
 
 

Proposition avseende styrelsens återrapportering av 

uppdrag:  
 

Övergripande berättelse för reforminriktning 
 

Distriktskongressen 2019 gav distriktsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2020 återkomma med 

grunderna till en reformagenda (en övergripande berättelse med reforminriktning). Denna kommer att 

ligga som underlag inför framtagande av valmanifest, valspråk med mera. Förslaget är framtaget av den 

grupp av särskilt utsedda politikutvecklare i regionen under ledning av Aida Hadzialic. Berättelsen 

kommer även ligga till grund för kommande diskussioner om regionala prioriteringar i samarbetet mellan 

regionens båda partidistrikt.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla förslaget 

 

 

Övergripande berättelse 

Socialdemokraterna tror på varje människas rätt och möjlighet att forma sitt eget liv och att nå sin fulla 

potential. Ett samhälle där alla ges jämlika möjligheter att färdas väl genom livet är själva grunden för vår 

politik. Socialdemokraterna sätter välfärden först och vet att en framgångsrik Stockholmsregion bygger på 

sammanhållning. Vi är starkare tillsammans. 

I Stockholmsregionen råder Sveriges bästa ekonomiska förutsättningar att skapa Sveriges bästa välfärd och 

konkurrenskraft. Vår region ska vara garanten för hållbar tillväxt, nya jobb och ledande i att lösa 

klimatkrisen. I Stockholmsregionen skapas framtidens forskning och innovationer, teknik och företag som 

förändrar världen. Här känner medborgarna framtidstro. 

Samtidigt visar en resa med tunnelbanan från södra länet till den norra delen på stora ekonomiska och 

sociala klyftor, på utpräglad segregation och skillnad i livschanser. I länet finns både storstad och 

landsbygd vilket innebär olika förutsättningar i tillgång till välfärd, kollektivtrafik och samhällsservice. 

Ökande sociala och ekonomiska klyftor skapar otrygghet och minskad tillit till det gemensamma. När 

invånarna i regionen ser hur personal sägs upp från sjukhusen, eller hur budgeterna för skolorna skärs ner 

växer oron för hur samhället ska kunna ta sitt ansvar för allas välfärd och framtid.  

Vi vet att en annan väg är möjlig. I Socialdemokratins Stockholmsregion vet du att välfärden finns där när 

du behöver den. Vård ges efter behov, inte efter marknaden. Välfärden behöver fler medarbetare, inte 

massuppsägningar. Du ska kunna vara säker på att vård och skola är av bästa kvalitet för alla. 

En jämlik och välmående Stockholmsregion förutsätter också en fungerande bostadsmarknad. Rätten till 

en egen bostad är en självklarhet. Stockholmsregionen ska vara en plats där drömmar förverkligas, ingen 

ska behöva tacka nej till en plats på universitetet eller ett nytt jobb på grund av bristen på bostäder. Det 

ska också råda ordning och reda i etableringsprocessen. 

I Socialdemokraternas Stockholmsregion ska alla känna sig trygga, både i hemmet, på arbetsmarknaden 

och på gator och torg. Våldet ska trängas tillbaka. Civilsamhället ska ges en aktiv roll i att skapa ett tryggt 

samhälle. Ett starkt samhälle förutsätter både rättigheter och skyldigheter. Fördelningspolitiken ska skapa 



 
 

jämlika förutsättningar för fler klassresor där alla ges chans att resa sig och ge tillbaka till samhället. 

Samtidigt måste den enskilde ta vara på möjligheterna som samhället ger.  

I en socialdemokratisk Stockholmsregion känner alla framtidstro, sammanhållningen är stark och 

välfärden sätts främst. Socialdemokraterna har högre ambitioner för Stockholmsregionen.  

 


