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#VP1 Möjligheternas Stockholm 
Stockholm är, och ska vara, möjligheternas stad. I Stockholm växer människor och företag. 

Människorna, naturen, stadens skönhet och ett rikt utbud av kultur attraherar boende och 

besökare från hela världen. 

 

Det går bra för Stockholm, men inte för alla stockholmare. I vår stad finns sociala och 

ekonomiska skillnader som hindrar människor från att växa och som hotar stadens långsiktiga 

utveckling. Brottslighet och otrygghet gror i spåren av ojämlikhet, fattigdom och segregation. 

Ökade klyftor och segregation är de största hoten mot Stockholm. Socialdemokraterna 

kommer aldrig acceptera ett samhälle där människor eller delar av staden slås ut.  

 

Stockholm ska hålla samman. Det gäller alla områden. I det moderatstyrda landstinget ser vi 

hur ideologiskt experimenterande och en övertro på marknadens förmåga har förändrat 

vårdens fokus mot att tillfredsställa de som har resurser istället för de som behöver vård. Tolv 

år av moderatstyrd vård har lett till stängda vårdplatser, privatiseringar och förlossningskris. 

Skandalerna kring Nya Karolinska Solna visar hur miljarder förslösats från medborgarna i 

länet. Landstingsvalet är sjukvårdsvalet. 

 

Stockholm ska kännetecknas av solidaritet mellan människor och generationer. 

Stockholmarnas frihet och möjligheter förutsätter att det finns gemensamma lösningar som 

levererar när det behövs. Vi ska investera i skolan för de som är barn idag och säkerställa en 

värdig ålderdom för de som redan jobbat ett arbetsliv. Vi ska ta ansvar för de 

klimatförändringar som riskerar framtida generationers möjligheter. Socialdemokraterna står 

för trygghet och gemensamma lösningar som levererar när det behövs.  
 

Efter fyra år vid makten i Stockholms stad har politiken lett till stora förändringar. Stockholm 

har idag den högsta byggnadstakten på 50 år. Efter Alliansens vettlösa utförsäljningar av 

stadens bostäder byggs nu åter hyresrätter. Arbetslösheten bland unga har minskat kraftigt. 

1 000 fler lärare har anställts och skolresultaten har vänt uppåt i områden som tidigare lämnats 

efter. Genom att skärpa kraven på hemtjänstutförarna har vi både förbättrat omsorgen för 

äldre och arbetsvillkoren för personalen. Politik gör skillnad.  
 

Stockholm ska vara en öppen och trygg stad där människor kan känna sig välkomna men 

också trygga, säkra och fria från brottslighet. En jämlik stad utan segregation som utvecklas 

utifrån stockholmarnas behov. En barn- och äldrevänlig stad där alla har möjlighet att växa 

med kunskap och åldras med värdighet. Ett föredöme i skyddet av mänskliga rättigheter där 

schyssta villkor råder på arbetsmarknaden. En jämställd stad fri från diskriminering där alla 

har lika rätt och lika ansvar i familjeliv, arbetsliv och samhällsliv. Stockholm ska vara en stad 

för alla. 
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Socialdemokraternas mål till 2022 

#VP2 Vårdens pengar ska gå till vård 
Alla Stockholmare ska kunna vara trygga med att vårdens pengar går till vården. Vården ska 

vara tillgänglig för alla stockholmare och inte bara för de med störst resurser. Stockholm 

behöver därför en ny sjukvårdspolitik som sätter patientens behov före vårdbolagens. Istället 

för att konkurrera, ska sjukvården samverka. I tolv år har moderaternas ensidiga inriktning på 

privatiseringar skapat en splittrad, dyr och ineffektiv sjukvård där patienter och personal varje 

dag kommer i kläm.  

Väntetiden i sjukvården ska kortas. Sjuka äldre ska inte behöva vänta i timtal på akuten och 

ingen ska behöva vänta en dag för länge när det finns misstanke om cancer. Idag medför 

bristen på personal och vårdplatser att operationsköerna växer och att akutmottagningarna 

nästan konstant är överbelastade. Genom satsningar för att behålla erfaren personal, löner som 

värderar erfarenhet och kompetens samt rimliga arbetstider med möjlighet till 

arbetstidsförkortning, ska vi bemanna och öppna vårdplatser. Vården ska gå före med 

arbetsförhållanden som ökar jämställdheten i samhället.  

 

Vårdcentralerna ska ha ett tydligare helhetsansvar för patientens hälsa. Alla ska erbjudas en 

egen vårdansvarig som är enkel att nå, samordnar vårdkontakter och leder dig rätt i vården. 

Ingen ska känna sig diskriminerad och HBTQ-certifieringen av verksamheterna ska fortsätta. 

Förlossningskrisen som länge präglat Stockholm måste brytas. Personalen ska få bättre villkor 

som gör att utbildade barnmorskor väljer att stanna i yrket. Vårt mål är en barnmorska per 

kvinna i aktiv förlossning och en sammanhållen vårdkedja som håller ihop mödra-, 

förlossnings- och eftervård. 

 

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem och det är särskilt allvarligt att ohälsan 

kryper ner i åldrarna. Välfärden ska bli bättre på att förebygga och samverka för att tidigt 

fånga upp unga som behöver stöd och den psykiska vården ska bli mer tillgänglig.  

 

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad och äldres perspektiv ska genomsyra fler 

politikområden. I Stockholm ska det finnas boendeformer efter behov, anpassade transporter 

samt en hälso-och sjukvård av hög kvalitet. Vi vill ge möjlighet till ett aktivt liv med 

möjlighet till fysisk aktivitet för alla. Det ökar välmående, minskar risken för psykisk ohälsa 

och skador samt förebygger behovet av vård och omsorg.  

Socialdemokraternas förslag för vård efter behov: 

• Inför en egen vårdansvarig för ett samordnat och tillgängligt patientstöd. 

• Stoppa personalflykten från vården – inför hälsosam schemaläggning med möjlighet 

till kortare arbetstid och återhämtning. 

• Stoppa förlossningskrisen – avveckla vårdmarknaden inom förlossningsvården. Inför 

en barnmorska per födande i aktiv förlossning. 

• Korta väntetiderna i vården och inför snabbspår på akuten för äldre.  

• Vårdens pengar ska gå till vård – bryt landstingets konsultberoende. 

• Trygg och samordnad hemgång från sjukvården för äldre. Hemsjukvården av äldre ska 

överföras till kommunen. 

• Den psykiska ohälsan ska minska – stärk samarbetet mellan elevhälsa och sjukvård för 

snabba och förebyggande insatser. 
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Socialdemokraternas mål till 2022 

#VP3 Bygg ihop Stockholm – bryt segregationen  
Bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar. Vi ser trångboddhet, segregation och 

minskad tillväxt i dess spår. Socialdemokraterna har arbetat i fyra år för att öka 

bostadsbyggandet med gott resultat. Bostadsbyggande i Stockholm slog rekord under 2017. 

Med 7 500 påbörjade bostäder är den passivitet som präglade förra mandatperioden bruten – 

och det byggs fler hyresrätter som fler har råd med, bland annat genom Stockholmshusen. 

Utförsäljningen av allmännyttan är stoppad. Genom att skjuta till resurser, fokusera stadens 

arbete och prioritera bostadsbyggandet är byggtakten nu den högsta på många decennier. 

 

Med Socialdemokraterna i ledningen kommer Stockholm att hålla i och uppfylla målen för 

bostadsbyggande de kommande åren: 80 000 nya bostäder till 2025 och 140 000 bostäder till 

2030. 

 

Stockholm behöver bostäder som fler har råd med, inte minst unga och studenter. Det betyder 

att vi återigen satsar på hyresrätten. Vi vill använda kraften i de allmännyttiga bostadsbolagen 

för att öka tillgången till bostäder. Fler seniorbostäder måste byggas med hyresnivåer som 

vanliga människor har råd att betala. 

 

Vi ska skapa tryggare stadsmiljöer, inte minst i ytterstaden. Satsningar som Fokus 

Skärholmen och Fokus Hagsätra-Rågsved är goda exempel på detta och bidrar till att bryta 

segregationen och förbättra människors levnadsvillkor. De boende ska ha möjligheter att delta 

i och påverka stadsutvecklingen. En balans mellan arbetsplatser och bostäder ska eftersträvas i 

hela staden. 

 

Vårdcentraler, skolor, tandläkare och annan samhällsservice bidrar till att göra alla delar av 

staden levande. Tillgången till grönområden ska värnas och möjligheten till stadsnära odling 

ska fortsätta utvecklas. Lokaler och samlingspunkter som bidrar till engagemang och 

föreningsliv ska utvecklas, inte avvecklas. Idrott och fysisk aktivitet garanteras i hela staden 

genom fortsatt byggande på idrottsmiljarden.  

 

Stockholm ska vara hjärtat i en hållbar kunskaps- och arbetsmarknadsregion. Därför 

prioriterar Socialdemokraterna utbyggnad av färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. 

Vi vill även kraftigt sänka biljettpriset i kollektivtrafiken för barn och unga. En jämlik stad 

förutsätter att människor kan mötas i hela staden.  

Socialdemokraternas förslag för att bygga ihop Stockholm och bryta segregationen: 

• Håll i den höga byggnadstakten mot målet att bygga 80 000 bostäder till 2025 och 

140 000 bostäder till 2030. Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.   

• 25 procent av hyresrätterna ska byggas med rimliga hyresnivåer och 5000 

studentbostäder ska byggas till år 2020.  

• Fortsatt stopp av utförsäljningar i allmännyttan. 

• Ökat byggande av seniorboenden och äldrebostäder för fler trygga och anpassade 

boendeformer för äldre. 

• Bygg bort otryggheten i det offentliga rummet med ökade investeringar i lokala torg 

och parker  i ytterstaden.  

• Nytt och billigare fritidskort för barn & unga så att fler har råd att mötas i hela staden 

• Knyt ihop regionen med fler och bättre tvärförbindelser med kollektivtrafik. 
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Socialdemokraternas mål till 2022 

#VP4 Stockholmarna växer med kunskap 
Utbildning ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla stockholmare ska 

kunna lita på att varje barn och ungdom i staden, oavsett var de bor eller vilken bakgrund de 

har, garanteras möjligheten till en god och likvärdig utbildning.  

 

Den senaste mandatperioden har skolan fått fyra miljarder kronor i ökade resurser. Över 1 000 

fler lärare har anställts jämfört med 2014 och skolresultaten har vänt uppåt – särskilt i 

skolorna med de tuffaste utmaningarna. En jämlik kunskapsskola kräver att vi långsiktigt och 

uthålligt investerar i skolan med förskole- och skolutbyggnad samt fler lärare. Läraren ska få 

rätt förutsättningar att ge den bästa undervisningen till sina elever. Skolorna ska vara trygga, 

möjliggöra studiero och främja en god elevhälsa. Lärfritids ska säkerställa att alla barn i 

mellanstadiet får möjlighet att göra sina läxor med stöd och utvecklas även efter skoldagen. 

 

En avslutad gymnasieutbildning är idag avgörande för möjligheten att gå vidare till jobb eller 

högre studier. Avhoppen från gymnasiet ska fortsätta minska och fler ska lämna skolan med 

fullständiga betyg. Skolans resurser ska gå till undervisning och inte till vinstjakt som ökar 

segregationen. Elever och föräldrar ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja 

elever. 

 

Alla Stockholmare ska ha möjlighet till ett livslångt lärande, till utbildning som skapar vägar 

till jobb eller vidare studier. Här spelar också folkbildningen en viktig roll. I ett allt mer 

kunskapsintensivt samhälle ska Stockholm konkurrera med kunskap, färdigheter, kompetens 

och ett starkt innovationsklimat – inte med lägre löner för stockholmarna. 

 

Enskilda stockholmares behov av kunskapslyft och vidareutbildning på en föränderlig 

arbetsmarknad tillgodoses när vi samordnar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Jobb 

och snabb etablering för utrikesfödda stockholmare är viktigt för en framgångsrik integration. 

Uppsökande arbete, vuxenutbildning och fler introduktionsförskolor möjliggör en snabbare 

etablering. För att stärka jämställdheten vill vi särskilt satsa på nyanlända kvinnors etablering. 

 

Startup-scenen i Stockholm är en av världens starkaste, med många snabbt växande företag 

inom framförallt tech-området. Stockholms starka innovationsklimat ska stödjas för att 

människor och idéer ska blomstra. Stadens kulturliv har ett stort värde och tillgången till 

kultur och eget kulturskapande ska fortsätta att öka. 

Socialdemokraternas förslag för att stockholmarna ska växa med kunskap: 

• 1000 fler lärare ska anställas i Stockholms förskolor och skolor.  

• Alla barn ska gå i förskolan – inskrivningsgraden ska öka. 

• Stärk fritidshem och fritidsklubbar – bygg ut lärfritids och läxhjälp.  

• Bygg fler förskolor och skolor – 50 nya skolor och 100 nya förskolor till år 2040. 

• Satsa på barnskötarna och förskolelärarna – kompetensutveckling med bibehållen lön. 

• Snabba vägar till jobb och etablering – 1 500 stockholmsjobb årligen och fler 

kombinerade språk- och yrkesutbildningar. 

• Ökad vägledning och insatser för företag i uppstart och utveckling. Särskilt fokus ska 

läggas på företagande i ytterstaden. 

• Mer kultur och fler kulturutövare – ökat stöd till stadens kulturinstitutioner, 

konstnärer, fria kulturaktörer och folkbildningen.   
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Socialdemokraternas mål till 2022 

#VP5 Ett tryggt Stockholm utan kriminalitet 
Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Idag ser vi hur kriminaliteten skapar en 

ökande oro som riskerar att underminera demokratin och ställa grupper mot varandra. Därför 

ska vi bekämpa brotten, men också brottens orsaker.  

 

Stockholm behöver fortsatta investera i brottsförebyggande åtgärder för att öka tryggheten. 

De senaste årens historiska satsning på polisen och rättsväsendet har ökat förutsättningarna 

för att bekämpa och förebygga brottsligheten.  

 

I Stockholm har den socialdemokratiskt ledda majoriteten investerat i en trygghetsfond, gjort 

riktade satsningar på brottsförebyggande social verksamhet i stadsdelarna och tredubblat 

medlen till avhopparverksamhet. Fler ordningsvakter och kamerabevakning ska öka 

tryggheten och förebygga brott. Stadens samarbete med polisen har fördjupats för att 

säkerställa den grundläggande tryggheten i hela staden. 

 

För att på lång sikt minska brottslighet och otrygghet måste samhället dock bli bättre på att 

förebygga och bekämpa segregation, fattigdom och ojämlikhet. Samhället ska investera i de 

områden som har de största socioekonomiska utmaningarna och säkerställa att alla, oavsett 

bakgrund, får goda livschanser och möjligheter att växa. Detta står i skarp kontrast mot 

Alliansens politik av skattesänkningar och nedskärningar som ökar klyftor mellan människor. 

 

Genom att tidigt motverka missbruk, psykisk sjukdom och att unga i riskmiljöer rekryteras till 

brottslighet minskar vi på sikt grogrunderna för den grova kriminaliteten. Samtidigt som vi 

bygger bort otrygga stadsmiljöer ska vi också investera i trivsamma och stabila 

bostadsområden. Vi ska utveckla sociala innovationer för minskade klyftor i samverkan med 

civilsamhälle, företag och myndigheter. Tilliten människor emellan ökar när man utan oro 

träffas på trygga torg, i föreningsliv, på bibliotek eller i parker och lekplatser. 

 

Det offentliga rummet tillhör alla. Ingen ska låsas in hemma av rädsla. Stockholm är en öppen 

stad och alla stadsdelar ska vara trygga. Vi vet att många kvinnor idag känner sig otrygga i sitt 

eget hem eller förlorar sin frihet för att någon annan försöker kontrollera deras liv. Samhället 

får aldrig acceptera hedersförtryck. Kvinnor och män ska kunna röra sig på lika villkor i det 

offentliga rummet i de kläder som de själva väljer, allt annat är oacceptabelt.  

Socialdemokraternas förslag för ett tryggt Stockholm utan kriminalitet:  

• Fler poliser på gator och torg och stärkt myndighetssamverkan för att öka tryggheten 

och bekämpa brottsligheten.  

• Investera för trygghet och stärkt sammanhållning i bostadsområden som upplevs som 

otrygga.  

• Bygg ut avhopparverksamhet och stärk möjligheten att påbörja ett liv utan kriminalitet 

• Alla ska kunna känna sig trygga i tunnelbanan – mer ombordpersonal och 

ordningsvakter vid stationerna. 

• Fler mötesplatser och samlingslokaler för människor och föreningar i områden som 

upplevs som otrygga.  

• HBTQ-certifieringen av stadens och landstingets verksamheter ska fortsätta. 

• Bygg ikapp bristen på idrottsanläggningar och satsa för att alla barn och unga ska ha 

tillgång till en rik fritid. 
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Socialdemokraternas mål till 2022 

#VP6 Ett fossilbränslefritt och klimatsmart Stockholm 
Klimatkrisen är vår tids stora globala ödesfråga. Stockholm ska fortsätta gå före i arbetet med 

att stoppa klimatförändringarna. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad 

har satt målet för ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040. Med smarta lösningar ska vi göra 

det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt och på sikt fossilfritt. 

 

I Stockholm har de totala utsläppen minskat med nästan en tredjedel sedan 1990, ett 

framgångsrikt arbete som nu måste fortsätta och påskyndas. En fortsatt ökning av 

växthusgaser i atmosfären och en accelererande temperaturhöjning hotar vår gemensamma 

framtid. Det är allas vårt ansvar gentemot kommande generationer att stoppa 

klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden, skapa en giftfri miljö och förbättra 

vattenkvaliteten i våra sjöar och hav. Vi måste också rusta oss för de klimatförändringar som 

redan är ett faktum. 

 

Samtidigt som vi möter klimatutmaningen växer Stockholm i rekordfart. För att klara den 

ekvationen fokuserar vi på hållbar energianvändning, miljöeffektiva transporter och 

resurseffektiva kretslopp för att klara den ekvationen. Stadens utveckling ökar behovet av 

förnybar energi och smarta energilösningar. I Stockholm skapar det stora möjligheter att 

använda den kompetens och vilja som finns för att utveckla ny teknik, nya jobb och nya 

företag. Stockholm ska driva en aktiv klimat- och miljöpolitik där akademi, näringsliv och det 

offentliga samverkar för att lösa klimatutmaningen med innovationer som också skapar 

framtidens jobb. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara på vägen mot ett klimatsmart 

Stockholm.  

 

Stockholm ska ha ett smart, effektivt och pålitligt transportsystem. Stockholmarna ska snabbt 

och enkelt kunna förflytta sig i staden med minimal miljöpåverkan. Utbyggd kollektivtrafik 

ska gå före nya motorvägar och utbyggda tvärförbindelser ska knyta ihop fler delar av 

regionen. En trygg kollektivtrafik ska binda samman länet utan att tära på miljö och klimat. 

Alliansens motstånd mot kollektivtrafik och miljösmarta lösningar har försenat Stockholms 

utveckling.  

 

Upphandlingar ska bidra till att öka hållbarheten. I upphandlingar och inköp kopplade till 

trafik och stadsutveckling ska Stockholm vara en föregångare i att främja bra miljöval, smart 

teknikutveckling och värna ett gott arbetsliv i linje med gällande kollektivavtal. 

Stockholmarna ska både vilja åka med och med stolthet arbeta inom kollektivtrafiken.   

Socialdemokraternas förslag för att nå ett fossilbränslefritt och klimatsmart Stockholm: 

• Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040.  

• Stärk klimatsamverkan med företag och akademi för att ta fram innovativa lösningar. 

• Smartare sopsortering – en sorteringsanläggning ska byggas i Högdalen.  

• Bygg ut kollektivtrafiken – investera i tunnelbana, ökad turtäthet och förbättrad 

framkomlighet för bussen.  
• Satsa på ett hållbart arbetsliv inom kollektivtrafiken med trygga 

verksamhetsövergångar.  

• Staden ska investera i ultraladdare för att underlätta övergången till fossilfria fordon. 

• Fler klimatsmarta hus – andelen hus som byggs i trä ska öka och allmännyttan ska gå 

före med investeringar för högre energieffektivitet.   


