadens status 
med en kostnadsberäkning av vad en upprustning skulle 
kosta. Någon sådan har hittills inte gjorts. Parallellt med 
genomgången bör ett initiativ till förenings-och medbor-
gardialog tas. Bjud in föreningslivet, goda lokala entrepre-

nörer och övrig allmänhet till ett eller flera dialogmöten 
på lämplig plats i Hallstavik. Låt idéerna flöda utan be-
gränsning eller krav i det inledande skedet. Därefter kan 
en mer ordinär handläggning startas i den kommunala 
organisationen. Tjänstemän och politiker kan komma till 
tals, ett eller flera informations-och diskussionsmöten kan 
äga rum  och det hela kan förhoppningsvis sys ihop till ett 
kommunalt beslutsärende, förhoppningsvis utan att det 
medför alltför stor tidsförskjutning och där alla kan vara 
vinnare och känna sig nöjda. Det finns sannolikt starka 
skäl för ett bevarande av Hallstaviks gamla badhus men 
inte av nostalgiska skäl. Vi socialdemokrater vill se ett be-
varande snarare av skäl som har med behov och framtida 
nytta att göra. Och som bygger på vad människor och för-
eningar i Hallstavik med omnejd är beredda att offra och 
göra. Bygg därför vidare på de goda framgångsrika exem-
pel på samhällsinitiativ som finns i den norra kommun-
delen, i en god folkrörelseanda och i ett partnerskap med 
Norrtälje kommun. Det är bara tillsammans vi kan vida-
reutveckla och fortsätta skapa ett blomstrande Hallstavik!

Göran Härngren
Häverösocialdemokraterna
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BÄTTRE INFRASTRUKTUR

Bättre infrastruktur är en grundförutsätt-
ning för Häverös framtida utveckling!

Tllgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur 
och service genom smidiga kommunikationer är 

viktigt i människors vardag. Transportsystemets funktion 
och utveckling, både för personresor och godstransporter 
är avgörande faktorer för att kunna knyta samman Hä-
verö med den starka Stockholms- eller Uppsalaregionen.  
Den stärker även bygdens företags konkurrenskraft.

Våra vägar är smala och farliga. På vintern speciellt! Den 
ökande tunga trafiken påverkar trafiksäkerheten avsevärt. 
När skolbussen möter timmerbilen är det alltid små mar-
ginaler. Man kommer ihåg trafikolyckan i Leista när bus-
sen krockade med lastbilen. Ungdomar omkom! Det vill 
inte vi uppleva på våra vägar! Idag har de byggt en mo-
dern väg mellan Uppsala och Östhammar. Tyvärr krävdes 
först att folk omkom. Det hoppas jag inte händer hos oss! 
Därför måste kommunen tillsammans med näringslivet i 
Hallsta trycka på de instanser som beslutar om vägbyg-
ge. Vi behöver åtminstone en modern väg! Antigen mot 
Norrtälje eller mot Uppsala. Får vi det kommer vi både 

transporteras på ett mycket tryggare sätt samt att en hel 
del nya företag kommer att etableras i Häverötrakten. Nya 
arbetstillfällen kommer att skapas och fler människor 
kommer välja att bosätta sig i Hallstavik. Då kommer 
även servicegraden att öka i samhället.  

Häverö behöver tätare bussförbindelse med Norrtälje och 
Stockholm. Det kommer främja viljan hos Häveröborna 
att åka kollektivt till jobbet. Idag när bränslet är superdyrt 
gagnar det både den privata plånboken och naturen uti-
från hållbarhet. Våra bussar är gamla, kanske de sämsta i 
länet. De är inte rustade med moderna IT lösningar som 
gör det möjligt att använda den långa restiden som en del 
av arbetet – att man kan jobba på bussen. Vi måste se till 
att vi styr region Stockholm där alla de besluten fattas. 
Vi gör inte det idag och det märks! Det borgliga styret i 
regionen kommer aldrig satsa på länets utkanter. Deras 
satsningar når inte längre än Stockholms tullar. När de 
åker på våra vägar tycker de att vägarna är pittoreska och 
charmiga. Men den uppfattningen delar inte vi.

Maija Kohtanen 
Häverösocialdemokraterna
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UNGDOMAR OM VALET

MICHAELA HEDIN
Emballeringen
" Jag ska rösta i valet i höst. Jag tycker att det är en 
viktig sak att göra och jag får chans att medverka och 
påverka det som sker i samhället. 

Mina viktigaste frågor som jag brinner för är djurens 
rätt, jämställdhetsfrågor och även vård och välfärd."

EMMA SJÖGREN
Förrådet
Emma finns på plats nr 35 på kommunfullmäk-
tigelistan för Socialdemokraterna i Norrtälje  
kommun.
" Jag brinner för ungdomsfrågor och vill jobba för att 
Hallstavik ska bli en attraktiv plats för ungdomar att 
leva och bo på. 

Det behöver finnas jobb och bostäder för ungdomar 
och ett större utbud av butiker och nöjen.

Jag vill väcka intresse hos andra så att vi blir många 
som jobbar för förändring. Det kommer inte att hän-
da något om inte vi gör något.

För Hallstavik är det viktigt att det finns ungdomar 
här och att det flyttar in yngre personer och familjer. 
Jag vill se en förnyelse av Hallstavik samtidigt som vi 
ska bevara det samhälle som våra förfäder byggt upp.

Om jag får möjlighet att komma in i kommunfull-
mäktige är det ett hedrande uppdrag, och jag gör det 
för Hallstaviks skull, för de unga som bor här.

Vi behöver bli hörda i och med att det är vi som är 
nästa generation att hålla Hallstavik levande.

Jag vill utifrån den positionen kunna påverka och se 
till så att det som det snackas om vid matborden hem-
ma och ute på byn blir till verklighet. Att kunna vara 
en röst för alla de som pratar till de som inte lyssnar."

PATRICIA MÄKILÄ 

UH Norr
"Jag ska inte rösta i valet, jag känner mig inte så insatt 
i politiken.

Om jag skulle rösta så är vård och omsorg det som 
känns viktigt för mig. Speciellt med tanke på hur det 
sett ut i vården under pandemin."
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INTERVJU MED ULRIKA FALK (S)  

Oppositionsrådet Ulrika Falk (s) har erfarenhet av 
att både leda det kommunala arbetet men även 

jobba konstruktivt i opposition. Vi träffade henne för att 
ställa några viktiga frågor.

Ulrika, kan du jämföra Häverös utveckling de senaste 
fyra åren med de fyra år när ni Socialdemokrater till-
sammans med Centerpartiet och Miljöpartiet styrde 
kommunen?

Jag tycker att invånare, företagare och föreningar skapar 
trivsel och gör mycket bra för bygden. Häveröstiftelsens 
och ideella krafters arbete med nya parken är verkligen ett 
positivt tillskott. Men tyvärr upplever jag att engagemang-
et från kommunens sida inte är lika starkt under nuvaran-
de kommunledning, vilket inte minst visar sig genom att 
viktiga investeringar helt lyst med sin frånvaro, tidigare 
planer har stoppats eller skjutits på en oviss framtid som 
exempelvis etapp två av upprustningen av centrumtorget. 
Det är stor skillnad mot förra mandatperioden när S styr-
de, tillsammans med C och Mp, då vi exempelvis beslu-
tade om nya utomhusbadet, ny förskola, aktivitetsparken 
och utegym, rustade Kristinagården, och utlokaliserade 

kontaktcenter för att göra det enklare för Hallstaborna 
att ha kontakt med kommunen. Det har betydelse vilka 
som styr kommunen. Jag är övertygad om att politiken, 
företagen och lokalsamhället måste samverka för att ut-
veckla bygden och bygga samhället starkare. Kommunala 
investeringar är viktiga, och stimulerar i sin tur privata 
investeringar. Samhället utvecklar vi tillsammans.

Vilken är den största skillnaden mellan de två olika 
styrande blocken?

Min bild är att det finns två helt avgörande skillnader. När 
Socialdemokraterna är med och styr kommunen drivs en 
politik för alla, inte bara några få. Den andra skillnaden 
är synen på vad politiken och kommunen ska göra. När 
Moderaterna styr tycker de att marknadskrafterna ska 
avgöra utvecklingen i större utsträckning, men vi Social-
demokrater är övertygade om att kommunen måste ta ett 
stort ansvar. Annars hamnar investeringar enbart där det 
är mest lönsamt. Det ser vi inte minst nu, när samtliga nya 
äldreboenden byggs i Norrtälje stad och styret har slagit 
knut på sig själva för att erbjuda Internationella engelska 
skolan att bygga kommunens i särklass största skola där, 
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samtidigt som kommunala skolor runtom i kommunen 
inte rustas upp. Ska hela kommunen växa och hålla ihop, 
och det ska finnas bra skolor, vård och omsorg oavsett var 
man bor så krävs det att kommunen tar det ansvaret. Det 
går inte att överlämna samhällsutvecklingen till markna-
den. 

Varför ska en Häveröbo rösta på Socialdemokraterna?

Därför att vi står på vanligt folks sida och brinner för Hä-
veröbygdens utveckling! Vi har bara varit med och styrt 
kommunen 4 av de senaste 24 åren, och vill gärna få möj-

ligheten igen - för vi ser att det finns mycket som behöver 
göras från kommunens sida för att utveckla Häveröbyg-
den. Inte minst satsningar på skolan, fler äldreboenden, 
bostäder och ny företagsmark. Det gamla badhuset kan 
inte stå tomt och förfalla bara för att nuvarande styre inte 
vill ta i frågan. Häveröborna kan lita på att Socialdemo-
kraterna kommer göra vårt allra yttersta för att bygga 
Hallstavik och Häveröbygden starkare och tryggare. 

Aleksandar

Arkivbild: Ulrika besöker bruket med jämmna mellanrum. År 2016 gjorde hon det i sälskap med statsministern Stefan Löfven, 
Roger Berglund - Pappers och dåvarande platschef Daniel Peltonen.

Den 11 september är det val
Din röst är viktigt!
Var med och påverka!
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KOMMER TIO100-MODELLEN ÖVERLEVA? HANNA STYMNE BRATT

VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV – Ut-
veckla Norrtäljemodellen och tiohundra 

När du är som svagast ska samhället vara som star-
kast. Det är den självklara utgångspunkten för vår 

gemensamma välfärd. Alla ska garanteras vård i tid, och 
efter behov. Vi arbetar för att göra vården mer tillgäng-
lig, förbättra personalens arbetsvillkor och utveckla vår 
unika vård- och omsorgsmodell. Norrtäljemodellen med 
tiohundra ger unika förutsättningar att sätta invånarnas 
behov först. I vår kommun och region ska du kunna lita 
på att vården finns där när du behöver den. Du ska inte 
behöva kämpa eller armbåga dig fram för att du, dina för-
äldrar eller dina barn ska få vård i tid. Som patient ska du 
kunna lita på att den med störst behov alltid får den vård 
den behöver. 

Den sammanhållna vård- och omsorgsmodellen i Norr-
tälje är framgångsrik och ska utvecklas. Därför vill vi byg-
ga ut och öka kapaciteten på Norrtälje sjukhus. Sjukhuset 
behöver modernare och större lokaler, och behöver tryg-
gas som akutsjukhus. 

Vi arbetar för bättre arbetsvillkor för sjukvårdens perso-

nal. Vi vill att sjukvårdens viktiga intressen är styrande. 
Ingen ska kunna köpa sig före i kön, plånbok ska aldrig 
gå före behov. 

Vem du är eller var du bor ska inte avgöra om du kan få 
vård i tid. Var är valfriheten för den vars vård lägger ner 
eller centraliseras till Stockholms innerstad? Vården ska 
inte stängas ner där det inte är lönsamt. Mest resurser ska 
gå dit behoven är som störst i stället för dit det är lönsam-
mast. Mer vård ska gå att få på din vårdcentral, fler mobila 
verksamheter ska skapas för att öka tillgängligheten, och 
personalen ska inte tyngas av byråkrati och detaljstyr-
ning. Sjukvårdens och omsorgens personal ska ha bätt-
re arbetsvillkor med en rimlig schemaläggning och lön. 
Utan pinnjakt och detaljstyrning. 

Det trygga samhället ska finnas där för dig när du behöver 
det. Det ska vara lika tryggt att växa upp som att åldras i 
hela Norrtälje kommun. Välfärden ska vara lika tillgänglig 
för alla, oavsett din bakgrund eller var du bor. Därför vill 
vi förstärka äldreomsorgen, förbättra personalens arbets-
villkor och utveckla vår unika vård- och omsorgsmodell. 

Allt fler lever allt längre och många har bättre ork och 
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möjligheter att leva ett aktivt liv som pensionär. Det är 
i grunden positivt, och vi ska arbeta med förebyggande 
insatser för att förbättra folkhälsan för alla åldersgrupper 
och minska klyftorna i hälsa utifrån ens bakgrund. Vi vill 
arbeta förebyggande för att stärka folkhälsan bland annat 
genom att införa hälsosamtal på vårdcentralen

Vi behöver också öka tryggheten inom äldreomsorgen. Vi 
vill att alla som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst 
ska ha trygga arbetsvillkor.  Vi vill att all omsorg ska vara 
av högsta kvalitet, oavsett var i kommunen man bor. Alla 
som möter de äldre ska ha bra kunskaper i svenska språ-
ket.

 Vi vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och 
sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i för-
eningslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.  

Vi vill stärka Norrtäljemodellen med sammanhållna 
vårdkedjor, och ta ansvar för att välfärdens pengar går 
till välfärden. Etablering av vård och omsorg ska inte sty-
ras av marknadsmässiga val, utan av invånarnas behov 
av vård och omsorg. Vi vill ta tillbaka den demokratiska 
kontrollen över äldreomsorgen. Så att det finns en vård-
central inte bara där det är ekonomiskt lönsamt utan där 
behoven är som störst. Så att det finns äldreboenden i hela 
kommunen och inte bara i Norrtälje stad. 

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs, och vi 
vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i äldre-
omsorgen. Därför prioriterar vi att förbättra deras arbets-
villkor och förutsättningar att utföra sina viktiga jobb så 
att äldre i Norrtälje kan vara trygga i att äldreomsorgen 
fungerar när man behöver den.

Därför vill vi införa rätt till heltid och fria arbetsskor, samt 
minska antalet visstidsanställningar och slopa delade tu-
rer.

 VI vill införa en fast omsorgskontakt och avskaffa stres-
sande minutscheman. Så att tillräcklig tid kan ges till den 
som behöver det. 

Vi vill också ha Trygghetsboenden för de som önskar. 
Det ska finnas passande boendeformer för de som ännu 
inte är i behov av ett äldreboende, men som söker ökad 
trygghet och samvaro med andra. Det är bra för att kunna 
minska ensamhet och isolering.  

En trygg omsorg i hela kommunen. Alla ska få spendera 
ålderns höst på sina villkor, där de vill. Då kan inte alla 
nya äldreboenden lokaliseras i Norrtälje stad. De fina bo-
enden som finns i Hallstavik behöver rustas upp. Vård-

centralen i Hallstavik behöver ges förutsättningar att kun-
na utvecklas. 

Det här är några av de viktigaste sakerna som vi Socialde-
mokrater vill göra för att utveckla vården och omsorgen i 
Norrtälje kommun. Mot det står det moderatledda styrets 
fortsatta privatiseringar inom både vården och omsorgen. 
Hela Norrtäljemodellen och Tiohundra bygger på sam-
verkan mellan kommunen och regionen. Samverkan mel-
lan vården och omsorgen. På att riva murar och ständigt 
utveckla nya arbetssätt utifrån den enskildes behov. Med 
ökade privatiseringar och en marknadsstyrd vård och 
omsorg kommer det bli svårt att fortsätta utveckla Norr-
täljemodellen. 

Vi vill också kunna garantera att vårdcentralen i Hallsta-
vik blir kvar.

 Vi vill erbjuda mobil mammografi i Norrtälje kommun. 
Kvinnor ska inte behöva ta ledigt från jobbet en hel dag 
för att resa och göra sin livsviktiga undersökning.

Hanna Stymne Bratt ( S) 2 vice ordförande i Kommunal-
förbundet sjukvård och omsorg, och kandidat till region-
fullmäktige. 

Ny bok med Johan Althoff och Robert Nyberg i september
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LARS-GÖRAN JOHANSSON

Tankar inför höstens val

Det börjar bli hög tid att fundera över vad jag som 
pensionär, men med nära kontakter med min 

gamla bransch, pappersindustrin skall tänka på inför hös-
tens val.

Varför ska en industriarbetare, en pappersbruksarbetare 
rösta rött i det kommande valet? Vad har socialdemokra-
terna att erbjuda? Har man inte redan svikit sina kärnväl-
jare genom en rad impopulära ändringar av spelreglerna 
på arbetsmarknaden?

Det är lätt att vara besviken, och det med all rätt.

Men man glömmer lätt att vi inte har en röd, eller rödgrön 
majoritet i riksdagen. Inte ens en rödgrön budget just nu

I skrivandets stund har socialdemokraterna och vänstern 
ca 40 procent av väljarna bakom sig. Det räcker inte för att 
kunna genomföra vad partierna står för. Ser likadant ut i 
kommuner, som i rikspolitiken, man måste kompromissa, 
man måste hitta samarbetspartier och skapa oheliga alli-
anser, förhandla och pruta.

Om man kunde ta de där sista 10 procenten, skulle det se 
helt annorlunda ut. 

Men, varje extra procentenhet, varje ny socialdemokra-
tisk riksdagsledamot, är en ökad styrka, inte bara för en 
regeringsbildare, utan också när de enskilda politiska frå-
gorna ska behandlas i riksdagen och i kommunpolitiken.

Man måste kunna förhandla utifrån en styrkeposition, 
och det gör man om man går framåt i valen, inte står still 
eller backar. Valvinnare kan sätta agendan för de förhand-
lingar som leder till en ny regering efter valet. Därför är 
varje röst på socialdemokraterna viktig, vare sig man 
uppnår en stark majoritet, eller måste förhandla fram ett 
nytt regeringsunderlag.

Samtidigt växer högerpopulismen på våra egna fabriker 
och bruksorter. Också detta är ett utslag av besvikelse. 
Besvikelse, men absolut inte lösningen på en enda av de 
frågor som borde vara viktiga för en bruksarbetare och 
dennes familj.

När hördes högern på eget initiativ tala om rätt till tillsvi-
dareanställning, anställningstrygghet, omställningsstöd, 
hög A-kassa, inflytande över arbetsmiljön, en stärkt roll 
för skyddsombuden eller starka kollektivavtal framför-
handlade av starka fackföreningar?

Är dessa frågor viktiga borde varje bruksarbetares själv-
klara val vara att rösta rött.

När hörde ni högern senast tala om en gemensam välfärd, 
som skall vara ett skyddsnät vare sig vi är unga eller gam-
la, och behöver samhällets stöd?

Varför stöter socialdemokraternas förslag om att höja 
pensionerna ständigt på patrull från borgerligt håll?

Socialdemokraterna kräver i årets val att vi ska ta tillbaka 
kontrollen över välfärden. Det måste bli ett slut på fort-
satta privatisering av sjukvård, omsorg och skola. Skatte-
pengar ska komma skattebetalare till godo, inte skattesmi-
tande direktörer.

Visst har vi problem i landet. En dåligt fungerande inte-
gration, gängkriminalitet och en ökad extremism, både 
politisk som religiös.

Men för att lösa dessa frågor, krävs inte högerretorik, utan 
en solidarisk samarbetspolitik. Arbete över partigränser. 
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Men flera inom höger eller högernationalistiska partier 
diskvalificerar sig omedelbart från ett brett samarbete, då 
just förekomsten av dessa problem är deras livsnerv. Man 
vill inte samarbeta, man vill inte lösa problemen. Man vill 
kritisera de partier som försöker göra något åt situatio-
nen.

För mig finns bara ett alternativ vid höstens val, social-
demokratin. Det är som jag ser det enda parti som har 
styrkan och bredden utifrån sitt nära samarbete med 
fackföreningsrörelsen att svara upp mot de drömmar och 
visioner som vi har ute på bruken, och återupprätta ett 
solidariskt samhälle.

Lars-Göran Johansson 
Kommunstyrelsen Falun kommun, fd förbundsstyrelse-
ledamot i Pappers och ordf i Grycksbo

KOMMUNVALET   

PAPPERS MEDLEMMAR PÅ KOMMUNLISTAN

Aleksandar Srndovic Emma Sjögren Anders Lidén Lars-Erik Bjelke

Roger Berglund           Taisto Hautala

Robert Nyberg
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VÄNSTERPARTIET OM VALET

Pappers-68, hur skönt låter inte det i en 74-årings 
öron? 1968, året då allt syntes möjligt.

Mitt första fackmedlemskap var 1970 i Metall då jag job-
bade en sommar på Finnboda varv. Sen dess har det run-
nit mycket vatten genom Stockholms broar. Varvsområ-
det är numera ett exklusivt bostadsområde.

Det går en engelsk tv-serie i TV1 som heter Barnmor-
skorna i East End som jag är svårt förtjust i.

Det är nåt med sammanhållningen mitt i de knappa för-
hållandena som är så trösterikt att se. Kriget ligger drygt 
tjugo år bakåt i tiden och arbetarrörelsen är på väg att 
bygga ett välfärdssamhälle.

Folk i serien är snälla, varmhjärtade och artiga, (Det är 
en förskönande bild som ges men även skitstövlar finns 
med.)

En arbetarrörelse med liknande visioner hade vi i Sverige 
på den tiden.

Tanken var då som nu att vi gemensamt ska driva gemen-
samma angelägenheter som till exempel skola, vård, om-

sorg och kommunikationer och se till att alla får del av 
välfärden.

Ett jämlikt samhälle är ett tryggt samhälle, alla ska bidra 
så gott de kan och få ta del av det vi skapat.

Värden skapas ur arbete och överskottets fördelning ska 
ske genom avtal och politik.

Med alla sina brister var det i grunden en bra politik, även 
om vänstern velat driva den längre.

Sen åttiotalet har samhället förändrats radikalt. Nylibera-
lismen fick genomslag och nu blåste det nya vindar och 
var och en får klara sig själv i allt större utsträckning.

Skolan kommunaliserades och skolpeng infördes, detta 
skulle uppmuntra byskolor och skolor med speciell peda-
gogik. 

Hur det sen kom att bli vet vi nu när stora skolkoncerner 
plockar ut de mest motiverade eleverna, drar ner på utbil-
dade lärare, och delar ut glädjebetyg som även innebär att 
många elever får det svårare i högre utbildning.

Arbetslivet har fått nya grupper av egenanställda som ska 
serva kunder med matleveranser, transporter och arbete i 
hemmen med olika RUT och ROT- bidrag.

En tilltagande arbetslivskriminalitet och människoexplo-
atering har vi också sett växa fram i vårt land, arbetskraft 
importeras från fattiga länder och får ofta jobba och bo 
under omänskliga förhållanden, de kriminella som utsät-
ter människor för detta måste få hårdare straff  och vara 
lättare att lagföra!

Lagen om människoexploatering från 2018 har fram till 
slutet av 2021 gett 178 anmälningar varav sju gått till 
domstol. En fällande dom har det resulterat i. Offren har 
ännu inte fått någon ersättning.

I vård och omsorg sliter människor hårt även när det inte 
är pandemi och byråkratin växer i takt med att medarbe-
tare minutstyrs och arbetar på ohållbara scheman. 

Att tidsätta hur länge mormor ska få hjälp med att komma 
till och från toaletten hör inte hemma i ett välfärdssam-
hälle! 

Så kan vi inte ha det!

Personalen kan inte springa fortare, det behövs fler ar-
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Som ni säkert vet vill Vänsterpartiet höja den, det var ett-
krav att regeringen skulle lägga ett sånt förslag för att vi 
skulle stötta Magdalena i regeringsbildningen i höstas.

Sen måste pensionerna generellt höjas. Men då måste det 
bli en vänstermajoritet i riksdagen.

Klimatomställningen kommer att innebära hundratusen-
tals nya jobb när de gamla försvinner men då krävs det 
den massiva satsning på 700 miljarder som mitt parti fö-
reslår.

När du röstar i år så ge vänstern din röst för ett bättre 
samhälle.

Vad du än väljer, rösta och gör din röst hörd!

Stefan Grath 
Ordförande för Vänsterpartiet Norrtälje

betskamrater, trygga anställningar och ett större inflytan-
de från personalen.

Vår välfärd ska vara effektiv, men måste få kosta.

Karensavdraget måste avskaffas, det slår hårt mot de an-
ställda i speciellt vård och omsorgssektorn.

Bostadsbristen i Sveriges flesta kommuner, inklusi-
ve Norrtälje, är på tok för hög. Det blir ett problem för 
många människor och näringslivet när en måste köpa en 
lägenhet för enorma belopp för att ha ett tak över huvu-
det. Det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. 

Här har Roslagsbostäder en stor uppgift och måste finan-
sieras på ett bättre sätt och dessutom bör kommunen ord-
na en bostadskö till samtliga hyresrätter.

Pensionerna måste höjas! Det är inte rimligt att så många 
kvinnor som arbetat och skött hem och barn hela sitt liv 
ska leva på den garantipension vi har idag. 

Får vi presentera

Vänsterpartiet Norrtäljes  
topp tre till Kommunlistan

Anna Söderblom     Jessica Hilwëyn           Zee Vieira
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TYCK TILL OM  VALET 2022

ÖRJAN JANSSON
Emballeringen
" Ja för mig är det viktigt att gå ut och rösta! De frågor 
som jag är mest intresserad är vård och skolan. Om 
våra barn ska ha en chans att behålla den livskvalitén 
vi har idag måste de få en bra grundkompetens att stå 
på. Vården måste fungera bättre! Framförallt äldre-
vård och omsorg!".

ERIK ROSENCRANTZ
Förrådet
"Jag röstar för att det är viktigt att kunna påverka, att 
ha något att säga till om.

För mig är vår miljö viktig, både på landsbygden och 
i storstäder. Även frågor som rör välfärden och äldre-
omsorgen är intressanta för mig." 

TOMMY NORÉN 
Ved/Media
" Jag ska självklart rösta och det är ett privilegium att 
kunna rösta i ett demokratiskt val. Jag är inte så insatt 
i politiken men vill vara delaktig.

Mina viktigaste frågor är övergripande samhällsfrå-
gor som allas lika värde och mänskliga rättigheter."

ELIN HALLÉN
Hamnen
" Jag ska rösta för att jag tycker att det är viktigt. För 
att kunna få chansen att vara med och påverka.

Intresssanta frågor för mig är jämställdhet och även 
vår miljö. Vården och äldreomsorgen är också viktiga 
frågor för mig".



39PAPPERS MAGASINET VALET - 2022

VALKRYSSET  BÖRJE NORDSTRÖM

Dags för ett nytt kryss. Du behöver  inte lämna in 
hela krysset när du löst det. De bokstäver som 

hamnat i de tonade rutorna bildar ett ”lösenord”.
Lämna in detta lösenord tillsammans med ditt anst-nr, 
namn och avd. så deltar du i dragningen.
Du kan även maila lösenordet till oss :

 
avd68@pappers.se

Bland de inlämnade rätta svaren kommer vi lotta 
ut:

1: pris  2 st trisslotter
2: pris  1 st trisslott

Lodrätt

  1. Butik i England
  2. Rond
  3. Samiska
  4. Halvö i Svarta Havet
  5. FNL och Farc
  6. Den var "du" för Lill
  8. Animerad jämtlandssaga
  9. Statlig statistik
11. Tveksamt svar
14. Värdinnan på Sjösala
16. Halshuggning
17. Stövelmaterial
19. Gav kanske myggjagarna
22. Kaviaremballage
24. Chilenskt turistmål i havet
25. Gjorde Kronblom på soffan
28. "Diagnos" för busunge
29. Självlatin
31. Slösade

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26

27 28 29 30 31

32 B

N

Vågrätt

   7. Syntens föregångare
  9. Prata
10. Finsk falsksångare
12. Slog ut VHF
13. Struntsak
15. Inleder OS
18. Med pompa 

20. Är munkens hjässa
21. Brukar nog kon vid mjölk-
dags
22. Rap-region i Mali ??
23. Kör säckar till stationen
26. Som saga
27. Hygienartikel från havsbott-
nen

30. Skrotbil
32. Citronmeliss "uti vår hage" 
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Den 10 september 2003 knivhuggs utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK 
i Stockholm. Morgonen därpå avlider hon, 46 år gammal. Sorgen förlamar en 
hel nation och tanken på hennes två små barn är outhärdlig. Mammor ska inte 
dö. Men hennes död innebär också att Sverige och Socialdemokraterna förlorat 
en del av sin framtid. Hon kunde ha fortsatt att vara en viktig röst i världen, hon 
kunde ha blivit en framgångsrik partiledare. Nu blev det inte så. 

Journalisten Eva Franchell var nära vän och kollega till Anna Lindh och i denna 
första heltäckande biografi ger hon oss en vital och levande tidsbild av det poli-
tiska 1900-talets andra hälft och skildrar den mångsidiga och inte alltid enkla 
politikern och människan Anna Lindh.


