
S T O C K H O L M 

BYGG IHOP STOCKHOLM 
BRYT SEGREGATIONEN



FLER BOSTÄDER SOM
ALLA HAR RÅD MED
Bostadsbristen är en av Stockholms största utmaningar. Vi ser trång-
boddhet, segregation och minskad tillväxt i dess spår.
Socialdemokraterna har arbetat i fyra år för att öka bostads byggandet 
med gott resultat. Bostadsbyggandet slog rekord i Stockholm under 
2017.

Med 7 500 påbörjade bostäder är den passivitet som präglade förra 
mandat perioden bruten. Utförsäljningen av allmännyttan är stoppad. 
Socialdemokraterna kommer hålla i och uppfylla målen för bostads-
byggande de kommande åren: 80 000 nya bostäder år 2014 till år 2025 
och140 000 bostäder mellan år 2010 och år 2030.

Stockholm behöver bostäder som fler har råd med, inte minst unga 
och studenter. Det betyder att vi återigen satsar på hyresrätten. Det 
ska inte bero på pengar eller kontakter om ungdomar har möjlighet att 
komma in på bostadsmarknaden, flytta hemifrån och bege sig ut i vuxenlivet. 
Vi vill införa en flytta-hemifrån-garanti. 

Vi ska skapa tryggare stadsmiljöer, inte minst i ytterstaden. De boen-
de ska ha möjligheter att delta i och påverka stadsutvecklingen. Vård-
centraler, skolor, tandläkare och annan samhällsservice bidrar till att 
göra alla delar av staden levande. Tillgången till grönområden ska vär-
nas och möjligheten till stadsnära odling ska fortsätta utvecklas.

Lokaler och samlingspunkter som bidrar till engagemang och för-
eningsliv ska ut vecklas, inte avvecklas. 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:

• Inför en flytta-hemifrån-garanti för unga 18-25 år.

• Håll i den höga byggnadstakten mot målet att bygga 80 000 bo-
städer till 2025 och 140 000 bostäder till 2030. Minst hälften av det 
som byggs ska vara hyresrätter.  

• 25 procent av hyresrätterna ska byggas med lägre hyresnivåer och 
5000 studentbostäder ska byggas till år 2020. 

• Fortsatt stopp av utförsäljningar i allmännyttan.

• Ökat byggande av boenden för äldre så att äldres behov av trygga 
boende former tillgodoses. 

• Bygg bort otryggheten i det offentliga rummet med ökade inves-
teringar 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.



Läs mer om Socialdemokraterna och vår politik

 Kontakta oss:  socialdemokraternaistockholm.se/kontakta-oss/

 Vår politik:  socialdemokraternaistockholm.se/val2018/

 Facebook:  facebook.com/socialdemokraternaistockholm/

 Twitter:  twitter.com/sthlmssossar

 Instagram:  instagram.com/socialdemokraternas/

 Bli medlem:  socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
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