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2(12)

Innehållsförteckning
Agenda för nystart 2023: Vårt Stockholm kan bättre........................................................ 3
Stärk kunskapen – minska klyftorna .................................................................................... 5
Skapa en tryggare omsorg för Stockholms äldre................................................................ 6
Öka tryggheten och minska segregationen i hela staden .................................................. 7
Bygg bostäder så att alla kan bo i vår stad .......................................................................... 8
Stockholm ska leda klimatomställningen – igen ................................................................ 9
Stockholm ska vara en stad som utvecklas ....................................................................... 10

3(12)

Agenda för nystart 2023: Vårt Stockholm kan bättre
Vi är övertygade om att vårt Stockholm kan bättre. De senaste fyra åren
har präglats av kriser. Pandemin, kriget mot Ukraina och skjutningarna
har gjort att många andra problem kommit i bakgrunden.
Stockholm har blivit en alltmer segregerad stad. Kunskapsklyftorna har
växt och otryggheten ökat.
Stockholm har blivit en stad för några få. Bostadsbyggandet har stannat
av och utförsäljningar av bostäder gör staden alltmer otillgänglig för de
som inte har råd.
Stockholm har i ökad utsträckning blivit en stad där sparkrav på skola
och förebyggande arbete skapat mer otrygghet.
Stockholm har blivit en stad som fler söker sig från än till.
Vi är övertygade om att Stockholm kan bättre. Vi jämför gärna med hur
det var tidigare.
 Mellan åren 2014 och 2018 ökade befolkningen kraftigt – alltfler
ville bo i vår stad.
 Mellan åren 2014 och 2018 anställdes 1 000 nya lärare och
kunskapsresultaten i alla delar av staden ökade.
 Mellan åren 2014 och 2018 stoppades utförsäljningar av
hyresrätter och vi påbörjade istället byggandet av Stockholmshus –
hyresrätter med rimliga hyror.
 Mellan åren 2014 och 2018 stärktes det förebyggande arbetet och
antalet fältassistenter blev fler.
Listan kan göras längre, men högerpolitiken har objektivt sett inte varit
bra för Stockholm.
Och värre kan det bli. En politik som formas av moderater,
kristdemokrater och sverigedemokrater skulle göra Stockholm till en stad
som sluts än mer och där välfärd för alla prioriteras ned.
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De fyra åren med grönblått styre har, bortsett från privatiseringsivern,
mest präglats av stillastående. Den här mandatperioden har varit en
period av brustna vallöften, helt enkelt eftersom de partier som styrt
staden velat så olika saker. I flera fall har den grönblåa majoriteten valt
att täcka sina svikna löften med en utredning mot slutet på
mandatperioden för att sedan i flera fall lova samma sak igen. Extra
undervisningstid, nedgrävning av centralbron, förbud mot tiggeri,
införda och stoppade miljözoner. Listan kan göras längre.
Nu behöver Stockholm en nystart. För att åstadkomma detta presenterar
Socialdemokraterna vår agenda för det kommande året. I vårt
valprogram för hela mandatperioden finns ytterligare ambitioner men vi
vill vara tydliga med hur en nystart ser ut och hur vi vill göra skillnad på
riktigt.
Från den dag en ny majoritet tillträder och under ett år framåt ska vi
fokusera på sex centrala uppgifter för att Stockholm ska vara en stad för
alla. Genom 23 tydliga reformer byter vi dödläge mot utveckling.
Karin Wanngård (S)
oppositionsborgarråd/kandidat till finansborgarråd
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Stärk kunskapen – minska klyftorna
Bakgrund: Klyftorna i skolan har ökat. I grunden är det ett resultat av
otillräckliga satsningar. Den grönblåa majoriteten pratar gärna om bättre
resultat vid ett antal skolor i Järva. Det är korrekt att ett projekt, med
stöd av regeringspengar, höjt resultaten där.
Samtidigt har resultaten sjunkit vid andra skolor i utsatta områden och
klyftorna har totalt sett ökat. Fler halkar efter i skolan. Det borde ingen
vara nöjd med.
En bra illustration på hur otillräckliga satsningarna har varit är att
Moderaterna nu återvinner sitt löfte från förra valrörelsen om utökad
undervisningstid. Under denna mandatperiod har inget steg tagits –
tvärtom har skolorna fått budgetar som tvingat fram besparingar.
Under år 2023 ska vi stärka kunskaperna och minska klyftorna
genom att:
1. Besluta om ett succesivt införande av tvålärarsystem vid stadens
skolor. Detta åstadkommer vi genom att under första året ha fattat
beslut om höjd skolbudget motsvarande minst 100 nya
lärartjänster, utöver demografiska förändringar, med prioritet för
tidiga årskurser och skolor med störst behov.
2. Besluta om att stoppa utförsäljningarna av skolor och förskolor.
Stockholm ska ha en planering av och rådighet för skollokaler
som gör att vi kan garantera alla Stockholms barn och ungdomar
bra skolor i sitt närområde. Moderaternas lista över kommande
utförsäljningar skrotas och en planering för ökad nyproduktion av
skolbyggande tas i stället fram.
3. Fatta beslut om att höja elevhälsans budget med minst 25 miljoner
kronor för att klara närvarande elevhälsoteam vid varje skola.
Ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar
måste stoppas och Stockholms skolor måste få verktyg för att
hjälpa varje barn.
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Skapa en tryggare omsorg för Stockholms äldre
Bakgrund: Pandemin synliggjorde bristerna i omsorgen och vården om
Stockholms äldre. Coronakommissionen visade hur dödligheten bland
äldre på boenden var större i Stockholm än i andra regioner med
motsvarande allmän smittspridning. Otrygga anställningar, privatiseringar
och sparkrav har bidragit till att vår omsorg och vård inte fått rätt
förutsättningar. Och dessvärre fortsätter politiken utan att omprövas
efter pandemin som om inget hade hänt. Stockholm behöver en ny
omsorgspolitik som sätter äldre i fokus.
Under 2023 ska vi öka tryggheten för äldre genom att:
4. Upphöra med den ideologiskt drivna privatiseringen av omsorgen.
Beslut fattas om att öka andelen kommunala äldreboenden i
nyproduktion till minst 60 procent för att garantera framtidens
äldre ett tryggt boende och för att snabbt åtgärda den akuta
bristen på boenden i framför allt innerstaden under kommande år.
Omsorgsföretag som missköter sig ska åka ut – till skillnad från i
dag.
5. Ge äldreomsorgen budgetanslag för att reellt kunna öka
grundbemanningen. Kontinuiteten ska stärkas så att fler äldre
känner igen de som jobbar i omsorgen och så att det finns mer tid
att möta de äldres behov.
6. Besluta om tydliga mål för fler trygga anställningar, och för bättre
arbetsvillkor för personalen inom omsorgen. Mål om minst 90
procent på heltids- och tillsvidareanställningar ska införas. Bra
arbetsskor ska vara en rättighet i omsorgen. En bra löneutveckling
och ökade möjligheter till utbildning ska säkra kompetensförsörjningen.
7. Påbörja arbetet för att höja den medicinska kompetensen genom
att anställa fler sjuksköterskor och inleda arbetet för att
kommunalisera hemsjukvården.
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Öka tryggheten och minska segregationen i hela
staden
Bakgrund: Den grova brottsligheten har vuxit och blivit alltmer
systemhotande. Att bekämpa brott är en uppgift för staten och
Stockholm lider fortfarande av beslutet från år 2010 att stänga intaget till
polisutbildningen i Stockholm. Det är glädjande att det nu utbildas fler
poliser och att de får bättre verktyg för att möta organiserad brottslighet.
Stadens uppgift är att förebygga att barn och unga rekryteras till
kriminalitet. Då får det vara slut med höjda avgifter och besparingar på
verksamheter riktade mot barn och unga.
Under 2023 ska vi öka tryggheten och minska klyftorna genom att:
8. Besluta om att fältassistenter ska finnas i alla stadsdelar. Under
mandatperioden ska antalet fördubblas för att hindra att barn och
unga dras in i dåliga miljöer.
9. Ge alla stadsdelar ett särskilt budgetanslag för att stärka stadens
förebyggande trygghetsinsatser. I vårt budgetförslag för år 2022
ville vi ge stadsdelsnämnderna 200 miljoner kronor för att
exempelvis öka verksamheter riktade mot barn och unga, öka
tryggheten i det offentliga rummet, anställa fler ordningsvakter
eller fältassistenter utifrån vad som faktiskt ökar tryggheten.
10. Utveckla Järvaområdet genom att starta stadsbyggnadsprojektet
Fokus Järva med inriktning på social hållbarhet, anta en strategi
för jämlika investeringar och satsningar på ytterstaden samt
återuppta arbetet med de strategiska sambanden – ett sätt att
bygga bort fysiska och sociala barriärer mellan olika stadsdelar.
11. Besluta om minst 1 000 nya kommunala sommarjobb, en
jobbgaranti på stadens bristyrkesutbildningar samt att öka antalet
Stockholmsjobb för att jobb och egen försörjning alltid ska vara
ett bättre och mer tillgängligt alternativ än gängen.
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Bygg bostäder så att alla kan bo i vår stad
Bakgrund: Den grönblåa majoriteten har misslyckats varje år med sina
bostadsmål. Det planeras och byggs alltför få bostäder samtidigt som det
säljs ut alltför många. Resultatet blir bostadsbrist och segregation. Vi vill
förändra bostadspolitiken.
Under 2023 ska vi bygga bostäder så att fler kan bo i vår stad
genom att:
12. Besluta om fördubblat antal markanvisningar för allmännyttan.
Öka byggandet av större lägenheter med rimliga hyror genom att
sätta igång projekt för Stockholmshus med treor och fyror.
Trångboddheten i Stockholm måste minska.
13. Fatta beslut om att staden vill lägga ned Bromma flygplats och
påbörja planeringen för att bygga bostäder på flygfältet. Då kan
30 000 nya bostäder planeras och bostadsbristen minska. Då kan
också förtätningar av grönområden, som innebär negativ
klimateffekt, undvikas i andra delar av staden.
14. Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan. Sälj inte ut det verktyg
vi har för att ge människor med olika bakgrunder och
förutsättningar möjlighet att bo i Stockholm. Många av de
lägenheter som sålts ut är bostäder med lägre hyror.
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Stockholm ska leda klimatomställningen – igen
Bakgrund: Moderaternas ambition, eller snarare avsaknad av dito, för
klimatpolitiken kan inte vara styrande för Stockholm. Vi vill föra en
klimatpolitik som gör skillnad på riktigt och som går bortom
symbolpolitik och privatiserat ansvar. Stockholm kan bättre om vi jobbar
tillsammans och skärper målen.
Under 2023 ska Stockholm leda klimatomställningen genom att:
15. Besluta om ett nytt skärpt klimatmål – staden ska vara
klimatpositiv senast till år 2035. För att nå dit behövs den färdiga,
men ej beslutade (eftersom M och MP är oeniga), handlingsplanen
för minskade utsläpp av fordonstrafiken antas. Arbetet för ökad
koldioxidlagring ska påskyndas och utsläppen från byggsektorn
minskas.
16. Ge allmännyttan i uppdrag att kraftigt utöka laddinfrastrukturen i
sina bostadsområden. Bostadsbolagen ska ges ekonomiska
förutsättningar för utbyggnaden som inte belastar hyresgästerna.
Att mindre än fem procent av platserna i dag är elektrifierade är
ett misslyckande.
17. Fatta beslut som gör det enklare att återvinna, exempelvis genom
att öppettiderna vid återvinningscentralerna utökas så att det blir
möjligt att återvinna innan klockan 10 på vardagar. Målen för
matavfallsinsamlingen ska till slut nås.
18. Fatta beslut om att utreda anläggning av nya ”cykelstrador” i
Stockholm. Budgeten för cykelinvesteringar ska vara långsiktig
och behållas på en hög nivå. Inte sänkas som nuvarande plan
visar.
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Stockholm ska vara en stad som utvecklas
Bakgrund: Stockholm är en rik stad med stora möjligheter. Här kan
människor utvecklas tillsammans. Sparkrav på och privatisering av kultur
och idrott begränsar staden. Stängda bibliotek gör inte vår stad rikare. Vi
vill att fler ska vara delaktiga och att vår stad sköts ansvarsfullt. Vi
stoppar OPS-projekt som slösar bort skattebetalarnas pengar på dåliga
upphandlingar.
Under 2023 ska Stockholm bli en stad som utvecklas genom att:
19. Avgifter för kulturskola, fritidsklubb och simskola sänks. Inga
barn ska stängas ute och under lågkonjunkturen blir det än
viktigare. Våra förslag till sänkta avgifter kan göra att en
trebarnsfamilj får sänkta kostnader med 7 000 till 8 000 kronor/år.
Inte ett enda barn ska stängas ute från sina drömmar.
20. De projekt som stoppats eller kraftigt försenats i ytterstaden
återupptas med prioritet för Vårbergs IP och simhallen i
Skarpnäck. Beslut om ett bibliotek i Rågsved ska fattas.
21. Stadens ekonomi ska vara i god ordning. Därför stoppas
kostsamma OPS-upphandlingar och ett nytt skarpt överskottsmål
införs. Byggandet hålls på en sådan nivå att investeringar i stor
utsträckning kan finansieras av exploateringsinkomster.
22. Stadsdelarna ska införa medborgarbudgetering för vissa
stadsmiljöprojekt. Genom dessa stärks stadsdelens
sammanhållning och lokalsamhället kan utvecklas för att
förverkliga tanken bakom 15-minutersstaden.
23. Stockholms stads politiska styre ska vara en tydlig röst för
öppenhet, liberal demokrati och jämlikhet – mot
högerkonservativa krafter som hotar dessa värden.
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