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S T O C K H O L M S R E G I O N E N   

Stockholms stad — kommunala frågor

Kommunen ansvarar bland annat för: skolor, förskolor, äldre-
omsorg, socialtjänst, energirådgivning, idrottsanläggningar, 
bibliotek, snöröjning, bygglov och kommunala bostadsbolag. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Feministiskt inititativ styr Stockholms stad.

Sedan 2014 har vi genomfört bland annat:
• Fler bostäder! Mer än 20.000 nya bostäder har börjat  

byggas. Ungefär hälften är hyresrätter.
• Lägre ungdomsarbetslöshet! Ungdomsarbetslösheten 

minskade 24 % under perioden 2014 - 2017.
• Fler lärare! 1.500 fler lärare i Stockholms stads skolor,  

jämfört med förra mandatsperioden.
• Färre behöver bidrag! Andelen personer som fick  

ekonomiskt bistånd minskade till endast 2,7% år 2017.



VEM ANSVARAR FÖR VAD ?
Socialdemokraterna vill skapa ett bättre 
samhälle för alla, både i Sverige, i Stockholms 
läns landsting och i Stockholms stad.

Vi behöver din röst både i riksdagen,
landstinget och kommunen för att kunna driva 
bra politik!

Landstinget — regionala frågor

Landstinget styr över regionala frågor, i huvudsak kollektiv-
trafik, hälso- och sjukvård samt tandvård.

Stockholms läns landsting styrs sedan 2006 av Alliansen: 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna.

Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten 2018:
• 100 mkr mer än Alliansen till förstärkt primärvård
• 200 mkr mer än Alliansen till akutsjukhusen,  

för att säkerställa rätt bemanning och öppna stängda 
vårdplatser

• 50 mkr för att förstärka mödra- och barnhälsovården
• Rabatterat periodkort under lågtrafik

Alliansen måste ställas till svars för problemen med Nya 
Karolinska, Sveriges dyraste sjukvård och dåligt fungerande 
kollektivtrafik.

Riksdag och regering — hela landet

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att 
förändra våra lagar. Idag har vi en socialdemokratiskt ledd 
regering, ihop med miljöpartiet. Regeringen ansvarar för stat-
liga myndigheter och exempelvis försvar, järnvägar, polis och 
universitet. Riksdagen beslutar om lagar och statsbudgeten.

Regeringen är i minoritet. Vi socialdemokrater kan därför inte 
få igenom allt vi vill i riksdagen. Sedan 2014 har vi har ändå 
genomfört bland annat följande:

• Största statliga bostadssatsningen på 20 år
• 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
• Förlossningsvården förstärks med 1 miljard per år, 

under fem år
• 7 miljarder mer till polisen, största satsningen på 10 år
• Största miljö- och klimatsatsningen i modern tid, 

13 miljarder fram till 2020, nästan en dubblering i 
jämförelse med förra mandatperioden


