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STOCKHOLM KAN BÄTTRE
Stockholm ska vara en stad för alla. En stad med kreativitet, trygghet, öppenhet och sammanhållning. I
Stockholm ska alla kunna växa. Omsorgen om varandra liksom omsorgen om kommande generationers
livsmiljö ska vara självklara utgångspunkter för politiken. Stockholm ska vara en stad där segregation och
otrygghet minskar. Vi ska vända på varje sten för att våld och kriminalitet ska minska. Välfärden, oavsett
om det handlar om vård, omsorg eller skola, ska stärkas och prioriteras före skattesänkningar. Vi ska ta
tillbaka kontrollen över välfärden, stoppa dyra privatiseringar och inte låta marknadsskolan härja fritt.  

Under 2000-talet har både Stockholms stad och Region Stockholm huvudsakligen styrts av Moderaterna
och andra högerpartier. Det har inneburit ökade klyftor och ökad segregation. Det har lett till en stad
som glider isär. Stockholm har alltmer blivit en stad för de som har råd. Skattesänkningar och
privatiseringar har prioriterats framför kvalitet i vård, skola och omsorg. Bostadsbyggande har ersatts av
utförsäljningar och trygghetsskapande förebyggande arbete har rustats ner. I spåren av ojämlikhet,
fattigdom och segregation gror brottslighet och otrygghet. 

Nu vill Moderaterna låta Stockholms utveckling styras av Sverigedemokraterna. Vi socialdemokrater
kommer aldrig tillåta en högerpopulistisk politik som ställer grupper mot varandra, som slår sönder och
säljer ut välfärden och som stänger ner vårt öppna samhälle. Därför är vi garanten mot att extrema och
främlingsfientliga krafter får inflytande, i riksdagen, regionen och i stadshuset.

Vi är övertygade om att Stockholm kan bättre. Stockholm ska vara möjligheternas stad. I Stockholm ska
människor och företag växa. Människorna, naturen, stadens skönhet och ett brett utbud av kultur ska
fortsatt attrahera boende och besökare från hela världen. 

Vi socialdemokrater i Stockholm vill därför:

Ta tillbaka kontrollen över välfärden 
Vi vill se ökade resurser till sjukhusen, vårdcentralerna, äldreomsorgen och skolan istället för
skattesänkningar. Den som har störst behov ska alltid få vård först, ingen ska kunna köpa sig före i kön.
Vi ska ta tillbaka kontrollen över vården och omsorgen. De som jobbar i välfärden ska få bättre villkor
och en god arbetsmiljö.  
Skolan ska ha fler lärare och mindre klasser istället för marknadsskola och nedskärningar. Klyftorna ska
minska och elever i behov av särskilt stöd och elever i utsatta områden ska ges rätt förutsättningar att
klara målen. Fullständiga elevhälsoteam ska finnas på alla skolor. Utförsäljningarna av skolor ska stoppas.
Det får vara slut på privatiseringar.



Vända på varje sten för att bekämpa segregationen och
knäcka gängen 

Stockholm ska leda klimatomställningen och bygga ett
långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens
jobb.

Det behövs fler poliser och starkare lagstiftning tillsammans med mer förebyggande insatser. Samhället
ska vara starkt och gängen svaga. Att kriminaliteten och det dödliga våldet ökat i Stockholm samtidigt
som det sjunker i andra delar av landet visar att Stockholms stad och Region Stockholm måste jobba mer
aktivt och förebyggande för att stoppa rekryteringen till kriminella miljöer. Ungdomar ska finna
framtiden i skolan, en meningsfull fritid, nära och kära samt i möjligheten till ett bra jobb istället för i
gängen. I vår stad ska inget barn växa upp i fattigdom. Trångboddhet och dåliga anställningsvillkor ska
aktivt bekämpas. Avgörande för att långsiktigt komma till rätta med problemen är att säkra att alla barn
lämnar grundskolan med betyg som ger dem behörighet att söka till gymnasiet.

Stockholm ska vara klimatneutral redan till år 2035. Därför behövs skärpta klimatmål och insatser som
ger effekter både nu och på lång sikt. Förbättrad kollektivtrafik, elektrifierad trafik i hela staden och en
byggsektor som kraftigt minskar utsläppen ska tillsammans med ett aktivt arbete för kolsänkor säkra att
vi når målet. 
Vi vill bygga ekologiskt och socialt hållbart genom exempelvis fler hyresrätter med rimliga hyror istället
för dagens utförsäljningar, missade byggmål och allt dyrare boendekostnader. Ungdomar ska kunna
flytta hemifrån och äldre ska kunna finna ett tryggt och anpassat boende. Bostadspolitiken ska gå från
utförsäljningar till byggande. När vi bygger staden och leder klimatomställningen skapas nya jobb. Ett
särskilt fokus för oss är att ungdomsarbetslösheten ska minskas och att fler trygga jobb ska skapas. Vi
föreslår aktiva insatser för utbildning och ett första jobb.

Stockholm kan bättre än vad nuvarande högerstyren i staden och regionen presterat. 
Stockholm ska vara en stad för alla.    



EN VÄLFÄRD UTAN VINSTJAKT 
En stark välfärd är vårt främsta verktyg för att bygga ett tryggt och jämlikt samhälle. Vår välfärd ska ge
en lika bra förskola och skola oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ska ge samma trygga sjukvård och
äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Välfärden ska fördelas efter behov – inte
utifrån ekonomisk styrka. De resurser vi avsatt till välfärden ska gå till just välfärden, inte till vinstjakt.

Tyvärr har marknadskrafterna tagit över allt mer av vår gemensamma välfärd. Privatiseringar och
utförsäljningar har lett till såväl betygsinflation och ojämlikhet i skolan som en vård där det går att
köpa sig förbi de med störst behov. Ingenstans i landet har denna utveckling blivit lika tydlig som i
Stockholm. Denna politik har nått vägs ände och vi vill att offentligt finansierad verksamhet ska
bedrivas i egen regi eller av idéburna aktörer som återinvesterar eventuell vinst i verksamheten.
Socialdemokraternas löfte är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skola, vård och omsorg. 

Stockholmarna ska kunna välja skola, äldreboende och vård, men välfärdsbolagen ska inte kunna välja
elever eller patienter. Vår gemensamma välfärd ska inte användas för lönedumpning eller rent fusk
och oegentligheter. Offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande villkor ska
som princip gälla i all offentligt finansierad verksamhet. Visselblåsarfunktioner ska inrättas för att
kunna slå larm om misskötsel. 

Att privata skolor sparar på behöriga lärare, lärarlöner, läromedel och skolbibliotek för att maximera
vinster är fel. Detta måste ändras. När skolor sätter högre betyg för att locka till sig elever och
skattemedel är det ett system som drabbar alla elever. Skolor som väljer elever utifrån om deras
föräldrar placerade dem i köer direkt efter födseln segregerar och bygger klyftor. Elever i fristående
skolor ska ha rätt till lika bra utbildning och lika många väl utbildade lärare som i kommunala skolor.

Vi vill stoppa vinstuttagen, privatiseringarna, betygsinflation och segregerande köer. Marknadsskolan
ska ersättas av ett system där alla skolor är bra och där alla elever får en bra utbildning. 

Region Stockholm har landets mest privatiserade sjukvård. Pengar försvinner till riskkapitalisters
vinster och konsultnotor istället för att gå till fler kollegor åt vårdpersonalen. När vården styrs som en
marknad genom vårdval blir vårdbolagens lönsamhet viktigare än patienternas behov. Därför läggs
vårdcentraler i förorten ner för att de inte är lönsamma, samtidigt som nya privatkliniker öppnas i
välbärgade stadsdelar och nätläkare uppfinner vårdbehov hos friska patienter. 



Vi vill stoppa utförsäljningen av äldreomsorgen och garantera att det alltid finns tillräckligt med bra
kommunala alternativ. Det måste vara slut med att se mellan fingrarna mot företag som bryter mot
stadens krav och regler. De verksamheter som inte uppfyller kraven ska möta tydliga sanktioner och
om inte det räcker bli av med rätten att bedriva äldreomsorg. Det ska inte vara möjligt för privata
företag att skapa vinster genom att spara på personaltäthet, anställningsvillkor och kvaliteten i
omsorgen.

Vi måste ta tillbaka kontrollen över skola, vård och omsorg. Efter en pandemi är det ingen som ropar
efter nya privatiseringar. Ingen demonstrerar för att sälja ut fler sjukhus, skolor och förskolor eller för
att privatisera äldreboenden. Tvärtom är det uppenbart att det är genom gemensamma lösningar som
vi kan bygga en trygg välfärd för alla. 

Socialdemokraterna i Stockholm vill därför

Ta tillbaka kontrollen över sjukvården genom att:

Ta pengar från vårdbolagen till vårdpersonalen och från konsulterna till patienterna 
Skärpa kontrollen över vem som får bedriva vård i Region Stockholm
Bygga ut den gemensamt ägda vården i egen regi och låta det gemensamma ta över vård som lägger
ner eller stängs
Stoppa gräddfiler i vården
Starta avvecklingen av vårdmarknadssystemet Vårdval Stockholm

Ta tillbaka kontrollen över sjukvården genom att:
Stoppa marknadsskolan genom att hindra vinstuttag, segregerande köer och betygsinflation.
Upphöra med utförsäljningen av skolor i Stockholm.
Garantera alla elever, oavsett skola och ägandeform, en bra undervisning genom lika rätt till en bra
lärartäthet och resurser till undervisning.  



Ta tillbaka kontrollen över omsorgen genom att:

Stoppa privatiseringar och utförsäljningar inom äldreomsorgen
Bygga fler kommunala äldreboenden. 
Omedelbart ta tillbaka verksamheter där dokumenterade missförhållanden förekommer. 
Stockholms stad bör fasa ut delade turer

VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV
Ingen som behöver vård ska få en kölapp istället för en vårdplats. Eller behöva se någon köpa sig före i
vårdkön. Se hur vårdpersonalen inte hinner med för att de har för få kollegor. Eller jobbat för länge
utan rast. 

Detta är verkligheten i dag när högern styr. Under lång tid har högern prioriterat marknadsexperiment
och utförsäljningar av vår gemensamma välfärd. När pengar försvinner till vårdbolag finns mindre
kvar till sjukhusen och vårdcentralerna. Därför har sjukhusen tvingats till nedskärningar och
personalen har varken fått fler kollegor eller bättre villkor. Vården splittras upp och patienter med
störst behov hamnar i kläm. Marknaden får styra istället för behoven. Antalet vårdplatser har inte
blivit fler samtidigt som Stockholm växer och i väntetiderna på akuten är längst i hela landet. Trots att
vi bor i Sveriges rikaste region. Privatiseringarna har gjort det möjligt att köpa sig före i kön trots
mindre behov. 

Det räcker nu. Moderaterna i Region Stockholm måste bytas ut. Det är dags för en rättvis vård efter
behov istället för efter lönsamhet, vårdplatser istället för kölappar och lite ordning och reda i
Stockholmsvården. När vi sätter stopp för nya marknadsexperiment kan vi istället rusta våra sjukhus
och ge vårdpersonalen fler kollegor med bättre villkor. Det ska anställas fler sjuksköterskor,
undersköterskor och läkare, istället för fler kommunikatörer och konsulter. Vårdpersonalen ska få mer
tid med patienterna istället för att tyngas ner av byråkrati och administration. En plan för att öppna
fler vårdplatser och öka kapaciteten inom intensivvården ska tas fram.

Mer vård ska gå att få på din vårdcentral, därför vill vi kraftigt investera i den nära vården.
Stockholmarna ska få en fast namngiven läkare och det ska bli billigare att gå till vårdcentralen. Om
fler kan få vård på sin vårdcentral behöver de inte bli så sjuka att de tvingas åka till akuten eller skickas
runt mellan specialister. Vården ska regelbundet kalla till hälsosamtal och arbeta mer förebyggande för
att stärka folkhälsan i hela staden. 

 



Socialdemokraterna i Stockholm vill därför:

Vården ska hålla ihop. Ingen ska hamna mellan stolarna eller tvingas hantera en stor mängd olika
vårdkontakter. 1177 Vårdguiden ska inte säljas till nätläkare – utan tas hem i egen regi för att opartiskt
kunna guida patienterna rätt i vården. Fler specialistcentrum ska byggas ut. Utvecklingen av dessa ska ske
av regionen, professionen och patientorganisationerna tillsammans, istället för att styras av vårdbolagens
lönsamhetsjakt. 

Krisen i förlossningsvården får inte upprepas. Det är inte värdigt vårt välfärdsland att blivande föräldrar
inte ska kunna lita på en trygg förlossning. Tillsammans med vårdpersonalen vill Socialdemokraterna
bygga en ny och tryggare förlossningsvård. Barnmorskan och undersköterskan ska följa med under hela
graviditeten och vården både före och efter förlossningen ska stärkas. Det är inte bara bra för blivande
föräldrar, utan förbättrar även arbetsmiljön för personalen. 

Vården ska inte vara en marknad för vårdbolag, utan en trygghet för alla stockholmare den dag vi
behöver den. Efter 16 års högerstyre är det dags för ett maktskifte i Stockholmsregionen. Vi vet att
Region Stockholm kan bättre.

Ge stockholmarna vård i tid genom att rusta våra sjukhus
Mer resurser till sjukhusen – inga fler svältbudgetar
Anställa mer personal i vården 
Förbättra arbetsmiljö, villkor och lön för vårdpersonalen
Öppna fler vårdplatser och intensivvårdsplatser
Öppna fler specialistcentrum för en mer sammanhållen vård
Öka labbkapaciteten i egen regi

Säkra vård efter behov
Mer vård ska gå att få på vårdcentralen genom kraftiga satsningar 
Satsa mer på förebyggande insatser och folkhälsan
Ta hem 1177 Vårdguiden i egen regi
Garantera en fast läkare till alla stockholmare som behöver det
Sänka patientavgifterna till besök på vårdcentralen
Erbjuda hälsosamtal och hälsokontroller på vårdcentralerna
Utöka hembesöksprogram i områden med större vårdbehov



Garantera en trygg förlossning åt blivande föräldrar

Införa en barnmorska och undersköterska per födande och sprid projektet min barnmorska under
hela graviditeten
Införa barnmorskeledda mottagningar
Öka stödet till nyblivna föräldrar och stärk eftervården
Avskaffa marknadsstyrningen av förlossningsvården

TRYGGHET OCH SAMMANHÅLLNING
Stockholm ska vara en trygg stad för alla. Medan det dödliga våldet och den organiserade brottsligheten
tryckts tillbaka i andra städer ökar kriminaliteten i Stockholm. Nu behövs både hårdare lagstiftning, fler
poliser och mer förebyggande arbete. Vi kommer vända på alla stenar för att bygga ett tryggare
Stockholm. Avgörande för att långsiktigt komma till rätta med problemen är att säkra att alla barn
lämnar grundskolan med betyg som ger dem behörighet att söka till gymnasiet.

Beslutet av den moderatledda regeringen att stänga ner intagningen till Stockholms polisutbildning i
början på 2010-talet gör att vi har för få poliser idag. När utbildningen nu utökats finns det
förutsättningar för fler poliser i Stockholm. Antalet poliser i Stockholm behöver fortsätta öka i hög takt
och polisens lokala närvaro i alla delar av staden behöver säkerställas. Fler ordningsvakter får inte bli en
ursäkt för att inte ha tillräckligt med poliser. 

Stockholm måste stoppa rekryteringen till gängen. Barn och ungdomar ska finna framtiden i jobb,
utbildning, familj och fritid – inte i gäng och kriminalitet. Därför behövs det fler, inte som de senaste
åren färre, fältassistenter. De gångna årens chockhöjningar av avgiften till fritidsklubbarna måste dras
tillbaka. Det kan aldrig vara en klok politik att putta barn och ungdomar från bra pedagogiska
verksamheter ut till kriminella gäng på gator och torg. Stockholm ska satsa på uppsökande verksamhet
mot barn och ungdomar som löper risk att sugas in i kriminella miljöer. Den som vill hoppa av
kriminella gäng ska få stöd för detta inom 24 timmar.  

Civilsamhället ska få de bästa förutsättningarna att skapa gemenskap, aktivitet och tillit. Stadsdelarna
ska ges kraftigt ökande resurser att jobba förebyggande med utgångspunkt i metoder som har
vetenskapligt stöd. Målet kan inte vara något annat än att inget barn och ingen ungdom ska dras in i
kriminella nätverk.



Vi socialdemokrater i Stockholm vill därför:

Elevhälsan ska ha fungerande team på varje skola. Många som hamnar i kriminalitet har haft kontakt
med psykiatrin eller andra delar av vården. Psykiatrin, inte minst för barn och unga, måste få mer
resurser för att kunna fånga upp den som är på glid. Vården, skolan och socialtjänsten ska jobba
tillsammans för att kunna sätta in rätt stöd i tid till barn och unga. Vård vid psykisk ohälsa ska gå att få
på alla vårdcentraler. 

Droghandeln ska med alla medel bekämpas. Såväl utbud som efterfrågan ska angripas. Krogar och
nattklubbar som inte stoppar droger i sina verksamheter ska få indragna utskänkningstillstånd. Områden
med misstänkt stor droghandel ska i ökad utsträckning ha närvaro av ordningsvakter och
kameraövervakas. Ingen som söker hjälp att ta sig ur ett drogberoende ska nekas vård och stöd. 

Tryggheten i det egna hemmet ska vara en självklarhet. Därför ska insatserna mot våld i nära relationer
förstärkas och kvinnojourer ges goda förutsättningar att långsiktigt driva sina verksamheter. 

Tryggheten i det offentliga rummet ska också förbättras. Staden ska jobba aktivt med att bygga bort
otrygga offentliga miljöer och i fler fall använda kameraövervakning för att hindra och i förekommande
fall beivra brott. Investeringarna i en tryggare stad ska öka. Allmännyttan ska ha ett särskilt uppdrag att
inom sina bestånd – inomhus och utomhus – bygga bort otrygga miljöer. Varje stadsdel ska få egna
resurser för att rusta upp offentliga miljöer och göra vår stad tryggare. 

Kollektivtrafiken ska alltid vara en trygg miljö. Byten ska synka och trafiken ska vara trygg oavsett var du
reser, vem du än är eller vart du än ska. 

Det offentliga ska aldrig finansiera kriminalitet. Krav och uppföljning av alla upphandlingar ska skärpas
för att motverka arbetslivskriminalitet. 

 

Fortsätta öka antalet poliser i Stockholm till minst 6 000. Stockholm stad och Region Stockholm
ska underlätta öppnandet av nya polisstationer i vår stad genom att erbjuda lokal samverkan med
verksamheter inom socialtjänst, skola och vård. 
Anslå 200 miljoner kronor per år till stadsdelarna för att jobba mer förebyggande – mest där
behoven är som störst. Antalet fältassistenter ska fördubblas och nedläggningarna av fritidsgårdar
ska upphöra.
Öppna fritidsklubbarna och hindra gängens rekryteringar genom avskaffade avgifter till bra
pedagogisk verksamhet.
Skapa fullständiga elevhälsoteam vid alla skolor.
Stoppa privatiseringarna av barn- och ungdomspsykiatrin och satsa mer resurser på verksamheten.
Erbjuda stöd vid psykisk ohälsa på samtliga vårdcentraler.
Öka investeringar i en trygg stadsmiljö.
Öka användandet av trygghetskameror i miljöer där det förekommer våld och droghandel.
Införa programmet "Sluta skjut" samt stärka avhopparverksamheterna i staden.

 



BYGG STOCKHOLM 
Stockholm ska vara en stad för alla. Det är när människor av olika bakgrund möts som samhällen växer
och utvecklas. Segregationen har de senaste åren växt och Stockholm har alltmer blivit en stad mest för
de som har råd. Alltför stora delar av vår stad har utarmats. Centrum, skolor, vägar och idrottshallar
förfaller i många av våra stadsdelar samtidigt som klyftorna ökar. Stockholm kan bättre än så. Stockholm
är starkare när vi håller ihop. 

Bostadsbrist, trångboddhet och allt dyrare boendekostnader ska bekämpas. Under den senaste
mandatperioden har Stockholm och dess politiska majoritet, jämfört med behoven och de egna målen,
missat att planera för 10 000 bostäder. Det innebär ökad bostadsbrist framöver. Utvecklingen måste
vändas. En ny politik behövs. 

Vi är inte bostadsbristens parti. Vi vill bygga bort bostadsbristen genom att bygga fler bostäder till
rimliga kostnader. 

När de högerkonservativa partierna stoppat investeringsstödet blir en nyproducerad trea 3 000 kronor
dyrare varje månad. Samtidigt säljer de ut hyresrätter med lägre hyra. Ombildningarna ska stoppas.
Stockholm behöver fler, inte färre, hyresrätter för vanligt folk. 

I vår stad finns det plats även för barnfamiljer. De senaste åren har allt fler tvingats bort från vår stad på
grund av höga kostnader och brist på större lägenheter. Vi vill vända på den utvecklingen och vill sätta
upp tydliga mål för fler större lägenheter med rimliga hyror. 
Även för ungdomar, studenter och äldre ska det finnas tydliga mål som visar att rätten till boende även
gäller dem.

Bromma flygplats ska avvecklas, trafiken flyttas till Arlanda och staden ska i stället bygga en ny stadsdel,
Bromma Parkstad. Denna, tillsammans med ändrade byggregler i inflygningsstråken kan bidra med
minst 30 000 bostäder. Det innebär att många bostäder kan byggas där, samtidigt som park- och
grönområden kan skyddas undan byggande. Det innebär också att staden nästan kan halvera sin
nettoskuld genom stora exploateringsintäkter.

Fler bostäder ska byggas och segregation hejdas genom att stadsdelar byggs ihop. 
I vårt Stockholm får alla plats. 

 



Stockholm ska fungera – för alla. Även de som har ett funktionshinder ska kunna ta sig fram i
Stockholm. Då måste det bli bättre snöröjning och färre elsparkcyklar liggande i oordning på
trottoarerna än idag. 

Hela staden ska leva och det ska finnas ett fungerande samhälle med kultur, skolor, idrott,
samlingslokaler och affärer i närområdet, Stockholm ska vara en 15-minutersstad. Målet att bygga en
sådan stad gäller inte bara vid nyproduktion. Det gäller också i att utveckla befintliga stadsdelar. Därför
vill vi förskottera intäkter från Bromma parkstad och investera i hela stadens utveckling. Under de
kommande åren vill vi kraftfullt öka investeringarna i stadsmiljön i våra stadsdelar. Vi vill att
medborgarna ska vara med och bestämma på vilket sätt dessa resurser ska användas. 

Schyssta villkor ska gälla när vi bygger Stockholm. Fusk, dålig arbetsmiljö och brott ska inte få
förekomma. Därför vill vi ta krafttag mot byggfusket och kräva kollektivavtalsliknande villkor i alla led.
Vi vill också begränsa antalet underleverantörer det finns på ett byggprojekt för att säkra ordning och
reda. 

Socialdemokraterna i Stockholm vill därför:
Bygg 100 000 nya bostäder till år 2035. 
Allmännyttan ska bygga minst 2 000 hyresrätter varje år. Bostadsbristen ska bekämpas. 
Garantera fler bostäder med rimlig hyra genom att inte sälja ut hyresrätter och genom att fördubbla
byggandet av Stockholmshus
Bygg ihop Stockholm så att segregationen minskar
Flytta flyget från Bromma till Arlanda och bygg i stället 30 000 nya bostäder i Bromma parkstad
Utveckla 15-minutersstaden där fungerande samhällsservice finns i alla stadsdelar. Investera i
trygghet och en levande stad i hela Stockholm. Skolor, bibliotek, fungerande trygga centrum och
idrottshallar ska finnas i hela staden.
Satsa stort för att utveckla hela stadens offentliga miljöer och låt medborgarna vara med och
bestämma genom medborgarbudgetering.
Öka investeringarna i nya kommunala idrottsanläggningar .
Bekämpa byggfusket genom att kräva kollektivavtalsliknande villkor i alla led i upphandlingar.
Vi ska ställa krav i markansvisningsavtal med privata byggföretag som ska bygga hyresrätter att 50%
av dessa privata hyresrätter ska fördelas genom vår bostadsförmedling

 



KLIMATNEUTRALT STOCKHOLM TILL ÅR
2035

Stockholm ska vara ledande i klimatomställningen. Vi ska ta vårt globala ansvar och behöver därför
skärpa våra mål. Vi vill tidigarelägga målet för när Stockholm ska vara klimatneutralt till år 2035. Skärpta
klimatkrav kommer leda till fler nya gröna jobb.

Att investera i att hela Stockholm ska leva och i fungerande samhällsservice i närområdet gör inte bara
vår stad bättre och lättare att leva i det gör också att klimatpåverkan minskas. Det ska vara lätt att göra
rätt. I vår stad ska återvinningscentralerna vara öppna när medborgarna vill återvinna och mer matavfall
ska samlas in och bli till förnybar energi.

Samtidigt kan inte klimatomställningen bara bygga på att medborgarna gör individuella insatser. Om
inte samhället och näringslivet bär sin del så kommer ambitionerna att minska klimatpåverkan
misslyckas. Vi vill därför se skärpta krav och insatser från Stockholms stad och Region Stockholm.

En första viktig insats är att bygga Stockholm klimatsmart. Vi vill sätta mål om, och genomföra åtgärder
för, en klimatneutral byggsektor. Mer kan byggas i trä och utsläppen från masshanteringen kan kraftigt
reduceras genom att tillåta längre lastbilar. 

En andra insats är att minska utsläppen från trafiken. Vi vill förbättra kollektivtrafiken, med målet att
den ska vara snabbare och mer prisvärd än att åka bil. För det krävs att kollektivtrafikens framkomlighet
prioriteras, fler och snabbare tvärförbindelser, inte minst mellan de regionala kärnorna, samt utbyggd
spårtrafik och superbussar. Att trängsel uppstår på grund av för litet utbud av kollektivtrafik är inte
acceptabelt. 
Allt mer av privatbilismen ska ske elektrifierat. Ska det bli verklighet måste laddinfrastrukturen byggas ut
i hela staden, inte som idag bara i innerstaden. Även de som bor i ytterstaden och i flerfamiljshus ska
kunna ladda sin bil vid hemmet.

En tredje insats är att Stockholm behöver jobba aktivt med kolsänkor. Möjligheten att på det sättet
återföra koldioxid i marken bidrar till att minska klimatförändringarna. Här krävs investeringar för att
utveckla tekniken. Vi räds inte sådana investeringar utan ser dem som viktiga delar av en politik för
klimatneutralitet.

 



Socialdemokraterna i Stockholm vill därför:

Därtill behöver Stockholm höja ambitionerna för klimatanpassningsarbetet. Ett varmare klimat riskerar
leda till värmeböljor och stora översvämningar. Vi vill se en stad som redan nu planerar för att minska de
negativa effekterna av detta.

Att Stockholm ska vara en klimatneutral stad redan år 2035
Öka investeringarna i koldioxidsänkor
Ha ett tydligt mål att byggsektorn ska vara klimatneutral genom att tillåta större och färre
transporter av masshantering. 
Skapa laddinfrastruktur i hela staden. Det ska vara lika lätt att ladda i ytter- som innerstad.
Öka öppethållandet på återvinningscentralerna, minst till klockan 21.
Stärka klimatanpassningsarbetet.
Köra tätare avgångar i tunnelbanan samt påbörja införandet av 10-minuterstrafik och nattrafik på
pendeltågen
Börja planera för nästa utbyggnad av tunnelbanan, exempelvis till Bromma parkstad, Fagersjö, samt
ygga ihop Hjulsta och Barkarby.
Utveckla framkomligheten för bussarna för snabbare effektivare resande. Investera i fungerande och
trygga bussterminaler på Gullmarsplan och Brommaplan.
Bygga ut infartsparkeringarna så det blir enklare i vardagen att resa kollektivt.
Elektrifiera busstrafiken
Göra det billigare för ungdomar och studenter att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och
lägre taxa när man reser utanför rusningen. Kostnaden för kollektivtrafiken ska inte vara ett hinder
för att fler använder sig av den och vi vill därför succesivt sänka avgifterna för samtliga resenärer.
Driva kollektivtrafiken i egen regi.

 



DEN LEVANDE STADEN
Stockholm är staden som aldrig sover. Här händer det alltid saker. Människor möts, upplever och
utvecklar vår stad hela tiden. I den urbana storstaden är vi olika, gillar olika och det leder till att det finns
ett utbud av så mycket att uppleva, göra och se. Det är en del av vår kärlek för vår stad.

Stockholm är staden vid vattnet, med en blandad bebyggelse och alltid nära till det gröna. Här lever vi
mitt i naturen och mitt i betongen - samtidigt. Här fiskas det som vid vilken småländsk insjö som helst
och här badas det mitt i centrum.

Stockholm är staden som skapar. Här möts konstnärer, musiker och dataspelskonstruktörer. Hit lockas
den som vill uttrycka sig och den som vill söka sin publik. I vår stad växer det just nu upp 1000-tals
framtida artister som kommer roa och underhålla oss för generationer framåt. 

Stockholm är storstaden som är småstaden när det kommer till möten människor emellan. Mötet i det
nära, i föreningen, klubben eller studiecirkeln som skapar samarbeten och tillit människor emellan. 

Samtidigt som detta är den stad som vi älskar och vill leva i ser vi hur den begränsats och försvagats.
Tillgången till det rena vattnet och grönområden begränsas alltför ofta. Restauranger och klubbar
hindras av överdriven strikthet. Föreningar kan inte hitta en möteslokal. Bristen på idrottslokaler är
skriande vilket gör det svårt för ungdomar att idrotta. Barn möter skyltar om stängda parklekar.
Konstnärer tvingas bort från staden på grund av höga hyror. Åtskilliga ungdomar hindras från att delta i
kulturskolans verksamhet eftersom avgifterna är för höga eller kursen fullbokad. Fler bibliotek stängs ner
än öppnas upp.

Därför är en av våra viktigaste uppgifter att värna och utveckla den levande staden. Stockholm kan bättre
än idag. 



Socialdemokraterna i Stockholm vill därför:
 Tillgängliggöra vattnet. Nya lättillgänglig strandpromenader och vandringstråk nära vattnet ska

anläggas. Nya strandnära parker ska anläggas. Minst 20 nya strandbad ska anläggas. Nya
restauranger eller caféer ska ges möjlighet att etablera sig i närheten av vattnet. Reklambåtar ska inte
förstöra vyn över Stockholms vattenyta.
Förstärka satsningen på grönare Stockholm där grönområden i staden utvecklas, rustas och
underhålls bättre.
Underhålla stadens naturreservat bättre. 
Omvandla trafikleder till stadsgator med gröna ytor och där det är möjlig överdäcka vägar och bygga
stad. 
Öka aktiviteter i det offentliga rummet genom en medveten plan för idrott i det offentliga rummet,
exempelvis genom fler skateparker, beachvolleyball-, boule- och basketplaner. Antalet utegym ska
öka.
Parkteatern ska erbjuda program också under våren och hösten.
Möten människor emellan ska underlättas. Antalet möteslokaler för föreningar ska öka kraftigt –
stödet till samlingslokaler ska öka.
Fler ska skapa. Avgifterna till kulturskolan ska sänkas, utbudet av kurser öka och verksamhet ska
erbjudas i anslutning till skolan och fritidsverksamheter. Antalet ateljéer ska bli fler. 
Stödet till kulturinstitutioner, konstnärer, folkbildningen och samlingslokaler ska stärkas för att
skapa ett levande Stockholm. 
Nya bibliotek ska öppnas i takt med att staden växer och biblioteken ska ha längre öppethållande,
inte som nu stängas ner.
Spelindustrin och kreativa näringar i stort ska ges bättre förutsättningar att växa.
Fler restauranger ska kunna ha öppet längre och fler livescener ska etableras.
I varje nytt bostadsområde ska möjligheterna till spontanidrott planeras. 
Investeringarna i nya idrottsplaner samt sim- och idrottshallar ska öka för att råda bot på bristen på
idrottsytor i Stockholm.
Parklekarna i staden ska rustas upp, inte läggas ner.



VÅRT LÖFTE

Vi lovar att bygga ett Stockholm för alla. 
Genom att ta tillbaka kontrollen över välfärden ska vi
garantera vård i tid och efter behov, en kunskapsskola
och en tryggare äldreomsorg istället för nya
marknadsexperiment och privatiseringar. 
Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen
och öka tryggheten genom att vara tuffa mot brotten
och brottens orsaker. 
Stockholms klimatpåverkan ska minska och vi ska
bygga Stockholm för att ge fler en bostad.
Vår stad ska vara öppen och levande, vi kommer
aldrig låta högerpopulismen göra Stockholm till en
stängd och sluten stad. 
Framtidstron ska komma tillbaka till Stockholm. 
Stockholm kan bättre. Efter höstens val börjar vi
arbetet för att göra Stockholm till möjligheternas stad. 

 

 


