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Inget län, ingen kommun kan ses som isolerad. De måste betraktas utifrån de 
faktiska maktpositioner som finns på politikens och ekonomins områden i vårt 

land. Den svenska staten är inte vi – det arbetande folket. Staten tillhör kapitalister-
na. Vi blir delaktiga i den endast när kapitalets spekulationer slår fel och kriser ska 
betalas. När bromsen slår till i pensionssystemet. Och även när staten åter kommit 
på fötter får det arbetande folket inte ta del av de vinster de själva skapar. Detta är 
också satt i system på överstatlig nivå genom EU, en kapitalismens sammanslutning 
och garant. Naturligtvis lyder politiken och ekonomin för landsting och kommuner 
under samma maktstruktur. Landsting och kommuner är statens förlängda arm för 
att verkställa kapitalets intressen.

Stockholms kommun har beslutat att all verksamhet kan utsättas för konkurrens 
enligt EU-lagen om offentlig upphandling, med undantag för myndighetsutövning. 
Det betyder i klartext att allt kan privatiseras. Landstinget för samma politik. SKP 
kräver att EU-lagarna om upphandling (LOU) och valfrihet (LOV) rivs upp.

SKP:s förslag till landstingspolitik i folkets intresse måste finansieras. Vi föresprå-
kar en annan skattepolitik där produktionen -upphovet till samhällsvinster - samt 
banker och finansinstitut beskattas. Skatternas väg genom människornas fickor är 
en omväg. På sikt ska företag och banker övergå i samhällets ägo och bekosta en of-
fentlig sektor i samhällets tjänst.

Det råder regional obalans i Sverige med tre onaturligt växande storstadsregio-
ner och en avfolkad landsbygd. Stockholmsregionen utsätts för alla följder av ka-
pitalismens brist på övergripande samhällsplanering och obalans mellan stad och 
landsbygd.  Ett typexempel är Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med 
motivering om en stark befolkningstillväxt i regionen byggs världens dyraste sjuk-
hus i offentlig-privat samverkan (OPS). Nya Karolinska byggs på sju år av Skanska 
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- Stockholms läns landsting är en av Sveriges största
beställare av varor och tjänster. Det rör sig sannolikt om en 
årlig summa av minst 25 miljarder. Det är gigantiska belopp 
som lockar till sig allsköns mörkermän som tar
skattebetalarnas pengar. Kräv alltid svenska kollektivavtal 
hos de olika entreprenörerna och att man inser vikten av att
personalen är fackligt organiserad.



för 14,5 miljarder kronor och hyrs av Stockholms Läns Landsting med skattepengar 
på 30 år för 52 miljarder.

Det behövs kamp för att bevara och utveckla arbetarklassens landvinningar och 
utveckla demokratin så att den inte som nu enbart är formell utan deltagande.

Detta är i korthet SKP:s krav för Stockholms län i landstingsvalet 2014:

Hälso- och sjukvård
•	All sjukvård, omsorg och hemtjänst i samhällets ägo – återdemokratisera de pri-

vatiserade sjukhus och vårdinrättningar som i dag utgör 50 procent av all vård 
i länet.

•	Allas lika rätt till hälsovård och sjukvård till mycket låg kostnad. En fungerande 
vårdkedja. Byt ersättningssystem från tidsåtgång till patientens behov.

•	Mer resurser för ökad bemanning som ger bättre vård och större patientsäkerhet, 
bättre arbetsvillkor och högre löner

•	Samarbete mellan landsting och kommuner för patienternas bästa. Mer resurser 
till äldreomsorgen och personliga assistenter, en tryggare och tillförlitligare färd-
tjänst och mer kunskap om äldrevården, geriatriken.

Bostäder
•	Landstinget har fått i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya 

bostäder i länets kommuner. Det får inte stanna vid att fastställa ett antal. Det 

viktiga är att få ett folkligt inflytande på bostadspolitiken.
•	Bostäder är ingen handelsvara. Stopp för utförsäljning av bostäder i allmännyt-

tan och stopp för ägarlägenheter. Privatisering leder till människors skuldsätt-
ning.

•	Fler hyresrätter till rimliga hyror, även för studenter, ungdomar och funktions-
hindrade

•	Statliga subventioner till bostadsbyggande och upprustning av miljonprogram-
men utan lyxrenovering

•	Obligatorisk kommunal bostadsförmedling för samtliga hyresrätter

Kommunikationer 
•	Landstinget ska ha ensamrätt att driva kollektivtrafik. Säg upp alla avtal med 

privata företag och ta kamp mot EU-direktivet om privatisering av kollektivtra-
fiken.

•	0-taxa i kollektivtrafik. Till dess låg enzonstaxa.
•	De anställda är kollektivtrafikens största tillgång. Nyanställningar, fasta anställ-

ningar, bra löner och villkor, inga delade arbetspass.
•	Utbyggd kollektivtrafik ( spår - och busstrafik) som är modern, säker, billig och 

i enlighet med folkets behov. Vi motsätter oss tillämpningen av offentlig-privat 
samverkan vid utvidgningen av tunnelbanan.

•	Förbifart Stockholm behövs. Bygg med respekt för miljön.

Kultur och fritid
•	För en kultur och fritid fri från kommersiella intressen
•	Kultur betyder odling, något som har djup och kontinuitet. Det behövs större 

resurser till möjligheter för eget skapande liksom för tillgodogörande av konst-
närligt och kulturellt utbud

•	Försvara folkbiblioteken som offentliga inrättningar med läsfrämjande och folk-
bildning som främsta uppgift. Marknaden i offentlig verksamhet (New Public 
Management)hör inte hemma i välfärden eller kulturen.

•	Ökade anslag till bibliotek, kulturgrupper, museiverksamhet och föreningar
•	Arbetstillfällen till kulturarbetare som del i den pedagogiska och kulturella verk-

samheten
•	Fler och billiga samlingslokaler
•	Ökat stöd till en bred idrotts- och friluftsrörelse samt till friskvård

Rösta med SKP!

- Nya Karolinska blir världens dyraste sjukhus.
- Nya Karolinska har färre vårdplatser än det gamla som 
innebär betydande ombyggnader av andra sjukhus, exem-
pelvis Sabbatsberg, för att kunna ta hand om de som inte 
längre får plats.
- Lagen om offentlig upphandling har Landstinget
tillsammans med Skanska kringgått genom att endast 
Skanska fått räkna på det hela. Skanska bygger för egna 
pengar och landstinget hyr.
- Skanska Sverige har lagt entreprenaden på Skanska
Irland för att kringgå svenska kollektivavtal.
- Nya Karolinska sjukhuset är ett rån på Stockholms läns 
skattebetalare utan tidigare motsvarighet.


