
 
 

Styrelsens förslag till reviderad berättelse  
 

Efter genomgången dialog med delegationerna har styrelsen fått ett flertal inspel, medskick och förslag till 
förändringar i det förslag till övergripande. Utifrån dessa föreslår styrelsen följande förslag till berättelse. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla förslaget 

 

Övergripande berättelse (reviderad version) 

Vi socialdemokrater tror på varje människas rätt att forma sitt eget liv och att förverkliga sina bästa 
stämningars längtan. Vi tror på ett samhälle där alla ges jämlika och goda möjligheter att färdas väl genom 
livet. Vi sätter välfärden först och vet att en framgångsrik Stockholmsregion bygger på sammanhållning. 
Vi är starkare tillsammans. 

Stockholmsregionen har drabbats hårdast av covid19-pandemin 2020, särskilt regionens äldre och sköra. 
Pandemin visar hur beroende vi är av varandra och på behovet av ett starkt samhälle där vi ställer upp för 
varandra. I spåren av den globala pandemin krävs en omfattande omstart för vår region. Människor 
behöver omskolas, nya branscher och företag behöver arbetskraft. En jämlik omstart och utveckling är 
nödvändig för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Välfärden, särskilt vården och 
äldreomsorgen måste stärkas. Det ställer stora krav på politiska reformer med tydliga mål. 

Stockholmsregionen har i grunden förutsättningar att skapa Sveriges bästa välfärd och att vara en region i 
internationell framkant. Vår region ska gå i spetsen för hållbar tillväxt, nya jobb och vara ledande i att lösa 
klimatkrisen. Här ska bedrivas framtidens forskning och skapas innovationer, teknik och företag som 
förändrar världen. Samtidigt präglas vår region av stora ekonomiska och sociala klyftor, av segregation och 
skillnad i livschanser. Här finns både storstad och landsbygd vilket innebär olika förutsättningar i tillgång 
till välfärd, kollektivtrafik och samhällsservice. Den kris som samhället genomgår har blottat 
hälsoklyftorna än tydligare. Den resa som nu krävs för att få igång svensk ekonomi och arbetsmarknad ska 
omfatta alla. Det kräver insatser för förbättrad folkhälsa, minskad social utsatthet och psykisk ohälsa bland 
mycket annat.  

Ökande sociala och ekonomiska klyftor skapar otrygghet och minskad tillit till det gemensamma. När 
invånarna i regionen ser hur personal sägs upp från sjukhusen, skolorna och äldreomsorgen växer oron för 
hur samhället ska kunna ta sitt ansvar för allas välfärd och framtid. 

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. I socialdemokratins Stockholmsregion vet du att välfärden finns 
där när du behöver den. Vård ges efter behov, inte utifrån vad marknaden vill. Välfärden behöver fler 
medarbetare med trygga anställningar och bättre villkor. Du ska kunna vara säker på att vård, skola och 
äldreomsorg är av bästa kvalitet för alla. 

Stockholmsregionen ska vara en plats där drömmar förverkligas. En jämlik och välmående 
Stockholmsregion förutsätter att såväl arbets- som bostadsmarknaden fungerar väl. Rätten till bostad är en 
självklarhet. Ingen ska behöva tacka nej till en plats på universitetet eller jobb på grund av bristen på 
bostäder, särskilt hyresrätter. Det ska råda ordning och reda i etableringsprocessen.  

I socialdemokratins Stockholmsregion ska alla känna sig trygga, både i hemmen och på gator och torg. 
Våldet ska bekämpas med samma kompromisslösa kraft som orättvisor och dåliga uppväxtvillkor. 
Människors engagemang ska tas tillvara. Levande föreningsliv och moderna folkrörelser stärker 
delaktigheten, ökar livskvaliteten och bidrar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 



 
 

Ett starkt samhälle innebär både rättigheter och skyldigheter. Fördelningspolitiken ska skapa jämlika 
förutsättningar där alla ges chans att utvecklas och ge tillbaka till samhället. Samtidigt förväntas varje 
enskild medborgare ta vara på de möjligheter som samhället erbjuder. Våra skolor ska bidra till att ge alla 
den bästa möjliga starten i livet. 

I Socialdemokraternas Stockholmsregion känner alla framtidstro, sammanhållningen är stark och välfärden 
sätts främst. Socialdemokraterna har högre ambitioner för Stockholmsregionen. 

 


