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JAG HAR ENGAGERAT MIG för att jag ogillar dagens 
vi-och-dem samhälle, ett sköt-dig-själv-och-skit-i-andra 
samhälle. Där det är jag, jag, jag. Ett samhälle där klyftor 
ökar och där vissa har det bra på andras bekostnad. Jag 
tror på ett samhälle där vi hjälps åt. Där de med sämre 
förutsättningar i livet får hjälp av dem med bättre.

Jag tror på att ett solidariskt samhälle gynnar alla. 
Människor som mår bra, och känner sig som en del i 
samhället, är en resurs. Jag ser utanförskap som de-
struktivt. Och oerhört kostsamt. Och en katastrof för 
individen.

För mig är utanförskap när man står utanför arbets-
marknaden, inte känner till sina rättigheter och skyl-
digheter, när man saknar bostad. Bland annat.

Apropå utanförskap. Jag tror inte heller att man all-
tid kan utgå från att människor som kommer hit från 
andra länder automatiskt känner till vad som gäller 
här. Om det behövs, måste vi såklart berätta och alltid 
våga stå för grunden i vår välfärdsstat. Något annat 
vore illa. Vårt land står för jämlikhet, jämställdhet och 
en trygghet för alla. Det ska såklart försvaras. Inga 
diskussioner. För det krävs inkludering i samhället.

Ett »vi-och-dem-samhälle« bygger aldrig, aldrig 
ett starkt och tryggt samhälle. Det raserar bara.

Välj med omsorg. Det är ett viktigt val.

Kicki Wieslander
Vänsterpartiet Skurup

Kicki Wieslander: Det är ett 
viktigt val. Välj med omsorg.
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Hej!

Det är många som sliter ont inom sjukvår-
den. Vi ser att sjukskrivningstalen är höga 
inom den här gruppen och att det är svårt att 
rekrytera personal. Därför har vi drivit ige-
nom att 2 miljarder per år från och med 2018, 
ska gå till förbättrad arbetsmiljö för anställda 
inom hälso- och sjukvården. Pengarna för-
delas mellan landstingen efter befolknings-
mängd och ska gå till att förbättra personal-
situationen och utveckla vår¬dens verksam-
heter. Det kan handla om att se över arbets-
villkor, erbjuda kompetens¬utveckling, öka 
bemanningen och utveckla arbetssätt för att 
vårdpersonal ska vilja och kunna arbeta kvar

Det här är Vänsterpartiet Skurup
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt, antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill inte bara se en bättre 
värld, vi gör något för att komma dit också. Vår politik skapar jämlika samhällen som är en förutsättning för alla
människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar
som vår individuella frihet växer. Vänsterpartiet Skurup vill bygga ett Skurup för alla – där ingen lämnas därhän.

Vem får rösta?
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. 
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är 
eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är något av 
följande:
• svensk medborgare och är folkbokförd i Sverige.
• medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller 

medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Sverige.
• är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sve-

rige tre år i följd före valdagen.

Du behöver inte registrera dig i förväg för att få rösta.

Du som har rösträtt får ett röstkort
Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före 
valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress 
och öppettider till din vallokal. På röstkortet finns även information 
om lokaler för förtidsröstning. Om du ska förtidsrösta måste du ta 
med ditt röstkort.

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett 
nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Valsedlar
Valsedlarna är gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfull-
mäktige och blå för val till regionfullmäktige. Valsedlar finns på alla 
ställen där du kan rösta och hos partierna. Om du röstar i förtid eller 
budröstar kan du behöva beställa eller hämta valsedlar från partierna 
eller din kommun.

Rösta på parti
Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valse-
deln. Hittar du inte ditt partis valsedel, kan du ta en blank valsedel 
och skriva partiets namn så tydligt som möjligt på den.

Personrösta
Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan 
du ge den personen en personröst genom att sätta ett kryss i rutan 
framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en 
kandidat.

Rösta på valdagen eller i förtid
På valdagen kan du rösta i det valdistrikt där du är folkbokförd. I varje 
valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på 
valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst 
läggs i valurnan. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står 
även adress och öppettid till vallokalen.

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet. 
Det är kommunerna som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtids-
röstning. För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling 
och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon 
annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då 
visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skri-
vas ut av röstmottagarna i de flesta lokaler för förtidsröstning.

Läs mer på val.se

Så här
röstar du i val
till riksdagen, kommun- och 
regionfullmäktige

Förbättrad arbetsmiljö
för personal inom sjukvården 
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SNART ÄR DET VAL IGEN! Tänk att fyra år 
redan har passerat sedan senaste valet, tiden 
går fort när en har roligt. Vänsterpartiet har 
under fyra år varit med i ett samarbete som 
har gjort Skurup till en bättre kommun. Vän-
sterpartiet har en mycket viktig funktion i 
Skurups kommunpolitik, för när andra partier 
vacklar ser vi till att dra besluten åt vänster. 
Sanningen är att Vänsterpartiet är anledning-
en till att det rödgröna styret i Skurup inte 
samarbetar med de borgerliga partierna.

Nu är det tid att blicka framåt. Vänsterpar-
tiet växer snabbt. Vi har många nya medlem-
mar. Några medlemmar har lämnat andra 
partier och en del är nya i politiken. Vänster-
partiets medlemmar utgör en mångfald av 
olika kön, åldrar och bakgrunder. Några är 
födda i Skurup, andra har flyttat hit från stör-
re städer eller andra länder. Vi är olika men 
vi har en sak gemensamt, vi vill ha ett jämlikt 
samhälle, ett jämlikt Skurup. 

Alla medlemmar har valt Vänsterpartiet 
för det är med Vänsterpartiets politik som vi 
når ett jämlikt samhälle för alla – inte bara för 
några få. Med Vänsterpartiets politik bygger 
vi en skola där lärarna har tid att se varje elev, 
varje dag. Barn har olika förutsättningar för 
att klara grundskolan med godkända betyg. 
Det är skolans uppgift att barn får samma 
möjlighet att lära sig i en trygg skolmiljö med 
många vuxna och tillräckliga stödresurser. 

Det är med Vänsterpartiets politik som vi 
ger alla barn en möjlighet till en meningsfull 
fritid oberoende av föräldrarnas plånbok. Ut-
budet av kultur och fritid ska vara tillgängligt 
för alla ungar. 

Det är med Vänsterpartiets politik som vi 
skapar bra bostäder för alla, ung som äldre. 
Vi behöver minska kötiden i kommunala 
bostadskön, detta gör vi genom att bygga bra 
hyresrätter med en rimlig hyra som lämnar 
pengar över till annat. Vårt kommunägda bo-
stadsbolag, Skurupshem, ska erbjuda bostä-
der för hela livet, familj som ensamstående, 
med eller utan barn, ung som äldre. 

Det är med Vänsterpartiets politik som 
Skurups kommun blir en attraktiv kommun 
att arbeta i. Vänsterpartiet vet att sex tim-
mars arbetsdag med bibehållen lön leder till 
en bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningar 
och mer tid över för livet. Därför vill vi under 
nästa mandatperiod införa sex timmars ar-
betsdag i skola och omsorg för att även andra 
kan se fördelarna med det. 

Det är med Vänsterpartiets politik som vi 
skapar en trygg och värdig vård och omsorg. 
När vi blir äldre ska vi kunna lita på att vi får 
fortsätta att bestämma över våra egna liv. 
Valet ska inte stå mellan olika privata vårdak-
törer. Valet ska vara när och hur jag vill ha 
stöd. Samma valfrihet ska finnas om stödet 
ges enligt LSS. Den som har rätt till stöd, ser-
vice och omvårdnad enligt LSS ska vara ga-
ranterad ett liv som andra, med bra bostad, 
meningsfull sysselsättning och fritid. 

Det är med vänsterpartiets politik som vi 
skapar ett jämlikt Skurup, det tjänar vi alla 
på. Den 9 september är det val. Hjärtat sitter 
till vänster behöver jag säga mer?

Felicia Hamzi, Ordförande 
Vänsterpartiet Skurup

Det är med vänsterpartiets politik som vi skapar ett 
jämlikt Skurup. 

Rösta med 
hjärtat

Vänsterpartiet 
Skurup i
sociala medier

www.skurup.vansterpartet.se Den 9:e september är din röst lika mycket värd som Sveriges 
rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör 
oss alla – inte bara några få. Rösta på Vänsterpartiet – det 
enda Vänsteralternativet i svensk politik!

Jonas Sjöstedt

”Vänsterpartiet får högst betyg i denna utvärdering. Partiet 
ställde sig år 2014 bakom 16 av Naturskyddsföreningens 18 
miljöpolitiska förslag, och dess miljöinsatser under mandat-
perioden får åtta gröna ljus, åtta gula ljus och två röda ljus. 
Därmed är Vänsterpartiet det parti som sammantaget i de 18 
frågorna fört den mest ambitiösa miljöpolitiken inom ramen 
för det formella riksdagsarbetet. Vänsterpartiet har haft en 
dubbel roll, som både del i budgetförhandlingarna med re-
geringen, och samtidigt ett oppositionsparti i riksdagen. De 
står bakom regeringens miljösatsningar men har också kun-
nat lägga förslag i riksdagen som går längre.”

Källa: naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen ger Vänsterpartiets miljöpolitik högsta betyg

Grönt ljus: Ges till partier som i den specifika frågan 
agerat och röstat i enlighet med Naturskyddsfören-
ingens förslag eller för ett annat förslag som bedöms 
ge minst lika stor miljönytta.

Gult ljus: Ges till partier som agerat i samma riktning 
som Naturskyddsföreningens förslag, men inte lika 
långgående eller likvärdigt. 

Rött ljus: Ges till partier som inte agerat i frågan, 
direkt motarbetat vårt förslag eller drivit en annan, 
påtagligt sämre lösning för miljön än den som Natur-
skyddsföreningen föreslagit.

facebook.com/Vansterpartietskurup
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Instagram: vansterpartiet_skurup
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Vänstern i Skurup

Vi vill ha ett Skurup där alla mår bra och där ingen har det bra på någon annans bekostnad. Vi 
vill ha ett Skurup där vi hjälps åt och där ingen lämnas därhän – ett solidariskt Skurup, med andra 
ord. Vi vill ha ett Skurup där det finns bra bostäder åt alla och där vi tar hand om våra äldre. Vi vill 
ha en barnomsorg, en skola och ett näringsliv att vara stolta över. Vi tror att ett brett kultur- och 
fritidsliv gör oss gott. Och miljön, den har högsta prioritet. Vi ser hellre förebyggande åtgärder än 
kortsiktiga lösningar för ett tryggt Skurup.

En jämlik skola och förskola är bra  
för alla
Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför 
ska resurserna fördelas efter behov.  Ingen 
ska behöva gå till förskolan eller skolan med 
en klump i magen, varken elever eller an-
ställda. De barn som behöver stöd ska få det 
direkt. Skolverksamheten i vår kommun ska 
fortsätta att drivas utan vinstintresse.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

• testa och utvärdera sex timmars arbetsdag 
inom skola och barnomsorg.

• slå vakt om en god barnomsorg på obe-
kväm arbetstid.

• satsa på möten med kulturarbetare i skolan 
och erbjuda gratis kulturskola åt alla.

• se till att alla elever har god tillgång till ett 
resursteam med skolhälsovård och special-
pedagoger så att alla barn får möjlighet att 
lyckas i skolan.

• satsa på elevassistenter så att fler klarar av 
utbildningen. Elevassistenter är även ett 
stöd för pedagogerna att kunna fokusera på 
sitt jobb.

Alla ska ha ett hem
För oss är det en mänsklig rättighet att ha en 
bra bostad. Det skapar trygghet. Tyvärr har 
inte alla den tryggheten, det råder bostads-
brist i kommunen. Nu är det hög tid att agera 
och börja bygga. Vi ser det som en kommunal 
angelägenhet att se till att det byggs billiga 
hyresbostäder så att alla människor, oavsett 
tjocklek på plånboken, har möjlighet till ett 
bra hem.

Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• arbeta för att fler hyresbostäder byggs.
• ge Skurupshem i uppdrag, att genom om- 

och nybyggnation, se till att bostadskön till 
hyresrätter i kommunen är högst tre måna-
der år 2025.

• arbeta för att hyresnivåerna hålls nere.
• verka för att all nybyggnation ska vara eko-

logiskt hållbar.
• verka för att hänsyn tas till värdefull natur 

och åkermark vid byggande av bostäder.

Jobb för alla!
Skurups kommun har en relativt låg arbets-
löshet. Men detta gör inte livet enklare för 
de personer som står utan arbete. Att vara 
långtidsarbetslös sprider negativa ringar på 
vattnet. Här behöver kommunen investera för 
att hjälpa folk tillbaka till sysselsättning. Alla 
som kan jobba, ska få jobba. Det gagnar både 
individen och samhället.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

• göra kommunen till ett föredöme som 
arbetsgivare och verka för att vi har ett ar-
betsliv där alla får plats, oavsett funktions-
nedsättning, kön, bakgrund, ålder, etc.

• satsa ytterligare på studie- och yrkesväg-
ledning för kommuninvånare.

• starta ett kommunalt sysselsättningspro-
gram som ger människor som står långt 
ifrån arbetsmarknaden bättre förutsätt-
ningar att få ett jobb.

• utveckla samarbetet med Skurups näringsliv 
för att bättre möta upp företagens personal-
behov.
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Ett starkt näringsliv stärker Skurup
Ett blomstrande näringsliv är viktigt för en 
stark kommun. Skurup ska inte främst vara en 
sovstad till Ystad och Malmö, utan också en 
kommun med ett aktivt eget näringsliv. Vi ser 
gärna att större företag etablerar sig här och 
skapar arbetstillfällen.  
Men Skurup är också en kommun där egen- 
och småföretagare utgör en stor och viktig del 
av de yrkesverksamma.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• prioritera att kommunen stödjer lokalt 

småföretagande, t ex genom företagslots, 
företagsservice, rådgivning via Näringslivs-
enheten.

• verka för ett levande centrum med butiker 
och restauranger i våra tätorter, bland an-
nat genom att utveckla samarbetet med 
Skurups handel.

• kräva att de leverantörer som kommunen 
anlitar har kollektivavtal eller motsvarande 
försäkringar, samt uppfyller kommunens 
miljö- och hållbarhetskrav.

• främja distribution av lokalt producerade 
råvaror, etc.

Kultur och fritid för ett rikt liv
Att spela trummor i ett popband, spela ytterback 
i fotbollslaget, dansa folkdans eller se en bra film 
– kultur och fritid berikar våra liv. Skurups kom-
mun ska därför ha ett attraktivt och brett kultur- 
och fritidsliv. Det ska finnas något för alla.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• göra om Rutgerskolan till ett kommunägt 

allaktivitetshus, för såväl ung som gammal.
• verka för ett levande Svaneholms slott, med 

stabil ekonomi – ett attraktivt besöksmål i 
Skåne.

• ge barn och ungdomar från resurssvaga 
familjer en chans att vara med i förenings-
drivna fritids- och idrottsaktiviteter på lika 
villkor.

• utveckla servicen till föreningar. Före-
ningslivet ger kommuninvånarna en rikare 
vardag, det ska kommunen stödja.

Trafik och trygghet – för miljö och hälsa!
Det goda pendlingsläget med tåg från Skurup 
och Rydsgård har gynnat inflyttningen och 
sysselsättningen i kommunen. Men långtifrån 
alla kommunens bygder har ett utvecklat nät 
för kollektivtrafiken. Det vill vi ändra på. Att 
man kan röra sig på ett säkert och smidigt 
sätt, vare sig det är till fots, på cykel, med bil 
eller kollektivtrafik, bidrar till att man trivs på 
ett ställe. Likaså är det viktigt att alla känner 
sig trygga på platsen där de bor. Oavsett om 
du är ung kvinna, äldre eller kommer från ett 
annat land, inga områden i kommunen ska 
kännas som en otrygg plats.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• tillsätta en trygghetssamordnare som hjäl-

per de som blir utsatta för olika brott
 (våld i nära relationer, sexisitiskt-, rasis-

tiskt- och hedersrelaterat våld, etc.) och 
som arbetar långsiktigt och systematiskt 
för att främja trygghet och förebygga 
brott.

• påskynda byggandet av förbifartsled i 
Skurup som styr om genomfartstrafik från 
centrum.

• bygga ut cykelvägsnätet i kommunen, i 
såväl tätorterna som mellan Rydsgård-
Skurup, Skivarp-Skurup, och norrut från 
Skurup längs med 108:an för de som bor 
där.

Kvalitet i vård och omsorg – hela livet
Personalen inom vård och omsorg gör ett 
fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar 
som erbjuds. Men det är dags för kommunen 
att göra en större satsning här. Det förtjänar 
våra äldre och de kommuninvånare som får 
hjälp och vård i hemmet. Bra vård är en rättig-
het, och inte en handelsvara. Vi kommer inte 
att medverka till att någon kommunal vård- 
och omsorgsverksamhet säljs ut till privata 
aktörer.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• testa och utvärdera sex timmars arbetsdag 

inom vård och omsorg.
• anställa fler inom vård och omsorg.
• bidra till en långsiktig kompetensförsörj-

ning.
• ge förutsättningar för en kommunal vård 

och omsorg där människor upplever att de 
har inflytande över vården, och där deras 
önskan och vilja tas tillvara.

Miljön - för framtidens skull
Vi blundar inte för klimatförändringarna. Vi 
tar dem på allvar och gör allt för att bidra till 
ett hållbart samhälle. Vi gör det för våra kom-
mande generationers skull. Vi vill att Skurups 
kommun ska vara ett föredöme i miljöarbetet 
och ligga i framkant. Något annat vore an-
svarslöst.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:
• ersätta fossildrivna fordon i kommunal 

ägo/leasing med fordon som drivs med för-
nyelsebart bränsle.

• ställa om skoljordbruket på Nils Holgersson-
gymnasiet till ekologisk och hållbar odling, 
och bli ett lokalt kunskapscentrum för håll-
bart jordbruk.

• förse alla kommunalt ägda tak i lämpliga lä-
gen med solceller. Gröna tak bör installeras 
på kommunala takytor som lämpar sig för 
detta.

• rädda kommunens åar och vattendrag, och 
minska övergödningen av våra sjöar och 
havet vid vår kust. Motverka stranderosio-
nen och bevara ett starkt strand-skydd vid 
hav och sjöar.

• prioritera ett nära samarbete med kommu-
nens näringsliv för att uppnå miljömålen, 
till exempel genom att ta tillvara på spill-
värmen från kommunens industrier.

Vänsterpartiets vallista till  
kommuanfullmäktige i Skurup 
1. Kristina Wieslander, Projektledare

2. Ann-Charlotte Madsen-Söderberg, Butiksbiträde

3. Babak Rahimi, Etableringscoach

4. Joakim Arnsberger, HR-konsult

5. Erik Renfors, Pensionerad ingenjör

6. Robin Jönsson, Systemutvecklare

7. Pär Moberg, Musiker

8. Marcus Gustafsson, Lärare

9. Maria-Therese Christensson, Undersköterska

10. Mårten Dahlrot, Lärare och författare

11. Lisen Hendeberg, Egen företagare

12. Hossam Kitmitto, Ekonom

13. Johan Ring, Lärare och författare

14. Linn Bergheim, Socialsekreterare

15. Måns Wieslander, Musiker

16. Anna Fredriksson, Grafisk formgivare
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Robin Jansson
Vi människor formar samhället. Vi människor är samhället. 
Vi människor har makten över samhället. Samhället drivs 
genom demokrati och vi har alla både rättigheter och skyl-
digheter. Personligen tror jag att en av skyldigheterna är att 
aktivera sig och vara med för att både bevara och utveckla 
demokratin.

Det är viktigt att vi alla är med – att vi syns och hörs, att 
vi finns i åtanke i varje beslut. Att ha tanken på vem det är 
som påverkas av varje beslut – det är en av mina personliga 
grundpelare i mitt politiska arbete. Jag kommer alltid stå upp 
för de individer i samhället som har det tuffast! Min vision är 
att alla skall ha samma förutsättningar till ett värdigt liv.

Vänsterpartiet är alternativet för mig då jag tror på att lösa 
saker tillsammans, gemensamt. Att samhället är en kollektiv 
funktion. Att vi värnar om varandra, möts upp och ser varan-
dra – respekterar varandra. Vänsterpartiet är partiet för mig 
då jag anser att fördelning av resurser och tillgång på förut-
sättningar är orättvist fördelat. 

Jag har egentligen bara en hjärtefråga - det är rättvisa. 
Detta skall genomsyra allt! Varje människa skall få känna 
sitt värde och alla skall få vara med och forma det samhälle, 
där vi kollektivt bygger upp vår framtid.

Lotta Madsen Söderberg
Jag har bott i Skurup i ca tio år; är gift och har två vuxna döttrar.  

Jag är utbildad kock, men jag jobbar inte som kock, utan 
jobbar på Willys Katrinelund i Malmö med e-handel. Där har 
jag jobbat i 18 år.

Jag är fackligt aktiv i Handels; som ordförande i fackklub-
ben på jobb, sitter med i Willys centrala fackliga grupp och 
är även med i Handels avdelnings styrelse. Har varit aktiv i 
facket i ca 3 år och det ligger mig väldigt varm om hjärtat och 
nära till hands med politiken. 

Den viktigaste frågan för mig i valet är barn och äldre-
omsorgen. 

Barnen är vår framtid och det är vårt jobb att se till att 
deras resa dit går så smidigt och smärtfritt som möjligt. Att 
snappa upp deras läs- och skrivproblem så fort som möjligt 
genom att anställa fler specialpedagoger ska vara en priori-
tering. 

Våra äldre som har slitit för att vi ska ha det bra, förtjänar 
att få en omsorg värd namnet. Vi vill ge personalen möjlig-
heter att ge detta. Vi vill därför testa 6 timmars arbetsdag 
och ta bort delade turer helt. Vi är övertygade att det får ner 
sjukskrivningarna och personalen orkar mer, både privat och 
på jobbet. 

Dessa är viktiga yrken som vi måste satsa på att förbättra. 
Jag tror att Vänsterpartiet är det partiet som kan få detta att 
bli verklighet.

Babak Rahimi
Revolutionen i Iran 1979 rörde vid min barndom och formade 
min karaktär. Den lärde mig lita på mina instinkter, ifråga-
sätta hierarkiska strukturer, inte ge vika för maktutövning 
och lita på att människor tillsammans kan skapa förändring.  
också att ett splittrat folk – där varje grupp och varje individ 
slåss för sina egna intressen och struntar i hur det går för an-
dra – kan slita sönder ett land och fördärva framtiden för alla. 
Solidariteten har därför varit ledstjärnan och drivkraften för 
mitt politiska engagemang under dessa snart 40 år.

I Skurup har jag bott i drygt åtta år. Jag trivs här och jag vill 
att mina barn också ska trivas här. Min oro är dock den väx-
ande rasismen i kommunen. Att det finns folk i vår kommun 
som – när de ser ett mörkhårigt barn – är mer nyfikna på 
vart barnet kommer ifrån än att undra vad barnet vill bli när 
hen blir stort. Min oro blir inte mindre när jag hör att vi har 
politiker som vill fördela resurser vi investerar i kommunens 
barn utifrån var barnen eller deras föräldrar kommer ifrån.

Jag hoppas att väljare genom sina röster ska ge oss mandat 
att kunna sätta stopp för uppdelning av kommunens invå-
nare i ”vi-och-dom”.

Vänsterpartiet Skurup har 16 kandidater till kommunfullmäktige i höstens val. Vi bad några av 
dessa berätta lite om sig själva, vad de brinner för och hur vill de att kommunen ska vara om 
de får bestämma. En sak verkar de ha gemensamt: visionen om ett vänligare och mänskligare 
Skurup, där alla får plats och ingen lämnas därhän. Tillsammans, och endast tillsammans, klarar 
vi av denna resa.
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Erik Renfors
För de som inte känner Erik Renfors kommer här en kort 
presentation.

Erik är utbildad VVS-ingenjör. Större delen av sitt yrkesliv 
har han jobbat med vattenteknik, såväl i Sverige och inter-
nationellt.

Han är idag 82 år gammal och har varit aktiv både i APK, 
VPK och Socialdemokraterna. Själv berättar han att när han 
kom till Skåne lämnade han VPK för att gå över till social-
demokraterna. När han såg hur partiet vänt i försvarsfrågan 
och närmat sig Nato, valde han att återansluta sig till Vän-
sterpartiet.

Han har länge varit aktiv inom politiken i Skurup som re-
presentant för socialdemokraterna med fokus på miljöfrågor 
och speciellt vattenfrågor på den oorganiska sidan. Utöver 
miljöfrågor ser han frågan om fler hyresrätter som en viktig 
fråga som han vill driva. 

– Det byggs mycket i Skurup, men det byggs inte mycket 
för den som inte har en tjock plånbok. Vill vi att ungdomarna 
ska stanna kvar i kommunen, när de flyttar hemifrån måste 
det komma till fler bostäder som inte slukar hela lönen.

Eftersom han själv inte bor i någon av kommunens tät-
orter, har han även mycket att säga om hur servicen når ut 
i kommunens alla invånare, speciellt till dem som är i hans 
ålder och bor på landet.

Joakim Arnsberger
Vem är jag?

Jag har sen barnsben brunnit för rättvisa och människors 
rätt till lika möjligheter. I min ungdom tog det sig uttryck 
i elevrådsarbete och medlemskap i ett politiskt ungdoms-
förbund senare genom mitt arbete som ombudsman på 
Vårdförbundet. Jag startade mitt yrkesliv som skötare inom 
psykiatrin. Efter några år inom vården utbildade mig till per-
sonalvetare med inriktning på arbetsrätt. Under 16 år har jag 
arbetat som förhandlande ombudsman. Från och med hös-
ten kommer jag att arbeta som HR-konsult med inriktning 
på arbetsrätt i Malmö Stad. 
Jag är vänsterpartist;

För att jag tror på ett samhälle som bygger på alla män-
niskors lika värde och där grupper inte ställs mot varandra. 
För att jag tror att vi kan bygga ett samhälle där det finns ut-
rymme för olikheter. För att jag tror på en skattefinansierad 
välfärd gärna med alternativa driftsformer men absolut utan 
vinstuttag. 
Vad vill jag i Skurup?

Jag vill vara med och bygga ett samhälle där vi ser varan-
dra och bryr oss om varandra. Ett samhälle som präglas av 
en tro på att allt är möjligt om vi bara vill. Att förbättringar 
kan göras utan att det måste innebära försämringar för nå-
gon annan. Det måste vara ett slut på att ställa grupper mot 
grupper. Det trasar i sönder, bygger fientlighet och skapar 
otrygghet.

Pär Moberg
Pär Moberg är lärare vid Musikhögskolan i Malmö och fri-
lansande musiker och kompositör. Har bott i Skurups kom-
mun sedan 2010. Familj med ett barn.

Jag har valt att engagera mig politiskt för att jag är djupt 
engagerad i miljöfrågor. Samhället måste driva en mycket 
mer radikal miljöpolitik, där miljöhänsyn måste gå före alla 
andra hänsyn, om vi skall ha en framtid som människor på 
vår jord. Jag är också mycket engagerad i migrationsfrågor, 
då jag bland annat försökt hjälpa invandrade musiker att hit-
ta en plats i det svenska samhället och kulturlivet. Jag vill att 
Skurups kommun skall vara ett föredöme när det gäller att ta 
emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Slutli-
gen är jag förstås intresserad av och kunnig om kulturpolitik 
av förståeliga skäl, och vill medverka till att sätta Skurups 
kommun på kartan som en kulturkommun.

Investeringsstöd för att öka byggandet av 
hyresrätter med rimliga hyror
Du ska kunna bo utan att skuldsätta dig. Det behöver byggas fler hyresrätter som folk har råd att bo i, och det nu. Just 
därför har vi drivit på för att införa ett investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Det är en 
stor satsning som vi fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Investeringsstödet kommer att innehålla krav 
på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas genom bostadsförmedling.Foto: Mats Edenius@flickr



Nu behöver vi ditt stöd för att förändra.

Rösta på Vänsterpartiet
9 september

DET VAR FÖR ATT FÅ ETT MER VÄLKOM-
NANDE SKURUP – ett Skurup för alla – som 
jag valde att engagera mig i kommunpoliti-
ken. Det var för att jag tycker att det är ange-
läget att motverka de högerkrafter och rasis-
tiska tongångar som till synes helt accepterat 
gör sig hörda i Skurups politik. Det var också 
för att jag anser att det är viktigt att det finns 
ett levande centrum med service, mötesplat-
ser och en intresseväckande grönstruktur. 
Jag ville jobba för en bra skola med starkare 
värdegrundsarbete. Där det inte spelar någon 
roll om du är kille, tjej eller queer, där det inte 
spelar någon roll ifall dina föräldrar är födda 
i Skurup, Grängesberg, Kabul eller New York. 
Det är härligt att se att det finns så många 
andra Vänsterpartister i kommunen som kan 
leda arbetet vidare under nästa mandatpe-
riod. 

Fyra år har gått sedan jag kom in i kommun- 
fullmäktige. I fyra år har vi med ett marginellt 
utrymme i Skurups politik jobbat för en bättre 
skola, fler bostäder och bättre arbetsklimat 
för personalen inom vård och omsorg. Vi 
har kämpat för att få ett vänligare Skurup, 
där Skurup ska vara en kommun som ger dig 
som invånare inspiration och kan bidra till att 
nå dina mål, istället för att skrämmas med 
förbud och inskränkningar. Vi vill att alla in-
vånare ska känna tillhörighet. Att barnen ska 
få tillgång till en bra och jämlik skola, att äldre 
ska få en bra omsorg med inflytande över 
vården och vi vill ha en arbetslinje som håller. 
Det innebär att vi jobbat för att få fler i arbete, 

att kommunanställda ska ha rätt till heltid och 
att arbetsveckan ska bli kortare med bibehål-
len lön. Det behövs för att de som har jobb 
ska hålla ett helt arbetsliv. Vänsterpartiet 
har drivit frågor om en jämlik skola med hög 
kvalitet, inga vinster i välfärden, satsningar på 
våra unga, på kulturskolan och på personalen 
inom vård och omsorg. 

För att få bra välfärd ska pengar återinves-
teras i den kommunala verksamheten. Därför 
var vi för att avskaffa LOV, lagen om valfri-
hetssystem inom vård, omsorg och social-
tjänst. Lagen om valfrihetssystem tjänar till att 
konkurrensutsätta välfärden. I Skurup innebar 
det – förutom att pengar riskerade att för-
svinna ut ur den gemensamma kassan – stora 
administrativa kostnader i förhållande till vad 
det gav kommuninvånarna. Dessa resurser 
har vi istället kunnat lägga på att utveckla den 
befintliga verksamheten och på den personal 
som jobbar inom vård och omsorg. 

Vi har drivit igenom att kulturskolans 
personal ska få fasta tjänster och att barnen 
som går där ska få tillgång till bra instrument. 
Våra satsningar på unga har också inneburit 
ett ökat antal feriejobb för ungdomar. Vi har 
investerat i trygghet både nu och mer långsik-
tigt genom att permanenta tjänsterna för våra 
fältsekreterare. Vänsterpartiet jobbar för en 
rättvis och likvärdig skola. Vi har fått till stånd 
större resurser på barn med behov av särskilt 
stöd med fler speciallärare. Vi har satsat på 
utrustning till eleverna och vi har kunnat ge 
dem en egen dator för sitt skolarbete. Skurup 

har på många sätt bra skolor. Kommunen lig-
ger högt upp på skolverkets rankinglistor, men 
än finns mycket kvar att göra. En utmaning är 
att få tillbaka det stora antal grundskoleelever 
som väljer att få sin utbildning i andra kom-
muner, en annan utmaning är värdegrundsar-
betet för att uppnå en jämlik och jämställd 
skola. Där måste vi komma längre. 

Vänsterpartiet har sedan valet 2014 haft 
två mandat i fullmäktige och en ersättarplats 
i kommunstyrelsen. Det säger sig själv att vår 
möjlighet att påverka politiken i Skurup har 
varit knapp. Men vi måste också stolt kunna 
berätta att trots den tuffa förutsättningen 

har vi lyckats driva igenom en hel del av det 
vi gick till val på 2014. Vi har lyckats åstad-
komma mycket som har varit för kommunin-
vånarnas bästa.

Under förra valet ökade rösterna på Vän-
sterpartiet med 89 % i Skurups kommun. Det 
blir givetvis svårt att slå, men det finns inget 
som säger att det är omöjligt; Den som avgör 
är du och jag och alla de Skurupsbor som har 
tröttnat på debattnivån i Skurups politik och 
tycker att det är viktigt med en frisk röst. Lägg 
din röst på Vänsterpartiet den 9 september!

Lisen Hendeberg
Vänsterpartiet Skurup

Vi har kämpat för att få ett vänligare Skurup, där 
Skurup ska vara en kommun som ger dig som invånare 
inspiration och kan bidra till att nå dina mål.
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