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Kungsholmens lokala valprogram 

Det går bra för Kungsholmen. Arbetslösheten är låg, utbildningsnivån hög och hälsan är generellt sett 

god. Det finns ändå en hel del som vi kan göra för att utveckla och förbättra både vår egen stadsdel 

och staden som helhet. Kungsholmen och Essingeöarna har en gemensam politisk styrning genom 

stadsdelsnämnden. Nämnden ansvarar bl.a. för äldreomsorg, förskolor, social omsorg och 

stadsdelens parker. I detta lokala valprogram presenterar Kungsholmens socialdemokrater sina idéer 

och politiska förslag för de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Programmet 

innehåller också ställningstaganden som rör Kungsholmen och Essingeöarna som vi kommer arbeta 

för i staden och regionen.  
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Förskola 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Förskolornas kvalitet ska öka 

- Det ska finnas en bra kommunal förskola nära hemmet.  

- De mindre, lokala, förskolorna ska bevaras 

- Det ska vara max 12 barn i småbarnsgrupper och max 15 barn i storbarnsgrupper på 

Kungsholmens förskolor 

- Ingen förskola på Kungsholmen ska ha fler än 5 barn per årsarbetare. 

- Erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning 

- Andelen förskollärare ska öka till 40% 

- Barnskötare ska kunna utbilda sig till förskollärare på arbetstid 

- Den ofrivilliga deltiden ska upphöra 

En bra förskola nära hemmet 

Förskolorna på Kungsholmen ska vara tillgängliga för alla barn och barnen ska kunna få det stöd de 

behöver för att kunna leka, växa och utvecklas i en bra miljö. Det måste därför finnas en kommunal 

förskola nära hemmet för alla kungsholmsbor. När förskolan Vågen i Kristineberg läggs ner bör den 

till exempel ersättas av en förskola i Kristineberg, istället för att barnen hänvisas till Stadshagen.  

Mindre barngrupper i förskolan 

Alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas och leka i en trygg, rolig och stimulerande miljö. För att 

detta ska kunna uppfyllas krävs bland annat att personalens arbetsvillkor förbättras. 

Personaltätheten måste öka, och barngrupperna ska minska, vilket leder till bättre miljö för både 

barn och personal. De s.k. massinskolningarna ska upphöra, så att varje barn under inskolningen får 

möjlighet att lära känna lokalerna, personalen och de andra barnen i lugn och ro. 

Barngruppernas storlek, i enlighet med Skolverkets rekommendation, ska vara max 12 barn i en 

småbarnsgrupp och max 15 barn i en storbarnsgrupp. Idag ligger den grönblå majoritetens mål på 16 

barn i snitt för både små- och storbarnsgrupper, vilket är alldeles för högt.  

Skillnaderna mellan förskolorna måste minska. Ingen förskola ska ha fler än 5 barn per anställd.   

Färre barn per anställd ger mer utrymme för att de ska uppfylla de allt högre kraven som finns på 

dokumentation för personalen.  

Förskolornas kvalitet ska öka 

Personalens kompetens den viktigaste faktorn för förskolans kvalitet och det är därför avgörande att 

det avsetts resurser för kompetensutveckling och vidareutbildning. Det behövs fler förskollärare 

inom förskolan. Förskolläraren leder verksamheten och ansvarar för den pedagogiska utvecklingen, 

och behöver få fler kollegor för att få en rimligare arbetsbelastning.  

Alla barnskötare ska också ha goda möjligheter att utvecklas i sitt yrke. För att öka yrkets 

attraktionskraft och för att öka nöjdheten med arbetet behöver barnskötarnas löner öka. Både 

förskollärare och barnskötare behöver få höjda löner. De senast åren har dock förskollärarnas löner 

ökat betydligt mer än barnskötarnas. Därför behövs en lönesatsning specifikt för barnskötare.  

Antalet ofrivilliga deltidsanställningar har ökat under mandatperioden. Denna trend ska vändas och 

vi ska bedriva ett aktivt arbete för att se till att de som vill ska ha en heltidsanställning. Dessutom ska 

vikarier i så stor utsträckning som möjligt fastanställas.  

Nedskärningar går ut över barnen och drabbar de barn som är i behov av särskilt stöd allra hårdast. 

Den utvecklingen måste brytas. Det inbyggda ”effektiviseringskravet” måste upphöra. 
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Äldreomsorg 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Alla seniorer över 85 år ska ha rätt till plats på ett seniorboende, servicehus eller vård- och 

omsorgsboende. Planeringen för detta bostadsbyggande startar omgående. 

- Alla seniorer som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende ska ha en fast kontaktperson 

som är huvudansvarig för omsorgen. 

- Alla äldre ska ha rätt till årliga hälsosamtal och läkemedelsgenomgångar.  

- Det behövs fler fast anställda inom äldreomsorgen, inkl. en fast vikariepool. Den som vill 

arbeta heltid ska få möjlighet till det. Mindre än 10 procent ska vara timanställda. 

- Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen ska stärkas med fler läkare och 

sjuksköterskor fysiskt på plats. 

- Den som arbetar på äldreboende eller i hemtjänst ska tala svenska. Fortbildning i svenska ska 

erbjudas alla anställda som behöver det på arbetstid. 

- En fast tjänst inrättas med uppgift att hjälpa brukare inom äldreomsorgen med digitala 

tjänster i hemmet respektive på boendet.  

- Fler mötesplatser skapas för att tillgodose behoven av sociala kontakter. Seniorer och barn 

kan ha stort utbyte av varandra om förskolor och äldreboenden samlokaliseras. 

 

Ökat inflytande och ökad rätt – skillnader behöver tillvaratas  

Från vi föds tills vi dör är vi människor, individer, med starka rättigheter. Rättigheter som alltför ofta 

åsidosätts när vi åldras. Äldre personer ses inte alltid som kompetenta med möjligheter att bidra till 

sin egen och samhällets utveckling. Den synen finns i hela samhället, tyvärr också inom 

äldreomsorgen. Äldres erfarenheter och kompetens måste tas tillvara. Den äldres vilja och behov 

måste stå i centrum för utvecklingen. Ett utbyte med förskolan skulle vara positivt både för de äldre 

och för barnen. 

Flertalet seniorer är tillräckligt friska för att ta hand om sig själva och kommer kanske aldrig att 

behöva plats på ett särskilt boende. Men en hel del behöver (förr eller senare) hjälp med städning, 

tvätt och annat praktiskt. Flera behöver också vård och omsorg. Många är dessutom ensamma och 

skulle må bra av fler sociala kontakter. 

Av Kungsholmens 12 600 seniorer (över 65 år) tar ca 11 procent del av äldreomsorg. Ungefär 500 

personer har idag plats på ett vård- och omsorgsboende eller ett servicehus och 900 personer har 

hemtjänst. Detta belyser värdet av att bygga ett Kungsholmen, som finns till för de äldre med stora 

behov av vård och omsorg men även för de äldre som snarare söker nya sociala sammanhang.  

För att hålla sig frisk – stärk det sociala livet 

Samhället bör bidra till att ge äldre god livskvalitet. Baltzars träfflokal ger möjlighet till aktiviteter och 

möten med andra äldre och bör utvecklas. Det behövs också platser där äldre och unga kan mötas. 

Ett kulturhus på Kungsholmen skulle ge både unga och gamla nya möjligheter.   

Att bo tillsammans med andra äldre kan påtagligt öka livskvaliteten för den som är ensam men som 

inte behöver vård och omsorg. Kungsholmen behöver seniorboenden med gemensamhetslokaler för 

dem som behöver trygghet och gemenskap men inte behöver vård och omsorg. Med ett sådant 

alternativ kan efterfrågan på vård- och omsorgsplatser minska. Nya seniorboenden frigör också 

lägenheter till unga bostadslösa. 
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Hjälp i hemmet eller plats på särskilt boende – vad vill den äldre? 

Många äldre vill helst bo kvar hemma men klarar det inte utan hemtjänst. Den hjälpen bör ges av ett 

fåtal personer med goda språkkunskaper, så att hjälpen även blir socialt betydelsefull. Med en 

välfungerande hemtjänst kommer fler att vilja bo kvar hemma.  

Den som behöver hjälp varje dag och inte vill bo hemma bör få plats på servicehus eller i vård- och 

omsorgsboende ska inte nekas plats på särskilt boende. 

Pandemin har visat att tillgången till medicinsk kompetens är låg inom äldreomsorgen. Det behövs 

fler läkare och sjuksköterskor kopplade till äldreomsorgen. 

Många äldre behöver hjälp med det ”digitala” 

Den tekniska utvecklingen går väldigt fort och det är svårt för många att hänga med. Möjligheterna 

att ta del av såväl underhållning som kunskap/utbildning via nätet är nästan obegränsade för den 

som vet hur man gör. Men många äldre, som verkligen skulle ha glädje och nytta av digitala tjänster, 

har inte lärt sig hur man använder nätet. Här kan stadsdelsförvaltningen göra en insats.  

Äldreomsorgen ska inte vara en marknad 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har lett till en fragmentisering av äldreomsorgen, i synnerhet 

hemtjänsten som drivs av ett hundratal utförare i staden. Inom den privat drivna äldreomsorgen är 

personalen sämre utbildad och det finns fler timanställda, vilket leder till en lägre kvalitet. Kraven 

behöver skärpas. LOV bör ersättas av ett system som utgår från de äldres behov och rätten till en god 

omsorg.  
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Kultur och fritid 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att:  

- Det skapas ett kultur- och föreningshus på Kungsholmen 

- Det skapas fler och bättre fritidsgårdar med generösa öppettider 

- Biblioteken bevaras och utvecklas med generösa öppettider 

- Kulturutbudet för äldreomsorg, fritidsgårdar, LSS och förskolor utökas 

- Minst två skolor i Kungsholmens stadsdelsnämndsområde ska ha sina lokaler öppna för 

föreningslivet efter skoltid  

- Kulturupplevelserna utökas inom äldreomsorg och förskola 

- Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken utvecklas till ett kulturevenemang för alla 

stockholmare 

- Vi fortsätter att arbeta för och utveckla Kungsholmens parker och naturområden.  

Kungsholmen ska vara en levande stadsdel 

Kungsholmen ska vara levande stadsdel med utrymme för kultur och möten mellan människor 

Kulturupplevelser för samman människor och kan vara såväl meningsskapande och hälsofrämjande 

som ren och skär glädje för individer. Ett kulturellt rikt samhälle bryter isolering och ensamhet 

samtidigt som det skapar hopp, kreativitet och innovation.  

De senaste åren har många kulturscener av olika anledningar tvingats stänga, oftast har det handlat 

om hyreshöjningar som verksamheterna inte mäktat med. Stockholm måste ha ett tydligare fokus 

och bättre samverkan med berörda aktörer för att för att säkerställa tillgången av kultur- och 

musikscener i takt med att staden växer.  

Kungsholmen och Essingeöarna är en särskilt kulturfattig del av Stockholm eftersom det i mångt och 

mycket saknas såväl möteslokaler, kulturscener, biografer och repetitions- och produktionsplatser för 

kultur. Det krävs satsningar och en stark politisk vilja så att Kungsholmen kan utvecklas genom 

kulturen, dess institutioner och verksamheter och bli en mer levande stadsdel. 

Kultur- och föreningshus på Kungsholmen 

Kungsholmen saknar en plats för kultur och föreningsliv. Vi vill därför skapa ett kultur- och 

föreningshus på Kungsholmen. Det bör erbjuda såväl verksamhet för olika konstnärer och 

kulturskapare som publikmöten för alla åldrar.  Verksamheter som binder samman generationerna. I 

Kungsholmens kultur- och föreningshus bör det också finnas en verkstad/ateljé som medborgarna 

kan utnyttja för att laga kläder, möbler med mera som ett led i att spara resurser. Ett starkt 

föreningsliv behöver lokaler till rimliga priser.  

Ett starkt föreningsliv är ett av fundamenten för demokratisk utveckling och vi ser att ett kultur- och 

föreningshus på Kungsholmen skulle stärka delaktighet, motverka segregation och ensamhet samt 

vara en motor för kulturdriven samhällsutveckling.    

Utökat kulturengagemang inom äldreomsorg och förskola 

Äldreboenden och förskolor på Kungsholmen bör få hjälp att ge våra allra äldsta och yngsta 

medborgare en tillvaro med många kulturupplevelser. För att stärka detta behövs kunskap och 

resurser som sammanför kulturutbudet med äldreomsorg och förskolor. 
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Bibliotek och fritidsgårdar  

Bevara och utveckla biblioteken. Behåll de små biblioteken eftersom närheten till närmsta bibliotek 

är viktig. Likaså behöver Kungsholmen fler fritidsgårdar, platser för ungdomar att möta andra och 

delta i verksamheter som skapar sammanhang och delaktighet.   
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Parkmiljö 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Resurserna till parkunderhåll ökar 

- Vi planterar fler träd och skapar en mer motståndskraftig stad mot skyfall, värmeböljor och 

andra extremväder 

- Vi utvecklar parkskötseln för att öka den biologiska mångfalden, färre kortklippta gräsmattor 

och mer plats för bin.  

- Fler utegym ska byggas på Kungsholmen 

- Belysningen i våra parker förbättras 

- Platsen vid Oxhålsdjupet på Stora Essingen öppnas upp för allmänheten 

- Flemminggatan görs till en Boulevard och att ett gångstråk görs av Fridhemsgatan från 

Flemminggatan ner till Rålambshovsparken 

- Fler sommargågator införs på Kungsholmen 

Parker och grönområden bör utvecklas 

Stadsplaneringen i vår stad ska se till helheten och säkerställa tillgång till grönområden, goda 

kommunikationer, skolor, vårdinrättningar, kulturliv och allt de som ger människor utveckling och 

livsglädje. Våra parker är naturliga samlingsplatser för folk hela året och det finns många fina platser i 

vår vackra stad som vi ska värna. Alla ska kunna känna sig trygga i våra parker. Att våra parker är 

städade och väl upplysta är två viktiga saker som vi kontinuerligt måste jobba vidare med. Att 

dessutom förbättra tillgängligheten och variationen till aktiviteter i våra grönområden kommer öka 

såväl trivsel, trygghet som attraktionskraften för vår stadsdel. Praktiskt sett kan staden förbättra 

parker och gångstråk genom att till exempel anlägga utegym, parklekar och förbättra belysningen. 

Fleminggatan görs om till en boulevard 

Fleminggatan är fortfarande alltför mycket av en genomfartsled. Mitt på Kungsholmen skulle den 

kunna vara till större glädje för människor genom att göra om den till en riktig paradgata, en 

boulevard, med trädplantering i mitten, mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik. Genom att 

dessutom utveckla Fridhemsgatan och göra det till ett gångstråk ner till Rålambshovsparken byggs 

staden samman för fotgängare.  

Större biologisk mångfald – sluta klippa gräset 

På flera håll i världen ökar medvetenheten om den minskande biologiska mångfalden. Biologisk 

mångfald är en förutsättning för liv på jorden. Idag är särskilt bin och insekter påverkade. Det är 

viktigt att vi gör det vi kan för att bryta trenden om allt färre arter. Vi vill därför att vi på 

Kungsholmen introducerar fler ytor som inte klipps ner till gräsmattor, där kan istället olika arter av 

blommor få växa upp, vilket ger bättre möjligheter för insekter att leva.  Vi ska också inventera om 

någon yta kan göras om till äng. 

Frigör attraktiv mark på Stora Essingen 

Båthamnen, som ligger vid Oxhålsdjupet, omgärdas av ett högt ogenomträngligt blått plank. Vi vill 

göra platsen mer tillgänglig genom att riva planket och istället sätta upp en gallergrind till 

båtbryggan. På så vis skulle attraktiv mark frigörs till glädje för både Essingebor och besökare. På 

platsen kan man till exempel anlägga ett vackert promenadstråk som binder samman 

promenadstråken på båda sidorna av båthamnen, bygga ett utegym samt bryggor för sol och bad.  

Bättre gång- och cykelvägar, särskilt till Essingeöarna 
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Allt fler stockholmare väljer att cykla eller gå till jobbet. Kungsholmen har väldigt bra cykelleder längs 

med Kungsholms strand, Hornsbergs strand och längs med Norr Mälarstrand. Det finns dock mycket 

kvar att göra när det gäller cykellederna på Fleminggatan och St Eriksgatan. Dessa behöver breddas 

och på ett bättre sätt separeras från både vägtrafiken och de gående.  

Gång- och cykelvägarna på broarna till och från Lilla och Stora Essingen är långt ifrån trevliga. På bron 

från Stora Essingen till Gröndal så delar cyklisterna och gångtrafikanterna på en smal remsa. Det är 

bara några betongsuggor som separerar bilarna på Essingeleden. Nästan lika illa är det på bron 

mellan Lilla och Stora Essingen. Fotgängare och cyklister delar samma bana, där inte cyklisterna 

hänvisas till bilvägen, även i nedförsbacke då det går betydligt snabbare för cyklisterna jämfört med 

de gående.  

Vårt förslag är att både cykelbanor och gångbanor behöver breddas, samt att ett ordentligt 

bullerskydd sätts upp mot Essingeleden.  
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Social omsorg och trygghet 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Det ska satsas mer på tidiga insatser för att förebygga att barn far illa eller hamnar i 

kriminalitet 

- Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra 

- Kvinnojourerna ges långsiktiga förutsättningar och partnerskap med kommunen och 

stadsdelen 

- Vi säkerställer att vi ger rätt stöd till de människor som behöver ekonomiskt bistånd för att 

de snabbare ska nå självförsörjning 

- Ingen ska vara hemlös på Kungsholmen 

- Alla barnfamiljer som vräks garanteras en ersättningsbostad 

 

Trygghet 

Den upplevda tryggheten på Kungsholmen är hög, men det finns områden som behöver utvecklas. 

De platser som idag upplevs som otrygga på Kungsholmen hör ibland samman med det som 

kännetecknar en levande stad; restauranger och nattliv. Detta ska självklart bevaras och utvecklas. 

Men dessa platser riskerar också att dra till sig kriminalitet i form av framförallt narkotikaförsäljning 

och -användning, vilket riskerar att leda till andra typer av brott. För att motverka detta krävs ett 

närmre samarbete med polisen, samt med restaurangidkarna.  

Trygghet handlar även om att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna i 

kriminalitet. Samarbetet mellan förskolor, skolor och socialtjänsten måste därför utökas och 

socialtjänsten ska ges fler verktyg för tidiga insatser.  

Bostadsgaranti för barnfamiljer 

Varje år blir ett par hundra barnfamiljer vräkta i Stockholms kommun. Dessa familjer kan inte tvingas 

ut på gatan utan behöver en ersättningsbostad. Vi kommer att arbeta för att alla barnfamiljer som 

vräks ska garanteras en ersättningsbostad, gärna här på Kungsholmen.  
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Andra frågor 
Förutom de frågor vi driver politiskt genom stadsdelsnämnden på Kungsholmen, driver vi även frågor 

som beslutas på kommun- eller regionnivå. Mer info om vår politik finns här: 

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik 

Nedan listar vi några frågor som är särskilt viktiga för oss och som vi kämpar för.   

Stadsbyggnad 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Kungsholmen ska vara med i arbetet att bygga bort bostadsbristen 

- Andelen hyresrätter ska öka på Kungsholmen 

- Marieberg utvecklas och att det byggs på höjden när Bromma flygplats läggs ner.  

Stockholm växer och allt fler ställer sig i stadens bostadsköer. Som Socialdemokrater vill vi se en stad 

som växer med sina medborgare och där det ska gå att hitta en bostad för en rimlig kostnad oavsett 

vilka ekonomiska förutsättningar man vuxit upp med eller vilken fas i livet man är i. På Kungsholmen 

finns flera platser där nya bostäder och grannar skulle vara ett verkligt lyft. Kungsholmen och 

Essingeöarna ska självklart vara med i arbetet med att bygga bort bostadsbristen! 

Vi vill därför förnya mandatet för de allmännyttiga bostadsbolagen att bygga många hållbara och 

billiga hyresrätter genom ambitiösa politiska satsningar. Där marknaden visat sig oförmögen att 

leverera hyresrätter som vanligt folk har råd med får den kommunala styrningen kliva fram. Andelen 

hyresrätter på Kungsholmen bör öka.   

Marieberg har tidigare pekats ut som ett lovande område att bygga på höjden i de områden som 

redan har höga hus. En del av begränsningarna kring att bygga på höjden kommer försvinna när 

Bromma flygplats läggs ner.  

 

Klimat och miljö 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Det ska bli lättare att återvinna med bättre kontroll på returstationerna. 

- Vi ska samla in matavfall i alla våra bostadskvarter 

- Vi ska minska utsläppen med effektivare lastbilstransporter till butikerna på Kungsholmen 

och Essingeöarna  

- Fler laddstolpar ska byggas på Kungsholmen. 

Skola 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Det ska anställas fler vuxna i skolan 

- Det införs läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet 

- Alla skolbarn bjuds på gratis frukost 

- Alla gymnasieelever ska erbjudas sommarjobb  

Sjukvård 
Socialdemokraterna på Kungsholmen vill att: 

- Förlossningsavdelningen på St Göran öppnar 

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik

