
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI
I STOCKHOLMS LÄN 

Valprogram 2018 för 
Stockholms Läns Landsting

DETTA KRÄVER SKP STOCKHOLM 
AV LANDSTINGET:

Sluta tillämpa lagen om offentlig upphandling och valfrihet.

Ta kamp mot EU och dess direktiv om privatisering av kollektivtrafik.

Välj verksamhet i egen regi.

Avveckla de näringslivsbaserade ersättningssystemen inom sjukvården.

Patientens behov, inte marginalkostnader eller privata vinster, ska vara 
ledande för all utvecklingsplanering.

Låt den offentliga sektorn bli lönebildande.

Återskapa och utveckla arbetsmiljö och arbetsplatsinflytande.

Utökad personal, fasta anställningar, bra löner och mänskliga arbetstider 
samt scheman – även småbarnsföräldrar och äldre ska kunna arbeta i 
den offentliga sektorn.

Samarbete mellan landsting och kommuner för patienternas bästa i 
äldreomsorgen (somatik, demens, psykiatri) LSS och personliga as-
sistans, en tryggare och tillförlitligare färdtjänst och mer kunskap om 
äldrevården och geriatriken.

Landstingsstöd till det konstnärliga och kulturella utbudet i kommunerna.

Försvara folkbiblioteken som offentliga inrättningar med läsfrämjande 
och folkbildning som främsta uppgift.

Ökade anslag till bibliotek, kulturgrupper, museiverksamhet och förenin-
gar.

Arbetstillfällen till kulturarbetare som del i den pedagogiska och kulturella 
verksamheten.

Fler och billiga samlingslokaler. Underhållsbidrag till Folkens hus, liksom 
gamla kyrkor får.

Ökat stöd till en bred idrotts- och friluftsrörelse samt till friskvård.
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Sveriges Kommunistiska Parti - Stockholms län
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Stockholm

Öppet: tisdag- och torsdageftermiddag
Tel. 08-735 86 40   -   stockholm@skp.se   -   www.skp.se/stockholm



Oavsett om Du röstar på något av de parlamentariska partierna – vänster eller 
höger – röstar Du på en bestående ordning som motarbetar arbetarklassens 
intressen. Om Du istället vill ha en ny ordning, ett nytt landsting som tar tillvara 
det arbetande folkets behov, då ska Du rösta på oss. Tillsammans kan vi samla 
tillräckligt många röster för att göra folkets röst hörd. Och det behövs. Vi vill 
verka både inom och utom parlamentet, landstingsfullmäktige.

Vi är ett marxistiskt-leninistiskt parti med djup historisk förankring. Vi räds inte 
vår historia och alla de framgångar våra grannpartier uppnådde genom revolu-
tioner på 1900-talet. Nu behövs det nya revolutioner när klasskampen hårdnar.
I år 2018 är det 200 år sedan vår förebild Karl Marx föddes. Ingen har spelat 
större roll än Marx för att förstå både dåtidens och dagens orättvisa samhälle 
och ekonomi. Karl Marx visade bl.a. på att arbetarklassen blir sjukare genom 
exploatering och utsugning, arbetsdelning och rationalisering. Kapitalets 
mervärdesjakt blir allt värre och mer omfattande.

Karl Marx livsverk utgör en förödande kritik mot kapitalismens effekter på män-
niskorna och främst för arbetarna. Arbetsdelningen i det kapitalistiska systemet 
utarmar arbetaren till en maskin som i en allt hårdare konkurrens måste slita ut 
sig.

Stockholms läns landsting utgör inget undantag. Landstinget utgör en förlängd 
arm på regional nivå åt den kapitalistiska staten. Landstinget främjar kapital-
isterna genom att gynna kapitalstarka storföretag, dumpa löner, försämra arbet-
svillkor, arbetstid och scheman för de anställda. Därför är nu 50 procent av all 
offentligt skattefinansierad vård i länet privat.

Allt fler resenärer trängs på bussar efter indragna busslinjer med låg turtäthet. 
Signalsystem och spårtrafik havererar, sommar som vinter. Patienter trängs 
undan från akutmottagningar, väntar i månader och år på behandling eller op-
eration, sorteras bort från läkarvård som olönsamma. Cancerpatienter dör utan 
att få behandling i tid. Kapitalismen visar sitt råa ansikte, inte minst i landstinget.

KASTA INTE BORT DIN RÖST 
– RÖSTA PÅ KOMMUNISTERNA SKP !

DETTA VILL SKP STOCKHOLM 
UPPNÅ MANDATPERIODEN 2018-2022:

En hälso- och sjukvård för alla, inte enbart för fåtalet rika, spridning av 
vården till underförsörjda områden och hälsofarligt utsatta samhällsskikt.
 
Regional balans mellan storstad och landsbygd i tillgången till och plan-
eringen av vård och omsorg och trafik.
 
Socialisera privat vård och omsorg liksom trafiken genom återdemokrati-
sering i landstingets offentliga regi.
 
Ensamrätt för landstinget att driva kollektivtrafik.
 
Säg upp alla avtal med privata företag. 
 
Lägre enhetstaxa fram till 0-taxa i kollektivtrafiken. 
 
Ersätt politikermakt med konsumentmakt – även i hälso- och sjukvården 
och i trafiken.
 
Avgiftsfria läkarbesök i primärvården. 

Utveckla en lokal demokrati genom folkets deltagande med lokala råd för 
vårdcentraler, sjukhus och trafikområden.
 
Ställ Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna under vårdcentraler-
nas bestämmanderätt.
 
Avskaffa näringslivstyrelsen i Nya Karolinska Sjukhuset.
 
Förstärk den regionala bostads- och trafikplaneringen och inför landst-
ingskommunala instrument för medfinansiering av byggande och andra 
investeringar, i stället för offentlig- privat samverkan, OPS.
 
SKP stödjer arbetarnas och fackets kamp för bättre villkor, mot privati-
seringar och försämringar såsom på pendeltåget och tunnelbanan, inom 
sjukvården och skolan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


