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VI VILL KÄMPA MOT KRIMINALITETEN      
OCH FÅ BORT SEGREGATIONEN
De som begår brott ska bort från våra gator och torg. Vi ska stoppa gängen från att 
växa. Då behövs fler poliser och strängare straff. Men vi ska också erbjuda något som 
är bättre än att bli kriminell. En bra utbildning. Något intressant att göra på fritiden. 
Möjlighet att få ett jobb. Det är det bästa sättet att hjälpa unga människor att välja 
bort kriminalitet. Vi ska få bort segregationen genom att satsa på skola och socialtjänst, 
idrott och föreningsliv..  

VI VILL:
Stoppa kriminella gäng. Fler poliser till Stockholmsregionen. Hårdare straff  
för grova brott.

Arbeta förebyggande. Göra skolan bättre. Bygga bostäder. Stoppa gängen  
från att växa.

Göra det säkrare för kvinnor. Ge kvinnojourerna bättre möjligheter och fler 
samarbeten med kommunerna.

VI VILL TA TILLBAKA KONTROLLEN  
ÖVER SKOLAN
Alla barn har rätt till en bra skola. Men företag idag blir rika på att äga friskolor. Det  
har blivit viktigare än bra lärare och undervisning. Det är inte bra för barns framtid. 

VI VILL: 
Ha fler vuxna i Stockholmsregionens skolor.

Hjälpa elever med läxor. Det gäller alla som  
riskerar att inte komma in på gymnasiet.

Att fler skolbarn ska kunna få frukost i skolan.

Erbjuda sommarjobb till alla på gymnasiet.

Stoppa företag från att fritt få starta ny skola.  
Det är behovet som är det viktiga. Inte att ägarna tjänar pengar. 

VI VILL TA TILLBAKA KONTROLLEN  
ÖVER  SJUKVÅRDEN
Stockholm är Sveriges rikaste region. Ändå har vi landets längsta väntetider på akuten. 
Det finns för få vårdplatser. Partiet Moderaterna har styrt i 16 år. Det har lett till att 
personalen oroar sig för patienternas säkerhet. Personalen säger att de behöver fler 
arbetskamrater. Det räcker nu. Vi vill göra det bättre.

VI VILL:
Satsa på sjukhusen. Korta köerna.

Satsa på vårdpersonalen. Fler kollegor. Bättre villkor.

Göra vårdcentralerna bättre. Egen fast läkare till 
stockholmarna. Mer vård i hela länet.

Garantera en trygg förlossning. En barnmorska och 
en undersköterska för den som föder barn.

VI VILL SATSA PÅ KLIMATVÄNLIGA JOBB
Vi ska lösa klimatkrisen tillsammans. Vi vill att kommunerna i Stockholmsregionen blir 
bäst på det. Omställningen ska vara rättvis. Framtidens Stockholm ska ha fler bostäder. 
Tunnelbanan och annan kollektivtrafik ska bli bättre. Vi ska utvecklas på ett sätt som 
är bra för miljön.

VI VILL:
Att tunnelbanan och pendeltågen går oftare.

Göra det billigare för unga att resa kollektivt. Gratis för barn upp till 12 år. 

Göra så att vi snabbare får mer miljövänlig industri och fler jobb.

Bygga fler klimatsmarta bostäder till bra priser.



TRYGGARE TILLSAMMANS
Vi socialdemokrater vet att Stockholmsregionen kan 
bättre. Vi ska kämpa mot segregationen och de grova 
brotten. Vi ska ha en skola som är bra för alla barn.  
Vi ska ha bra vård när vi behöver det. Stockholms- 
regionen ska arbeta för ett bättre klimat.

Vi socialdemokrater vet att vi blir starkare tillsammans. 
Det blir vi när alla som kan jobba har ett jobb. Vi blir 
starkare när välfärden finns där, för den som behöver 
den. Så skapar vi ett bra och tryggt samhälle.

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna den 
11 september.
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Lättläst svenska, Suomi, فارسی,الفارسية, 
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Bli medlem idag!


