
KOMMUN STISKA
PART ET

I
II

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGEKommunistiska Partiet

SANDVIKEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
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1 Andreas Larsson, Förskollärare, 30 år2 Tobias Övferberg, 34 år3 Mikael Larsson, Undersköterska, 42 år4 Ola Kuremyr, Metallarbetare, 51 år5 Niklas Palmblad, Järnverksarbetare, 39 år

alltid på arbetarklassens sida

för en arbetarröst 
i sandvikens kommun



vi är sandvikens  

”

Människovärde istället för marknadsvärde
Sjuka människor är inga handelsvaror. Människors behov ska inte mätas i pengar
och ska inte begränsa människors rätt till vård och omsorg. Kunskap är inte heller
någon handelsvara och Sandvikens skolor ska få tillräckliga resurser och långsik-
tig planering. Alla elever ska ges samma grundläggande kunskaper. Arbetsmiljön,
både lokaler och bemanning, i den kommunala verksamheten är åsidosatt i Sand-
viken och måste prioriteras.
Kommunisterna kräver:

H Kasta ut kapitalismen ur vård och omsorg – nej till privatiseringar
H Bygg ut äldreomsorgen – rätten till en värdig ålderdom ska inte vara bero-
ende av människors plånböcker
H Flera lärare och mindre klasser – barnens behov måste gå före budget
H Satsa på offentliga skolor – inga skattepengar till friskolor

Det ska vara möjligt att leva utanför storstäderna
Vi måste låta hela Sverige leva. Politikerna avvecklar landsbygden utan hänsyn
till människor och miljö. Man lägger ned samhällsnyttiga instanser och  kollek-
tivtrafiken försämras.  För att öka säkerheten kring Sandvikens skolor och för-
bättra situationen för familjer på landsbygden vill vi utveckla
skolskjutsen/skolbussarna.
Kommunisterna kräver:

H Bygg ut kollektivtrafiken och inför nolltaxa
H Återförstatliga spårtrafiken och bygg ut
H Förbjud nedläggning av samhällsnyttig verksamhet

Trygga jobb istället för säkra vinster
Pressen och stressen ökar inom arbetslivet. Fler tvingas jobba längre och hårdare
samtidigt som vi har hög arbetslöshet och många tvingas in i förnedrande 

Ta pengarna där dom finns.
Stoppa fjäsket för överklas-
sen!

Ola Kuremyr, metallarbetare,
fjärde namn på Kommunisternas valsedel.



  s rödaste röst
arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunisterna kräver:

H Förbjud bemanningsföretag
H Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige – förbjud arbetskraftsimport 
H Rätt till sammanhållen heltid i offentlig sektor
H Arbete åt alla – 6-timmars arbetsdag
H Höj sjukas och arbetslösas ersättning till 90 procent

Välfärd åt alla – istället för förmögenhet till några
Om det saknas pengar i kommunerna är lösningen att ta pengar där de finns, inte
att sänka vår välfärd. Riksdagsbeslut som påverkar kommunernas ekonomi ne-
gativt ska betalas av staten. Den kommunala skatteutjämningen måste förstär-
kas.
Kommunisterna kräver:

H Riv upp skattesänkningarna för de rika
H Höj skatten på vinster, kapital, förmögenhet och höga inkomster
H Avskaffa Rot- och Rutavdragen

Hur vill Kommunisterna arbeta för jämställdhet?
Våldet mot kvinnor måste tas på allvar. Förtryck av människor beroende på
kön, etnicitet eller sexuell läggning måste motverkas. Ett jämställt samhälle
gynnar både män och kvinnor. 
Kommunisterna kräver:

H Öka stödet till kvinnojourerna
H Inför samtyckeslagstiftning
H Tredelad föräldraförsäkring
H Rätt till heltid
H Lika lön för lika arbete

”Bekämpandet av alla former
av förtryck är en grundsten i
klasskampen.

Tobias Övferberg, andra namn 
på Kommunisternas valsedel.



www.kommunisterna.org
Vill du veta mer om Kommunisterna?

”Vi arbetare måste kräva
mer makt och inflytande
över våra arbeten och i
samhället – Kapitalis-
men duger inte längre.

Niklas Palmblad, järnverksarbetare,
femte namn på Kommunisternas valsedel.

”Landsbygden är en vital
del i vår region. De ska
vara möjligt att leva i
hela vår kommun.
Mikael Larsson, undersköterska, tredje

namn på Kommunisternas valsedel.

”Ett samhälle som värde-
rar pengar mer än väl-
mående för barnen är ett
sjukt samhälle och måste
förändras.
Andreas Larsson, förskollärare, första

namn på Kommunisternas valsedel.


