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Detta PrograM för Stockholmsregionen antogs av Vänsterpartiet 
Storstockholm i september 2009. Programmet är ett dokument som i första 
hand riktar sig till förtroendevalda vänsterpartister och andra intresserade 
medlemmar. Det ska fungera som ett stöd för att utveckla vår politik i regionen. 

Programmet utgår från utvecklingsfrågor som är specifika för vårt län. Det 
innebär att problemområden som berör hela landet inte tagits med. För dessa 
hänvisar vi till de program och andra dokument som Vänsterpartiet tagit fram 
på central nivå.

Sammanfattningsvis pekar programmet ut åtgärder för att
Skapa en regional balans och motverka segregationen• 
Ställa om till hållbara transporter med mer kollektivtrafikandelar• 
Bevara naturvärden och restaurera sjöar• 
Bygga bostäder, framförallt billiga hyresrätter, i hela regionen, men också • 
göra ordentliga satsningar på befintliga bostäder och orter.
Stärka det folkliga deltagandet genom bättre planeringsinstrument.• 
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1.  InleDnIng

StockholMSregIonen har Växt under flera hundra år och de senaste decennierna har tillväxttakten 
accelererat. Till 2030 beräknas befolkningen öka med mellan 300 000 och 500 000 personer, samtidigt som 
inkomsten per person ökar med mellan 50 och 80 procent1. Vänsterpartiet anser inte, till skillnad från många 
andra, att tillväxt i sig har ett egenvärde. Tillväxten måste styras politiskt så att den främjar jämställda och 
jämlika levnadsvillkor. Tillväxten kan både skapa och förstöra livsbetingelser för flickor och pojkar, för dem 
som har arbete eller är arbetslösa, för dem som är sjuka eller för kvinnor och män som är i olika åldrar och 
med olika funktionsnedsättningar. Omställningen till en rättvis, jämställd och jämlik region som har en håll-
bar utveckling måste påbörjas nu.

Klassklyftorna i Stockholmsregionen är djupare än i de flesta andra delar av landet. I vår region växer 
många barn upp i fattiga hem samtidigt som andra barn växer upp i materiellt överflöd. De stora och växande 
skillnaderna är oförenliga med en långsiktigt hållbar utveckling. 

Klimatförändringen innebär en stor utmaning för Stockholm. Det finns en starkt ökad risk för översväm-
ningar av områden som är lägre än omkring 2 meter över Mälarens yta. Nästan allt vårt dricksvatten hotas av 
att saltvatten riskerar att tränga in i Mälaren inom en ganska snar framtid. Privatbilismen och de vägburna 
transporterna ökar och därmed också luftföroreningarna och bullret.

1  Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, samrådsförslag (sid 21–24, 168), Stockholms läns landsting 2008.
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2.  MInSka klaSSklyftorna  
 och Den regIonala 
 oBalanSen

StockholM UPPfattaS IBlanD som det rika centrum som utarmar resten av landet genom att dra till sig 
kapital och arbetskraft. Andra beskriver tvärtom Stockholm som den ”motor i svensk ekonomi” som övriga 
landet har ett eget intresse av att den hålls igång på högvarv. Oavsett hur man ser på dessa samband, så är 
det viktigt att inse att klyftorna inom Stockholmsregionen är minst lika stora som mellan Stockholmsregionen 
och andra delar av landet.

Den regionala obalansen i Stockholmsregionen kan uttryckas på flera olika sätt: socialt, näringslivsmäs-
sigt, kulturellt osv. Att olika delar av regionen har olika karaktär är naturligt. Huvudstaden har som centrum 
för statsförvaltningen dragit till sig näringsliv och människor. Industrier har av särskilda omständigheter eller 
tillfälligheter fördelats olika i länet, vilket gett upphov till olikartad utveckling. Dessa skillnader behöver inte 
vara av ondo, utan kan tvärtom bidra till den mångfald som en region behöver för att utvecklas.

2.1 Befolkningsökning inget egenvärde

Befolkningen i Stockholms län har under de senaste 30 åren ökat med nästan 400 000 personer. På senare 
år har ökningen accelererat. År 2008 fick regionen ett tillskott på 32 000 människor. Ökningen beror ungefär 
lika mycket på födelseöverskottet som på inflyttning, framförallt från utlandet. Innan finanskrisen hösten 
2008 räknade de flesta bedömare med att Stockholm skulle fortsätta att växa som hittills. Det är möjligt att 
regionen fortsätter att växa även om arbetslösheten ökar. Inflyttningen beror i hög grad på landets arbets-
marknads- och invandrarpolitik. 

Befolkningsutvecklingen är en av de mest grundläggande faktorerna i regional planering. Stockholms län 
hör till de regioner i Sverige som växer mest. Detta beror i stor utsträckning på omstruktureringar i näringsli-
vet. Dit arbetstillfällena lokaliseras måste människor flytta, även om det i viss mån kan det vara tvärtom, dvs. 
att företag flyttar till de platser där eftertraktad arbetskraft finns. 

Av alla kommuner i länet är Stockholms stad den som växer mest. Stockholm står för 44 procent av lä-
nets födelseöverskott och 35 procent av flyttningsnettot. De kommuner som växer mest antalsmässigt efter 
Stockholm är Huddinge, Solna, Nacka, Haninge, Södertälje och Botkyrka (siffror för 2008). 

Vänsterpartiet anser inte att en folkökning i Stor-Stockholm har ett egenvärde. Vi vill att även andra regioner 
i Sverige ska få växa. Lokalisering av arbetstillfällen måste kunna styras i högre utsträckning än vad som är 
fallet i dag. Men det är uppenbart att Stockholm är en attraktiv region för många. Stockholm rankas bland de 
regioner i världen som har högst livskvalitet. Vi har god folkhälsa, hög utbildning och låg fattigdom i jämförelse 
med andra europeiska städer. Att planera för fortsatt expansion är en fråga om valfrihet. Tillväxten bör dock 
ske med hänsyn till vad som är socialt och miljömässigt hållbart. Detta innebär att man måste följa andra prin-
ciper än de nyliberala. Borgerlig politik leder till ökade klassklyftor och försämrad gemensam välfärd. 

2.2 förändringar i befolkningsstrukturen

Ett av samhällets problem är att andelen förvärvsarbetande sjunker i förhållande till det totala antalet män-
niskor som ska försörjas. Den ökande försörjningskvoten beror på att de stora årskullarna från 1960-talet 
går i pension omkring 2030 och att de många 90-talisterna då har skaffat barn. Detta problem gäller även 
Stockholms län. Stockholm har en förhållandevis ung befolkning med ett stort födelseöverskott. Barn- och 
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ungdomskullarna förväntas variera kraftigt, vilket ställer krav på anpassning inom många sektorer. Detta är 
ett av flera goda skäl att bevara och stärka den kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen.

Under en mycket lång tid har andelen enpersonshushåll ökat i Sverige. Bland kvinnorna finns den största an-
delen i åldern 75 år och uppåt, medan ensamhushåll bland män är vanligast i åldern 35–49 år. Forskning visar 
att ensamlevande män i den åldern riskerar att dö tidigare än de som bor med andra. Detta gäller i ännu högre 
grad Stockholm. Av samtliga hushåll i Stockholms län 2004 bestod 39 procent av en person, 31 procent av två 
personer, 13 procent av tre personer och 16 procent av fyra eller fler. Det innebär att 70 procent av alla hushåll 
(inte av antalet människor) är småhushåll. Sammanboende par med barn (kärnfamiljer) utgör ca 23 procent av 
alla hushåll. I Stockholms stad är andelen ensamhushåll 58 procent (2008), den högsta siffran i Europa.

fraM tIll 2030 antar Man att det endast kommer att ske mindre förändringar denna fördelning, främst 
att andelen enpersonshushåll ökar något. Att antalet små hushåll ökar något snabbare än befolkningen som 
helhet innebär att efterfrågan på bostäder ökar mer än befolkningen i absoluta tal. Fram till år 2030 kommer 
den största ökningen av antalet personer ske i åldersgruppen 65 år och äldre. En stor ökning sker också i 
åldersgrupperna 20–29 år, 50–64 år och bland barn och unga upp till 19 år.

Även om det fortfarande finns starka förväntningar på att man ska skaffa barn och ingå i en kärnfamilj sker 
en gradvis förändring mot ett allt friare val av samlevnadsform. En av storstadsregionens fördelar är att den ger 
goda förutsättningar för ”stjärnfamiljer” – en mångfald av samlevnadsformer. Detta är i sig positivt, men det 
är också viktigt att en tillit utvecklas mellan människor. Tillit och delaktighet är viktigt av många skäl, även för 
företagsamheten. Undersökningar visar att människor i Stockholmsregionen visar en något större tillit än ge-
nomsnittet i riket, men det är stora skillnader inom regionen. Mycket kan göras för att öka tillit och delaktighet. 

I Storstockholm finns särpräglade urbana livsstilar samtidigt som vi har levnadssätt som är utpräglat 
landsbygdspräglade. Vi har välbärgade villagrupper, förorter som fungerar som egna småstäder och ytter-
stadsområden som fungerar mest som satelliter till innerstaden. Vänsterpartiet anser att denna mångfald är 
en rikedom, samtidigt som vi anser det nödvändigt att minska klasskillnaderna. Den konsumtionsinriktade 
livsstilen är inte förenlig med samhällets miljömål. Vänsterpartiet vill främja hållbara livsstilar som bygger på 
kortare arbetstid, en rik social samvaro och varsamhet med naturens resurser.

2.3 klassklyftorna blir allt djupare

Under de senaste decennierna har inkomstskillnaderna ökat i Sverige. Denna tendens har skärpts sedan de 
borgerliga tog över regeringsmakten 2006. Klassklyftorna i Stockholmsregionen är djupare än i de flesta 
andra delar av landet. Regionens ena klassmässiga ytterpunkt utgörs av några kommuner strax norr om 
Stockholms stad, i första hand Danderyd och Täby. Här dominerar högutbildade, högavlönade villaägare. I 
andra änden av skalan finner vi i sydväst med Botkyrka, Södertälje och delar av Huddinge. Här är löner och 
utbildningsnivåer låga och ohälsotalen och arbetslöshetssiffrorna höga. En stor del av befolkningen bor i s.k. 
miljonprogramsområden.

De sociala skillnaderna kan illustreras med statistik från i stort sett samtliga livets områden. 
Medelinkomsten i Botkyrka är bara drygt hälften av den i Danderyd. Lägger vi till ett könsperspektiv blir 
kontrasten än mer tydlig. Botkyrkas kvinnor tjänar ungefär 34 procent av det som männen i Danderyd får ut i 
genomsnitt. Danderydsborna hade 2005 en medelförmögenhet som var 14 gånger så stor som den i Botkyrka. 
Danderyds män hade skrapat ihop 23 gånger så mycket som Botkyrkas kvinnor i genomsnitt. 

Jämförelser mellan kommuner underskattar klassklyftorna eftersom det finns stora skillnader också inom 
kommunerna. I kommundelen Fittja i Botkyrka var år 2006 medelinkomsten 156 000 kr/år. I Djursholm i 
Danderyd var den samma år mer än fyra gånger så hög, 680 000 kr/år. Männen i Djursholm tjänade i genom-
snitt sju gånger så mycket som kvinnorna i Fittja. På individnivå blir skillnader givetvis ännu större.

De stora skillnaderna i inkomst har en nära koppling till kön. Männens inkomster har på senare år ökat mer 
än kvinnornas. En del av skillnaderna förklaras av att kvinnor oftare arbetar deltid än vad män gör, att kvinnor 
tar ut mer föräldraledighet och att äldre kvinnliga pensionärer ofta har låg pension. Sammanboende utan 
barn har fått störst inkomstökning medan ensamstående med barn (oftast kvinnor) varit de stora förlorarna. 
Högre tjänstemän har dragit ifrån övriga grupper. Ekonomiska resurser fördelar sig inte bara ojämnt över olika 
befolkningsgrupper, utan är även över livsfaser. 

Trots de högre inkomsterna i Storstockholm är det en större andel som har ekonomiska svårigheter (17,1 
procent) än i övriga landet (13,7 procent). Ekonomiska svårigheter är vanligare i yngre åldersgrupper och van-
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ligare bland kvinnor än bland män. Ekonomiska svårigheter är förknippat med sämre hälsa.
Även när det gäller förmögenhet har klyftorna ökat. Landets största förmögenheter finns i Storstockholm. 

Stora förskjutningar i har skett i förmögenhetsställning, både åldersmässigt, regionalt och i förhållande till 
hushållets sociala position. En orsak är de stora regionala prisskillnaderna på fastigheter och bostadsrätter, 
som utgör en stor del av den privata förmögenheten. Danderyd och Täby hör till de kommuner som har störst 
förmögenheter i landet. Bland dem som har lägst befinner sig Botkyrka, Sundbyberg, Södertälje och Sigtuna. 
Många i dessa kommuner är ungdomar och få personer är fastighetsägare. 

Skillnader i inkomst och förmögenheter påverkar livsstilar och konsumtionsmönster. Högutbildade att-
raheras mer än andra till storstäder med sitt varierade utbud av service, kulturaktiviteter och differentierade 
arbetsmarknad. En stor befolkning innebär att kundunderlag är möjligt även för smala produkter och tjänster. 

2.4 Stora skillnader i utbildning och hälsa

Utbildningsnivån följer inkomstfördelningen. I Norrtälje, Nykvarn, Botkyrka och Haninge är det mindre än 15 
procent som har mer än tre års eftergymnasial utbildning. I Täby och Lidingö är det närmare 40 procent och i 
Danderyd nästan 50 procent. I Botkyrka har nästan var tionde invånare mindre än 9-årig skolgång; i Danderyd 
är det 1 procent.

Enligt principen ”hellre rik och frisk än fattig och sjuk” så har bara ca 5 procent av befolkningen i Danderyd 
och Täby sjuk- och aktivitetsersättning, medan det är ca 10 procent i Norrtälje, Nynäshamn och Botkyrka. I 
Södertälje har nästan vart tionde hushåll tvingats begära ekonomiskt bistånd av kommunen, i Danderyd är 
det bara vart hundrade.

De regionala klyftorna speglas också i arbetslöshetsnivåerna. Även om arbetslösheten generellt sett är 
lägre i Stockholmsregionen än i landet som helhet, så är skillnaderna stora mellan olika kommuner. Högst är 
arbetslösheten i Södertälje och Botkyrka, lägst i Danderyd och Vaxholm.

2.5 Bryt diskrimineringen

Stockholms klassamhälle har hudfärg. Vissa områden i regionen är starkt etniskt segregerade, framförallt 
de rikaste, där nästan enbart etniska svenskar bor. Andra områden, framförallt s.k. miljonprogramsområden 
uppvisar en stor etnisk och kulturell mångfald.

Den etniska uppdelningen sammanfaller i stort sett med den sociala (vilket bidrar till att problem som 
hänger samman med sociala orättvisor tolkas som ”invandrarproblem”). Hela Stockholm län har 21,0 pro-
cent utlandsfödda, vilket kan jämföras med 13,4 procent för hela landet. I Botkyrka har nästan 40 procent 
av befolkningen utländsk bakgrund, följt av Södertälje (27 procent), Sundbyberg (23 procent) och Huddinge 
(23 procent). De kommuner som har lägst andel är Danderyd (15 procent), Värmdö (10 procent), Vaxholm (9 
procent), Ekerö (9 procent) och Norrtälje (9 procent). Människor med utländsk bakgrund, särskilt från länder 
utanför Europa, har lägre inkomster och sämre hälsa än andra, även om man tar hänsyn till språkkunskaper 
och utbildningsnivå.

Stockholmsregionens internationella befolkning är en enorm, delvis outnyttjad tillgång. Internationella stu-
dier pekar på att Stockholmsregionen är sämre än många andra storstadsregioner i Europa på att dra nytta 
av mångfalden av språkkunskaper, kulturer och erfarenheter i näringslivet och samhällsutvecklingen i stort. 
Den strukturella diskrimineringen av vissa befolkningsgrupper är inte bara att stort problem för dem som 
drabbas, den innebär också en förlust för samhället i dess helhet. Kommunerna, landstinget, statliga myndig-
heter, fackliga organisationer och näringslivet måste utveckla ett konkret, organiserat samarbete för att bryta 
denna utveckling. Alla byråkratiska hinder för människor att ta ett arbete ska avskaffas.

rätten tIll aSyl och faMIljeåterförenIng är grundläggande mänskliga rättigheter som inte får vara be-
roende av konjunkturer eller kortsiktiga kostnader. Det är samhällets skyldighet att hantera de problem i form 
av arbetslöshet och trångboddhet som en relativt stor invandring av asylsökande, flyktingar och anhöriga 
skapar i vissa kommuner. Staten har dock i stor utsträckning undandragit sig detta ansvar och lagt en orimligt 
stor börda på ett fåtal kommuner. Hela kostnaden för flyktingmottagandet, inklusive anhöriginvandringen, 
bör övertas av staten.

Möjligheten till eget boende (EBO), dvs. att asylsökande bor inneboende hos släktingar eller vänner, inne-
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bär ofta stora problem i de kommuner där trycket är störst. Trångboddhet och osäkra boendeförhållanden är 
påfrestande både för de inneboende och för deras värdfamiljer. Barnen är särskilt utsatta. Samtidigt är EBO i 
regel ett bättre alternativ än att bo på en flyktinganläggning. Undersökningar visar att asylsökande med EBO 
har en större chans till en egen bostad och arbete än de som bott på en flyktinganläggning.

Att tvinga eller locka asylsökande och flyktingar att bosätta sig i andra kommuner än där de själva helst 
vill bo är ingen lösning. Ekonomiska incitament (som indragen dagersättning vid bosättning i ”fel” kommun) 
är knappast effektiva. Fördelen av närheten till släktingar och landsmän och det sociala sammanhang detta 
möjliggör överväger i regel nackdelarna. Att i lag förbjuda vissa människor att bo i vissa kommuner är inte 
förenligt med grundläggande rättsprinciper och internationell rätt. Däremot bör de asylsökande ges bättre 
information om förutsättningarna för eget boende och om vilka alternativ som finns. Alla kommuner ska vara 
skyldiga att ta emot asylsökande och se till att deras sociala förhållanden är rimliga. 

2.6 Marknaden kan inte lösa problemen

En regions ekonomiska, sociala och befolkningsmässiga utveckling är bara delvis ett resultat av medvetna 
beslut. Men det betyder inte att politiken bara ska anpassa sig till utvecklingen. De folkvalda församlingarna 
på kommunal, regional och nationell nivå har kraftfulla verktyg i sin hand, om man bara vill använda dem 
– från kommunernas planmonopol och bostadsföretag, via den regionala nivåns ansvar för kollektivtrafik 
och sjukvård till riksdagens och regeringens makt över beskattning och infrastrukturinvesteringar. Vare sig 
tillväxt i snäv nationalekonomisk mening eller en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, 
främjas av oreglerade marknader. Det är tvärtom genom långsiktig, demokratisk samhällsplanering som 
Stockholmsregionens potential kan förverkligas och komma alla till del.

Vänsterpartiet vill se en politik som tar tillvara vår regions enorma tillgångar i form av bland annat en 
välutbildad och internationell befolkning, ett mångfacetterat näringsliv samt ett vitalt och varierat kulturliv. 
Storstadens täthet – som ger möjlighet till kreativa möten mellan människor, snabba och miljövänliga kommu-
nikationer och energieffektivt boende – ska utnyttjas. 

Tendensen till centralisering till innerstaden och ett antal tillväxtcentra i dess närhet kan brytas genom en 
medveten satsning på de regionala kärnorna: Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna/Häggvik, Flemingsberg, 
Täby/Arninge, Skärholmen/Kungen kurva, Södertälje och Haninge Centrum. Särskild uppmärksamhet måste 
ägnas Södertörn, som hittills stått i skuggan av utvecklingen i norr. Kollektivtrafikutbyggnaden måste skapa fler 
tvärförbindelser som bryter den radiella pendlingen in och ut från Stockholms City. Nya kollektivtrafiklösningar 
som på allvar kan konkurrera med privatbilism och busstrafik, bör utvecklas (se vidare i avsnitt 10 om trafik).

2.7 regional utjämning behövs

De stora och växande skillnaderna är oförenliga med en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholmsregionen. 
De mest expansiva delarna av näringslivet har koncentrerats till Stockholms innerstad och få norrkommuner. 
Obalansen underlättas och drivs på av ojämnt fördelade infrastruktursatsningar i vägar och kollektivtrafik. 
Bostadsbyggandet är inte regionalt samordnat. Ett litet antal kommuner i söder har fått ta det största ansva-
ret för att ge bostäder till en växande befolkning. I skärgården och andra ytterområden ersätts ett fungerande 
åretruntsamhälle av sommarstugor som står tomma större delen av året. En otillräcklig utbyggnad av kol-
lektivtrafiken i kombination med motorvägsprojekt driver fram en utglesning av bebyggelsen som inte är 
miljömässigt hållbar.

Bostadsmarknaden behöver regionaliseras. En modell med ett eller flera kommunövergripande allmännyt-
tiga bostadsföretag för såväl förvaltning som produktion bör prövas. Regionala riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen bör införas (se vidare i avsnittet om bostäder).

Det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningssystemet förmår inte att tillräckligt balansera skillna-
derna i Stockholmsregionen. Därför fanns tidigare en inomregional utjämning som var av stor betydelse. En 
sådan utjämning bör återinföras om inte det nationella utjämningssystemet kan utformas så att de regionala 
skillnaderna jämnas ut i större utsträckning än i dag. Ett interkommunalt samarbete i olika delar av regionen 
bör uppmuntras. 
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2.8 landstinget bör ersättas av en starkare regionkommun
Allt mer effektiva kommunikationer, inte minst järnväg, håller på att skapa en gemensam arbets- och bo-
stadsmarknad i hela Stockholm-Mälardalen. Stockholms län och stora delar av Uppsala, Västmanlands och 
Sörmlands län utvecklas till en gemensam funktionell region, samtidigt som landstings-, läns- och myndig-
hetsgränser bygger på gamla förhållanden. Detta är i längden ohållbart. Funktionella faktorer – arbets- och 
bostadsmarknad, kommunikationer, näringslivsutveckling, högre utbildning m.m. – talar för att dagens lands-
ting ersätts av en regionkommun som är större än dagens Stockholms län och som har större möjligheter att 
påverka samhällsutvecklingen. Regionbildningsprocessen skulle dock behöva samordnas nationellt. Om så 
inte sker bör Stockholms län inte motsätta sig enskilda kommuner eller landsting som vill ansluta sig till en 
blivande Stockholmsregionkommun – den öppna dörrens politik. En regionbildning som innefattar Stockholm 
bör dock utformas så att den inte försvårar regionbildningar i angränsande områden.

Vänsterpartiet vill att
Stockholms län ska fortsätta att växa på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart • 
den regionala politiken inriktas på att motverka klassklyftor och en obalanserad utveckling• 
förmögenhets- och fastighetsskatt ska användas för att utjämna klasskillnaderna• 
regionala riktlinjer för bostadsförsörjningen införs och att frågan om kommunövergripande • 
allmännyttiga bostadsbolag prövas.
kollektiva tvärförbindelser på spår byggs ut• 
alla oavsett kulturellt ursprung som vill bo i Stockholmsregionen ska beredas plats i länets kommuner, • 
och att kraven ska skärpas på att alla kommuner har beredskap att ta emot dessa personer.
den offentliga sektorn ska möta problemet med den ökande försörjningskvoten, kraven på ökad service • 
och önskemålet om socioekonomisk utjämning för att skapa ökad tillit och deltagande
lagar och påverkan på attityder medverkar till att skapa ökad tolerans för mångfald i samlevnadsformer • 
och livsstilar
det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningssystemet bevaras och stärks och att den • 
inomregionala skatteutjämningen återinförs.
Stockholms läns landsting omvandlas till en regionkommun med förstärkt kompetens och att de • 
angränsande län och kommuner som vill ingå ska välkomnas. 
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3.  hälSo- och SjUkVårD

Vi anser att sjukvårdspolitiken måste ta sin utgångspunkt i människors rätt till hälso- och sjukvård på lika 
villkor efter behov. Människor med bättre social och ekonomisk ställning ska inte kunna gå före i vårdköer och 
köpa sig rätten till vård. Vi vill utveckla den solidariska hälso- och sjukvården och verka för mer samverkan 
istället konkurrens. Vinstintresset ska inte styra utbudet av hälso- och sjukvård. Istället ska det demokratiska 
inflytandet över hälso- och sjukvården stärkas och utvecklas ytterligare.

3.1 offentlig drift

Vänsterpartiet är emot privatiseringen av vården. Vi har som målsättning att återta verksamheterna i offentlig 
regi när entreprenader och kontrakt löper ut. Detta kommer inte att vara möjligt fullt ut med tanke på att så 
mycket av sjukvården lagts ut på privata utförare i Stockholms län, men då är det viktigt att ställa tydliga krav 
i avtal med entreprenörerna så att en likvärdig och rättvist fördelad vård efter behov kan säkerställas. 

Det är viktigt att kommuner och landsting i Stockholms län ställer krav på kollektivavtal vid alla upphand-
lingar. Dessa krav ska också omfatta underleverantörer. Antidiskrimineringsklausuler ska användas vid 
upphandling, så att kontrakt med entreprenörer som diskriminerar kan brytas. Kränkningar av de fackliga 
rättigheterna förekommer också i offentlig drivna verksamheter. Vi kräver därför att kommuner och lands-
ting ska anta dokument med riktlinjer för hur fackliga rättigheter samt yttrande- och meddelarfriheten för de 
anställda kan garanteras.

3.2 Stärkt patientmakt och bättre tillgänglighet 

Det är viktigt att patienter behandlas som fullvärdiga medborgare med fullvärdiga rättigheter och inte som 
anonyma kunder på en hälso- och sjukvårdsmarknad. Vi vill därför prioritera de med största behoven och ge 
dem en starkare ställning inom sjukvården. De grupper och patienter som inte är så röststarka måste synlig-
göras bättre i sjukvårdssystemet. 

Tillgängligheten inom vården behöver förbättras så att människor kan känna trygghet i att vården finns till-
gänglig när den behövs. Tillgänglighet handlar inte bara om att komma fram på telefon, utan också om fysisk 
och kommunikativ tillgänglighet för den som är funktionshindrad eller har svårt med språket. 

3.3 jämlik och jämställd sjukvård

För att åstadkomma en jämställd hälso- och sjukvård är det att viktigt att synliggöra hur kön påverkar vården. 
Ett flertal undersökningar visar att manliga patienter i regel får bättre vård och att män tas på större allvar. 
Sjukdomar som oftare drabbar män prioriteras oftare inom forskningen och har högre status. Även som an-
hörig blir män och kvinnor behandlade på olika sätt. Många får i dag ta ett stort vård- och omsorgsansvar och 
det är oftast kvinnorna som blir ansvariga för vården och omhändertagandet av sina anhöriga i hemmet. 

Det är viktigt att forskning, utbildning och bidragsgivning inom hälso- och sjukvården har ett tydligt jäm-
ställdhetsperspektiv. All statistik ska vara könsuppdelad och och beslutsunderlag ska innehålla konsekvens-
beskrivningar så att könsskillnader upptäcks. Det är viktigt att fortsätta utbildningen av chefer, politiker och 
personal i jämställdhet. Genuskunskaper ska vara meriterande vid anställning av chefer.

Vi lever i ett heteronormativt samhälle som stigmatiserar hbt-personer, och det påverkar gruppens hälsa. 
Därför är det viktigt att extra belysa denna grupps hälsosituation.

Hbt-certifiering av verksamheter, ett arbete som har påbörjats och utvecklats av RFSL och som syftar till 
att säkerställa att hbt-kompetens finns, bör prioriteras inom Stockholms län. Det bör i första hand gälla för-
skola, skola och vårdcentraler. 



8Program för Stockholmsregionen   Vänsterpartiet Storstockholm 2009

Äldre hbt-personers behov måste inventeras. De måste ha rätt att bemötas av personal med kompetens i 
hela vårdkedjan och på särskilda boenden. Gifta äldre hbt-personer måste få möjlighet att bo tillsammans. 
Seniorgrupper som samlar och organiserar äldre hbt-personer ska kunna få bidrag för verksamheter som t.ex. 
datakurser och väntjänster. 

Vi ska arbeta för att transpersoner får en samordnad och god vård under hela den tid det krävs.  Unga hbt-
personer är en väldigt utsatt grupp och det är viktigt att på olika sätt främja denna grupps hälsa genom olika 
former av arbete. Ett konkret projekt för att stärka dessa ungdomar är RFSL Stockholms fritidsverksamhet 
Egalia, som bör permanentas genom årligt stöd. Det är en fristad för dessa ungdomar och verksamheten har 
stor betydelse för hbt-personer i alla åldrar i hela Stockholms län. HIV-positivas ställning inom sjuk- och tand-
vård måste förändras och förbättras, inte bara på de specialkliniker som finns utan på alla kliniker.

3.4 Bättre folkhälsa och minskade skillnader

Det råder stora skillnader i hälsa och förekomst av riskfaktorer mellan olika samhällsklasser, grupper och 
geografiska områden i Stockholms län. Det finns också stora skillnader i olika gruppers livslängd och sjuklig-
het. Dessa skillnader sammanfaller nästan helt med de socioekonomiska förhållandena. Exempelvis så har 
befolkningen i Stockholms södra länsdelar genomsnittligt sämre hälsa än vad befolkningen i de norra länsde-
larna har. Ohälsan varierar dock starkt mellan olika bostadsområden. 

Hälso- och sjukvården är allt för ofta ensidigt fokuserad på att behandla sjukdom. Samtidigt vet vi att 
insatser för att långsiktigt förebygga sjukdom och ohälsa är ett av de viktigaste sätten att klara sjukvårdens 
kostnader i framtiden. Sjukvården måste ta på sig ett större ansvar för att åstadkomma förändring. Vi vill 
därför att sjukvården ska ställa om till ett mer hälsofrämjande arbetssätt i nära samverkan med kommunerna 
och olika ideella organisationer. Folkhälsoarbetet måste precis som jämställdhetsarbetet bli en naturlig och 
integrerad del av hälso- och sjukvårdens verksamhet. 

En förbättrad folkhälsa kräver också en bättre samhällsplanering där alla ges möjlighet till arbete, utbild-
ning, kommunikationer och boende. Särskilda resurser behöver riktas till vissa geografiska områden och ut-
satta grupper för att kunna minska ohälsan i Stockholms län. Det är viktigt att inte enbart fokusera på ohälsa 
och sjuklighet utan att också försöka förstå vilka möjligheter och hinder det finns för att leva ett bra liv. Alla 
måste ges resurser och möjligheter att utvecklas som individer utan att behöva förhålla sig till t.ex. snäva och 
könsbundna förväntningar och ramar. 

Just med tanke på att hälsan också varierar starkt inom kommunerna och mellan bostadsområden, så vill 
vi främja den sociala sammanhållningen i varje bostadsområde. Det handlar både om sammansättningen av 
bebyggelsen och att främja olika former av kulturella inslag.

Möjlighet till rekreation och återhämtning är viktigt. Därför är en viktig del av det förebyggande folkhälso-
arbetet att ge tillgång till skogs- och grönområden i hela länet. Insatser behöver göras för att begränsa buller 
och förbättra luft och vattenkvalitet.

Vänsterpartiet vill att 
verksamheter som bedrivs i privat drift återtas i offentligt drift när avtal och kontrakt med privata • 
vårdgivare löper ut
det ska ställas krav på kollektivavtal och rätt till meddelarfrihet vid alla upphandlingar i landsting och • 
kommuner
de med störst vårdbehov prioriteras och ges en starkare ställning inom sjukvården• 
all forskning, utbildning och bidragsgivning inom hälso- och sjukvården ska ha ett tydligt • 
jämställdhetsperspektiv
genuskunskaper ska vara meriterande vid anställning av chefer• 
sjukvården ställer om till ett mer hälsofrämjande arbetssätt i nära samverkan med kommunerna och • 
olika ideella organisationer
det riktas särskilda resurser till vissa geografiska områden och utsatta grupper för att kunna minska • 
ohälsan i Stockholms län
folkhälsoarbetet precis som jämställdhetsarebetet ska vara en naturlig och integrerad del av hälso- och • 
sjukvårdens verksamhet
den sociala sammanhållningen ska främjas i varje bostadsområde både när det gäller • 
sammansättningen av bebyggelsen och olika former av kulturella inslag.  



9Program för Stockholmsregionen   Vänsterpartiet Storstockholm 2009

4.  MIljö och hållBar 
 UtVecklIng 

StockholMSoMråDet är mycket speciellt ur miljösynpunkt. Vi lever på gränsen mellan sötvatten och 
saltvatten och med landområden som nästan alla under många tusen år legat under vatten. Det innebär att 
det finns många bevarandevärden och att vår region är attraktiv för friluftsliv av många olika slag. Samtidigt 
ligger en miljonstad mitt i området på själva låset mellan sjö och hav. Över en miljon människor tar sitt dricks-
vatten från Mälaren samtidigt som ungefär två miljoner andra medborgares avloppsvatten släpps ut. Trafiken 
till storstaden – på land, vatten och i luft – ger utsläpp som det är en stor utmaning att hantera. Samtidigt vill 
vi utnyttja omgivningarna inte bara för friluftsliv utan också för produktion av livsmedel, vilket ställer stora 
krav på planering och skötsel.

4.1 geografiska förutsättningar

Stockholmsregionen består till stor del av smala vattenytor, berg och värdefulla grusåsar. Detta sammantaget 
gör att naturen sätter stopp för många lösningar och skapar gränser mellan områden. Stockholm är uppbyggt 
kring gröna kilar med stora rekreationsområden. De är viktiga för livsmiljön men de fungerar också som 
avskiljare i en starkt segregerad stad där några hundra meter av grönområden kan skilja ett rikemansområde 
från bostadsområden med större sjuklighet, lägre inkomst och annan social utsatthet.

4.2 klimatförändringens påverkan

Klimatförändringen innebär en stor utmaning för Stockholm; större än man hittills insett. Ökad intensitet 
i nederbörden förväntas leda till stigande vattenstånd och vattenmängder som i dag inte kan ledas bort 
tillräckligt snabbt. Det innebär starkt ökad risk för översvämning av områden lägre än omkring två meter över 
Mälarens normala vattenyta. Dessutom stiger i dag havsytan mer än landhöjningen, vilket gör att saltvatten 
förväntas allt oftare tränga in i Mälaren. Högvatten i Saltsjön minskar också möjligheten till avrinning från 
Mälaren. Även havsytans stigning leder till värre översvämningar. Allvarliga skador kan om det vill sig illa upp-
stå redan i dag och risken ökar för varje år. Risken är betydande att saltvatten permanent tränger in i Mälaren 
före 2050 och återskapar den havsvik som Mälaren var före Stockholms grundande på 1200-talet. 

En allvarligare effekt av havsytans stigning är att Mälaren kommer att bli oanvändbar som dricksvatten-
täkt långt före 2050. Vänsterpartiet kräver därför att en regional utredning snarast görs så att vi kan hantera 
alla de frågor som är förknippade med ökad översvämningsrisk och successivt ökande salthalt i Mälaren. All 
planering för bostadsbyggande, trafikleder, dricksvattenförsörjning m.m. måste framöver ske utifrån an-
tagandet av en högsta vattennivå som ligger minst två meter över den nuvarande. Många befintliga instal-
lationer inom dessa och andra verksamhetsområden måste förändras och i många fall flyttas upp på säker 
mark. Dricksvattnet måste i framtiden antagligen tas från Dalälven, vilket är tekniskt fullt möjligt men kräver 
betydande investeringar.

4.3 energi

Tillgången på energi är orättvist fördelad. Den rikaste femtedelen av världen förbrukar 80 procent av värdens 
energi. Vi tillhör den femtedelen. Energi är en resurs som ska fördelas så lika som möjligt utifrån behov. För 
att uppnå en jämlik fördelning av jordens resurser måste vi både använda den energi vi har mycket effektivare 
än i dag och fördela den mer rättvist. Män gör generellt sett av med mer energi än kvinnor och inkomst styr i 
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stor utsträckning hur mycket energi man förbrukar. Detta förhållande måste förändras och energianvändning-
en bli mer jämlik och jämställd. Vänsterpartiet vill att alla ges likvärdig tillgång till de gemensamma energire-
surserna. 

Vi får inte slå oss till ro och vänta på att prisutvecklingen på energi ska lösa miljöproblemen. Ökade priser 
på energi och handel med utsläppsrätter räcker inte för att styra energianvändningen mot mer miljövänliga al-
ternativ. För att driva utvecklingen av ny teknik framåt måste mer konkreta åtgärder vidtas och nya incitament 
införas. Energikostnaderna har ökat och för vanliga familjer är energi i olika former en betungande utgift. Det 
behövs såväl ekonomiska som andra styrmedel, annars riskerar energi att bli något som är förbehållet de 
resursstarka grupperna i samhället. De kostnader som uppstår på grund av högre energipriser ska kompen-
seras genom att resurser tillförs kapitalsvaga grupper i samhället genom satsningar på andra områden.

Stockholmsregionen står för en tiondel av energianvändningen i Sverige samtidigt som vi har en femtedel 
av landets befolkning. Det innebär att energiförbrukningen per invånare är relativt låg. Befolkningsunderlaget 
och regionens relativt täta struktur gör att fler effektiva åtgärder kan vidtas för att minska energiförbrukning-
en bl.a. ytterligare satsningar på fjärrvärme och energianpassning av bostadsbeståndet.

En omställning till miljö- och klimatvänliga bränslen gör liten nytta om den leder till en ökad förbrukning 
och energianvändning totalt sett. För att ett skapa ett rättvist och hållbart samhälle måste därför den totala 
förbrukningen av energi minskas kraftigt inom alla sektorer 

Transporter svarar för en stor del av energianvändningen i länet och förväntas öka med mellan 60 och 200 pro-
cent fram till år 2050. Detta är ingen hållbar utveckling. Utsläppen från transportsektorn måste bli radikalt lägre. 

4.3.1 Satsa på teknik för förnyelsebar energi
Global uppvärmning, försurning och lokala utsläpp av hälsovådliga ämnen till följd av användningen av fossila 
bränslen påverkar livsbetingelserna för både människor och natur. Vänsterpartiet vill därför verka för en om-
ställning av energisystemet genom att avveckla den fossila energiförbrukningen och istället satsa på förnyel-
sebar energi och effektiviserad energianvändning.

Användningen av el från kärnkraft ska fasas ut så att tidsplanen för avveckling av denna kan hållas. Senast 
2025 ska ej förnyelsebara energikällor såsom uran, kol, olja och fossilgas vara i stort sett ersatta av andra 
energislag. I Forsmark, strax norr om Stockholm, finns tre kärnreaktorer som i händelse av tillbud innebär ett 
allvarligt hot mot livsmiljön i regionen. Dessa bör stängas.

För att kunna ersätta de ändliga energikällorna med förnyelsebara måste omfattande satsningar på 
miljöteknik göras. Bioenergi ska användas i större omfattning och i möjligaste mån vara lokalt producerad. 
I Stockholms län finns god tillgång till bioenergi i form av biogas utvunnen genom rötning av hushållsavfall 
och den tillgången kan med relativt enkla medel ökas (se även avsnitt 4.4.4). Satsningar på kraftvärmepro-
duktion bör göras för att öka andelen lokalt producerad el och värme. Vind-, sol- och vågkraft kan sannolikt 
också utnyttjas bättre. I dag kan man nå lönsamhet även med små vindkraftverk och solceller eller solpaneler 
på hustak. Kommuner bör satsa på att bygga sådana anläggningar på skolor och andra offentliga byggnader. 

Mer resurser måste avsättas till forskning kring alternativa energikällor och nya tekniker. 
Kommersialisering och implementering av forskningsresultaten måste också ske i högre utsträckning än i dag 
och här har kommun och landsting en viktig roll att spela. 

En snabbare energiomställning förutsätter handlingsplaner för effektiv energianvändning på lokal- och 
regional nivå. Den kunskap och det engagemang som finns lokalt bör utnyttjas bättre. Förutom satsningar 
på kollektivtrafik och transporter är energirådgivning och miljöanpassning av ny och befintlig bebyggelse en 
viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen. 

Många av länets kommuner medverkar i olika miljö- och energiprojekt. Till exempel vill Stockholms stad 
bli en fossilbränslefri kommun till 2050. För att målen ska kunna nås måste arbetet samordnas. Ny teknik och 
nya drivmedel kräver omfattande investeringar i infrastruktur och det är viktigt att denna utbyggnad sker 
samordnat och planerat. Man kan inte överlåta åt marknaden att lösa problemen vid introduktionen av nya 
bränslen eller tekniker. Stödåtgärder och incitament behövs för att skynda på utbyggnaden av transportsnåla 
strukturer och nödvändig infrastruktur för ny teknik.

I Stockholms län är fjärrvärmesystemen väl utbyggda och andelen fjärrvärmeuppvärmda byggnader är 
stor. Ändå står uppvärmningen av bostäder och lokaler fortfarande för en tredjedel av energianvändningen.

Användningen av komfortkyla bör styras i riktning mot miljövänliga lösningar och kompletteras av solav-
skärmning och andra energibesparande åtgärder. Andra konkreta åtgärder att vidta för minskad energian-
vändning är införandet av ny teknik i form av exempelvis LED-belysning och energisnåla kontorsapparater.
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4.3.2 Helhetssyn på energianvändning
Klimatpolitik kräver en energipolitik med helhetssyn. En effektivare användning av energi är en förutsättning 
för att skapa ett klimatneutralt system och en region i balans. Vi måste därför inte bara minska användningen 
av fossila bränslen utan också använda vår energi effektivare. I vissa fall har omställningen till icke-fossila 
drivmedel resulterat i en ökad energianvändning vilket inte är tillfredsställande.

Energibesparande åtgärder ska göras där de gör mest nytta, t.ex. minska privatbilismen och energief-
fektivisera bostäder och lokaler. Samtidigt är det viktigt att se till en investerings hela livscykel när den görs. 
Ibland kompenseras inte den energiåtgång som äger rum vid tillverkningsprocessen av minskad förbrukning 
hos den färdiga produkten. Ekonomiska stödåtgärder för nyinvesteringar ska utformas med hänsyn till detta, 
så att de både minskar den totala energianvändningen och för utvecklingen av ny, mindre miljöbelastande, 
teknik framåt. 

Vänsterpartiet vill att
den totala energiförbrukningen minskas och att hänsyn tas till den totala energiförbrukningen vid • 
utformandet av stödåtgärder och ekonomiska incitament.
utsläppen från transportsektorn minskas med hjälp av nya drivmedel, förbättrade godsflöden och en • 
större andel kollektiva resor, samt mindre miljöbelastande transportslag
småskaliga sol- och vindenergianläggningar byggs i städerna och att offentliga institutioner går före• 
det byggs ett vindkraftverk på Utös nedlagda skjutfält• 
alla småskaliga anläggningar ges rätt att leverera energi till elnätet• 
ej förnyelsebara energikällor avvecklas och stora satsningar på miljöteknik görs.• 
handlingsplaner för effektiv energianvändning tas fram på lokal och regional nivå, där kunskap om • 
lokala förutsättningar tas tillvara.
styrmedel utformas för en rättvis fördelning av energi• 

4.4. Storstockholm ska bli ett föredöme för avfallshantering 

Trots att samhället ställer upp mål om minskad mängd avfall fortsätter mängden att öka, särskilt under hög-
konjunktur. Detta beror bl.a. på att ökade inkomster leder till ökad konsumtion av varor och att företagen är 
ovilliga att ta sitt ansvar genom att minska mängd och ändra typ av förpackningar. Vänsterpartiet anser att vi 
ska följa den av EU fastställda s.k. avfallshierarkin, dvs. 1) avfallsminimering, 2) återanvändning, 3) materialå-
tervinning, 4) energiutvinning och 5) deponering. De två första punkterna är de som är viktigast och samtidigt 
svårast att åstadkomma.

4.4.1 Kommunerna ska ta ledningen
I de kommuner där Vänsterpartiet suttit i majoritet har en hel del förbättringar av avfallshanteringen genom-
förts. Fortfarande återstår frågor som omhändertagande av matavfall och problemet med oklara ansvarsför-
hållanden pga. producentansvaret (dvs. att de företag som tillverkar förpackningar också ska ta hand om dem). 

Vänsterpartiet anser att kommunerna ska ta ett större ansvar för avfallshanteringen, t.ex. genom att behål-
la eller initiera sophämtning i egen regi, ta över ansvaret för förpackningar från producenterna (så som skett i 
ett antal kommuner i landet), bli föregångare för insamling av matavfall och genom att driva egna energibolag 
som tar emot brännbart avfall. På sikt bör producentansvaret avskaffas och kommunerna ta huvudansvaret 
även för förpackningar (kartong, tidningar, glas, metall och hårdplast). Till skillnad från de borgerliga partier-
na anser vi att återvinningsgraden skall öka och att förbränning enbart ske när detta är samhällsekonomiskt 
motiverat. Åtgärder ska vidtas för att öka graden av källsortering. 

4.4.2 Fastighetsnära insamling
All avfallshantering bör ske så lokalt som möjligt. Förpackningar och brännbart avfall bör tas om hand i själva 
fastigheten, t.ex. i välskötta miljöstugor på gården eller vid varje kvarter i större tätorter. I många kommuner 
finns tillfälliga återvinningsstationer (i Stockholm ”gröna behållare”) som sköts av förpackningstillverkarnas 
materialbolag. De tillfälliga lösningarna bör ersättas av permanenta lokaler för fastighetsnära insamling. 
Framför allt i innerstadsmiljö är fastighetsägarna ovilliga att släppa till lokaler och förpackningsbolagen vill 
inte bli av med de tillfälliga behållarna så länge det systemet är lönsamt. För att åstadkomma fasta lokaler 
måste fastighetsägarna stimuleras med bidrag och producenterna utsättas för press. En väl fungerande fast-
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ighetsnära sopsortering är också en tillgänglighetsfråga. Även människor med funktionsnedsättningar, eller 
som av olika anledningar har svårt att hitta information om vart man ska vända sig med sitt avfall, eller som 
inte har tillgång till bil ska kunna sopsortera.

Vänsterpartiet anser att systemet med sopsug bör utvecklas. Lyckade försök utomlands visar att sopsug 
kan installeras även i befintlig innerstadsmiljö. Sopsug är dyrt att anlägga, men har fördelar på längre sikt. 
Hushållens källsortering underlättas. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad visar att man kan transportera 
flera olika fraktioner i samma underjordiska rör (tidningar, matavfall och brännbart). Stora och bullriga sopbi-
lar behöver inte köra in i känsliga stadskvarter. 

4.4.3 Inget farligt avfall i soporna!
Farligt avfall är fortfarande ett stort problem. Den vanligaste åtgärden är att kommunen ber bensinsta-
tioner ge plats för en container där man kan lämna målarburkar, lösningsmedel, bilbatterier, kemikalier 
och annat farligt avfall. Bensinstationens personal kan dock inte ge råd om vad som hör till farligt avfall. 
Miljöstationerna är för få och ligger för glest. Alltför mycket farligt avfall hamnar i avloppsvattnet och i de 
sopor som går till bränning. Resultatet blir dyrare rening och att skadliga restprodukter riskerar att spridas 
i naturen. I Sundbyberg har lyckade försök gjorts med bemannade mobila miljöstationer för grovsopor och 
farligt avfall, dvs. väl utrustade bilar som står på vissa förutbestämda platser på tider som annonseras på 
hemsida och i dagspress. Vänsterpartiet anser att denna försöksverksamhet ska utvecklas så att även invå-
nare som inte har bil kan lämna farligt avfall. 

Möjligheten att lämna farligt avfall ska också förbättras genom att fler återvinningscentraler (ÅVC) byggs. 
Dessa tar även emot möbler och andra grovsopor, vitvaror, elektronikskrot, trädgårdsavfall och rivningsvirke. 
I Stockholms stad finns bara fem sådana centraler, dvs. en central på 150 000 invånare. Det är sämre än de 
flesta andra kommuner i landet. En rimlig ambition är en ÅVC på 50–70.000 invånare. 

Man ska inte behöva ha bil för att kunna lämna sådant avfall som inte tas emot fastighetsnära. Vi anser 
att kommunerna bör utveckla billiga system för hämtning av enskilda hushålls grovsopor. Kommunerna bör 
tillsammans med företag och enskilda organisationer utveckla system för återanvändning av möbler, bygg-
nadsmaterial och andra föremål som det finns en andrahandsmarknad för. Hushållen genererar i dag mycket 
radio- och TV- och annat elektronikskrot. Inget fungerande system finns i dag för omhändertagande av detta 
avfall. Vänsterpartiet anser att detta ofta mycket farliga avfall ska kunna lämnas fastighetsnära. Många all-
männyttiga bostadsföretag har fungerande system för farligt avfall i sina grovsoprum.

4.4.4 Matavfall till produktion av biogas
Nästan hälften av hushållsavfallet utgörs av matrester eller annat organiskt avfall. Att sortera ut det vid käl-
lan är en av de bästa åtgärderna för att minska det avfall som går till bränning. I hus som är anslutna till kom-
munalt avlopp bör avfallskvarn användas. Riksdagen har beslutat att 35 procent av matavfallet ska samlas in 
senaste 2010. Goda resultat har nåtts när det gäller matavfall från restauranger och storkök. Denna insamling 
bör utvidgas till att gälla alla saluhallar, restauranger och storkök. Även de försök som gjorts när det gäller 
insamling från hushåll bör föras vidare. Vänsterpartiet anser att ambitionen bör vara att alla hushåll på sikt 
ska sortera ut organiskt avfall. Det kan gå till biogastillverkning eller kompostering.

I mitten på 90-talet var Vänsterpartiet med om att utveckla bolaget Ecoferm i Sofielund i Huddinge. Staten 
bidrog med utvecklingspengar. Flera av regionens kommuner är delägare. Ecoferm tar hand om matrester 
från restauranger och storkök i Stockholms stad och Södertörns kommuner, samt ifrån hushållen i Hammarby 
Sjöstad, och förvandlar dem till biogas, något som efterfrågas mycket på marknaden. En stor fördel med den 
anläggningen är att den inte bara tillverkar biogas utan även producerar en restprodukt som kan användas 
som gödning i jordbruket. Vänsterpartiet anser att anläggningen ska utvidgas i samarbete mellan flera kom-
muner i Stockholms län. En sådan anläggning behövs även i norra delen av regionen.

Vänsterpartiet vill att
mängden hushållsavfall minskas med 20 procent under perioden 2010–2014. Detta kräver effektiva • 
informationskampanjer, gärna i samarbete mellan regionens kommuner.
andelen förpackningar och tidningar i ”soppåsen” respektive grovavfallet ska vara mindre än 5 procent • 
senast 2014. Även detta kräver effektiv information
andelen farligt avfall i ”soppåsen” och i grovavfallet skall vara mindre än 1 promille senast 2014. • 
antalet miljöstationer för farligt avfall ska öka med 40 procent under perioden 2010–2014. • 
Försöksverksamhet med bemannade sådana stationer ska genomföras i samarbete med 
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parkeringsgarage, bensinstationer, butiker och andra.
det under perioden 2014 ska finnas minst en återvinningscentral per kommun samt ytterligare minst fem • 
i Stockholms stad.
systemet med mobila stationer för hämtning av farligt avfall, elektronikskrot m.m. ska utvidgas till hela • 
Stockholmsregionen. Detta gäller både hämtning med bil och med båt. 
tillfälliga lösningar med återvinningsstationer ersätts med fasta lokaler för fastighetsnära insamling. • 
Fastighetsägare som ordnar sådana lokaler ska gynnas och påtryckningar ske på materialbolagens 
förpackningsinsamling för att uppnå detta mål. Dessa lokaler ska även innehålla mottagning av 
elektronikskrot.
antalet återvinningsstationer ökas med målet högst 200 m gångavstånd i tätorter under tiden som fasta • 
lokaler ordnas.
länets kommuner medverkar till att marknaden för återvunnet material och produkter som innehåller • 
återvunnet material växer.
minst 60 procent av matavfallet från hushåll, restauranger och butiker går till biologisk behandling • 
senast 2014. 
minst 40 procent av hushållens matavfall år 2014 sorteras ut för biologisk behandling.• 
avfallskvarnar gradvis införs för hushåll som är anslutna till kommunalt avloppsnät.• 
systemet med sopsug utvecklas i både befintliga och nyplanerade områden med tät bebyggelse.• 
Stockholms stad tillsammans med andra kommuner i länet satsar på en utveckling av anläggningen • 
Ecoferm i Sofielund, Huddinge, för behandling av matavfall till biogas och näringsrik biogödsel.
en motsvarighet till Ecoferm-byggs i norra delen av regionen. • 
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5.  närIngSlIV och 
 gleSBygDSfrågor

närIngSlIVet I StockholMS län ska tillgodose människors behov av varor och tjänster på både kort och 
lång sikt. Näringslivet ska syfta till att stärka välfärden genom att skapa arbetstillfällen och möjliggöra en 
ökning av den offentliga konsumtionen. För att uppnå detta krävs styrmedel och en aktiv näringspolitik som 
skapar förutsättningar för företagsetableringar och positiv konkurrens.

Ett expansivt näringsliv i Stockholmsregionen ska bidra till att finansiera välfärden, skapa en ekologiskt 
hållbar tillväxt, ge förutsättningar för kompetensutveckling, öka sysselsättningen, bidra till en jämn regional 
utveckling samt bryta könssegregeringen. Vänsterpartiet vill se en utveckling mot ett ekologiskt hållbart 
näringsliv med ekonomisk hushållning utan miljöexploatering, könsdiskriminering eller kränkande av fackliga 
och sociala rättigheter. 

Rådande branschstruktur måste förändras för att framtidens krav på konkurrenskraft och ekologisk uthål-
lighet ska uppnås. Näringslivet måste förmås att hålla sig inom ett rättvist miljöutrymme som inte tär på 
de gemensamma resurserna. Näringslivet ska också skapa förutsättningar för en rättvis fördelning mellan 
invånarna, såväl inom som utom regionen. I dag finns en obalans inom Stockholms län, där en större andel av 
arbetstillfällena finns i de rikare norra delarna av länet.

5.1 hållbar regional utveckling 

Stockholmsregionen är en region i stark tillväxt. Konkurrensen är dock hård och näringslivet måste utvecklas 
för att möta de nya förutsättningarna på en internationell arena. 

Det regionala och lokala inflytandet över näringslivet måste stärkas så att lokala och regionala aktö-
rer kan agera gemensamt och dra nytta av de särskilda förutsättningar som råder lokalt och regionalt. 
Stockholmsregionens styrka är koncentrationen av kunskapsintensiva företag, tillgången på arbetskraft och 
tillgången till en stor regional marknad. Stockholmregionen är särskilt attraktiv för kontaktintensiva och inno-
vativa verksamheter som kan dra nytta av regionens täthet, stora arbetsmarknad och välutbildade arbetskraft.

Tillgången på arbetskraft är viktig för företagsetableringar. För att människor även fortsättningsvis ska 
vilja bosätta sig i regionen måste denna vara attraktiv, inte minst genom tillgång till skola, vård, omsorg och 
kultur för alla. Samhällsservicen ska vara väl utbyggd i hela länet och skolor och butiker ska finnas i bosta-
dens närhet. Incitament och styrmedel måste finnas för att upprätthålla och lokalisera handel och arbetsplat-
ser även till de mindre centrala delarna av länet. Även områden med mindre befolkningsunderlag måste ges 
tillgång till livsmedelsaffär, tankställe och allmänna färdmedel. God infrastruktur i hela länet är en förutsätt-
ning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att människor ska kunna ta sig till jobbet.

arBetSlöSheten I StockholMS län har länge varit lägre än genomsnittet men varje tendens till ökad 
arbetslöshet måste motarbetas. Detta kan göras dels genom vidareutbildning, dels genom att det skapas 
arbeten även åt dem som saknar högre utbildning. Alla människors kompetens ska tas tillvara och funktions- 
eller arbetshinder ska inte utgöra något hinder för att beredas tillträde till arbetsmarknaden. Det finns ett 
positivt samband mellan låg arbetslöshetsnivå och nyföretagande, liksom mellan sysselsättning och graden 
av innovationer och entreprenörskap. En låg nivå på arbetslösheten i länet är därför en förutsättning för en 
fortsatt positiv tillväxt.

Tillväxten i länet ska ske på ett miljömässigt och socialt acceptabelt sätt. Tillväxt ska inte i första hand 
syfta till en ökad varukonsumtion, utan ska generera välfärd och sysselsättning. Ökad produktivitet ska an-
vändas för att öka den offentliga konsumtionen, minska arbetstiderna och för att skapa ekonomiskt utrymme 
för nödvändiga miljöanpassningar. 

Energiförbrukningen är ett hot mot vår livsmiljö och tillväxten måste vara kretsloppsbaserad och långsik-
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tigt hållbar, såväl socialt som miljömässigt. Kortsiktiga vinstkrav kan inte tillåtas styra näringslivets utveck-
ling och därför behövs regleringar av olika slag. Investeringar som gynnar miljömässiga transporter, biobräns-
len och lokal produktion ska uppmuntras.

5.2 Skärgården 

Stockholms skärgård med sina tiotusentals öar, holmar och skär från Landsort i söder till Björkö och Arholma i 
norr är en del av Östersjöns känsliga och världsunika skärgårdshav. Samtidigt är området en del av den snabbt 
växande Stockholmsregionen. Mycket av Stockholms särart och attraktionskraft ligger i en levande skärgård. 
En god balans mellan naturhänsyn och mänsklig verksamhet måste vara grunden för skärgårdens utveckling.

Skärgårdens unika natur- och kulturvärden är en attraktiv och omistlig del av Stockholmregionen. 
Samtidigt som människor genom frilufts- och båtlivet ges goda möjligheter till rekreation och upplevelser 
måste den bofasta skärgårdsbefolkningen garanteras bra livsbetingelser. Vår fantastiska och unika skärgård 
är också ett nationellt och internationellt intresse. 

5.2.1 Levande skärgård
Stockholms skärgård kom tidigt att utvecklas till en serviceinstitution för stadens mer förmögna invånare. 
Detta ledde till att tidigare näringar dog ut och näringslivet inriktades mot storstadens behov. I dag är detta 
inte tillräckligt för att skapa ett långsiktigt hållbart näringsliv. Relationen till storstadens behov måste i högre 
utsträckning baseras på de fast bosatta skärgårdsbornas villkor och andra former av näringar måste utveck-
las parallellt. Även storstaden har ett ansvar för och ett intresse av att detta sker.

Skärgårdsnaturens attraktionskraft och den genuina skärgårdskulturen ger goda förutsättningar för att 
utveckla besöksnäringar. Åtgärder måste vidtas så att denna utveckling sker i nära samarbete med den lokala 
befolkningen. Samverkansgrupper bör därför skapas inom olika delar av skärgården.

Skärgården lämpar sig också utmärkt för småskalig produktion av ekologiska och närproducerade livs-
medel. Boskapshållning av olika slag är viktig för att hålla landskapet öppet och bör därför ges stöd från 
samhället. Fisktillgången är god i Stockholms skärgård men yrkesfisket lider brist på fiskevatten till följd av 
stor ägosplittring och de fritidsboendes fiskerättsägande. Åtgärder måste vidtas för att möjliggöra fiske på 
tillräckligt stora områden för licensierade yrkesfiskare. Lokal produktutveckling av fisk och kött bör ges stöd. 
Samtidigt är jakt och fiske omtyckta sysselsättningar för många besökare. De fast boende i skärgården bör 
ges möjlighet att utveckla denna verksamhet. Åtgärder bör vidtas för att minska förekomsten av säl och skarv 
i områden där fiske prioriteras.

Bredband och it ger goda förutsättningar för distansarbete ute i skärgården. Näringslivet, staten och skär-
gårdskommunerna kan medverka till detta. 

Skärgårdens livsmedelsbutiker har svårt att överleva utan fraktstöd. Butikerna är nödvändiga för möjlig-
heten att bo och verka i skärgården. För att stärka också övriga näringar i skärgården bör fraktstödet omfatta 
även andra skärgårdsföretag. Det är viktigt att kommunikationerna också tillgodoser de fastboendes intres-
sen. Färjeturerna mellan öar bör därför utökas.

Den omdebatterade Horstensleden kommer om den blir verklighet att påverka i dag orörd natur då stora 
mängder berg sprängs bort. Både stora naturvärden och fisket kommer då att påverka negativt. Vi menar att 
den redan i dag mycket omfattande kryssningstrafiken genom Stockholms skärgård även i fortsättningsvis är 
möjlig utan omfattande ingrepp i vår unika skärgård. 

5.2.2 Mångfald i skärgården
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Målet måste vara att alla naturligt förekommande växt- och djurarter 
skall kunna fortleva i livskraftiga bestånd. För att möjliggöra samexistens med lokala näringar bör en zone-
ring göras i skärgården. Vissa områden avsätts för hållbart nyttjande och andra områden avsätts för skydd 
och hållbara former av turism.

Vattnets kvalitet i skärgården måste förbättras. Bräddning av avloppsvatten och utsläpp av orenat dag-
vatten måste minskas till ett absolut minimum. Kommunerna måste fullt ut uppfylla sitt tillsynsansvar för 
enskilda fastigheter och se till att kraven på tillräcklig rening uppfylls. Så långt möjligt bör enskilda fastighe-
ter anslutas till avloppsreningsverk eller till gemensamhetsanläggningar. 

Aktiva restaureringsåtgärder ska vidtas genom att öka vattenomsättningen i vattenområden där lokal 
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syrebrist eller övergödning förekommer. Syrefria djuphålor bör restaureras för att bl.a. minska närsaltläcka-
get från bottnar. Musselodlingar bör anläggas som miljöförbättrande åtgärder. I lämpliga fall bör musselod-
ling kunna ersätta andra åtgärder (t.ex. utbyggnad av enskilda avlopp). Skördade musslor bör användas för 
biogasproduktion och gödsel. Som huvudansvarig för tidigare utsläpp bör storstadskommunerna ta huvud-
ansvaret för denna verksamhet i nära samarbete med Vattenmyndigheten. Problemen i ytterskärgården beror 
i första hand på föroreningar från öppna Östersjön och regionen bör därför aktivt arbeta för att genomföra 
Baltic Sea Action Plan2.

Överallt där det överhuvudtaget är möjligt ska skadade miljöer för lek och uppväxt av vandringsfisk som 
lax, öring, sik och asp restaureras både i skärgården och i Mälaren. Härigenom kan naturliga bestånd av vand-
ringsfisk återskapas inom hela vattensystemet. Utsättning av fisk ska enbart ske för att kompensera skador 
som av olika anledningar inte kan åtgärdas. Fisk från lokalt bestånd ska användas och utsättning ska bara 
ske i sådan omfattning att den naturliga produktionen kompenseras. Utsättning för att möjliggöra överfiske 
ska inte förekomma. Naturliga fiskvägar ska skapas mellan Saltsjön och Mälaren och vidare upp i tillrinnande 
vattendrag upp till nedersta naturliga vandringshinder.

5.2.3 Skärgården skall vara tillgänglig för alla
För att skydda strändernas unika geologi, djur och växtliv är det viktigt att strandskyddet förstärks och 
tidigare beviljade undantag eller olagliga hinder undanröjs. Alla ska ha rätt till vår unika skärgård. Genom 
att göra skärgården tillgänglig för fler skapas bättre möjligheter till arbete och försörjning för den bofasta 
skärgårdsbefolkningen. 

Ett viktigt inslag i en sådan strategi är att öppna upp skärgården för besökande året runt genom förbätt-
rade kommunikationer. Skärgårdstrafiken bör utvecklas och bättre integreras i den övriga kollektivtrafiken så 
att pendling både till länscentrum och mellan öarna möjliggörs. Det skall vara möjligt att bo i de tätortsnära 
delarna av skärgården och samtidigt arbeta på fastlandet. 

Lågsäsong i skärgården brukar betyda färre turer och färre besökare men så behöver det inte vara. För att 
uppmuntra fler att besöka skärgården vintertid bör SL:s periodkort gälla utan tillägg i Waxholmsbolagets 
vintertrafik. I kombination med ökad marknadsföring från Waxholmsbolaget skulle det säkert bli en succé. 
Waxholmsbolaget har genom sitt föredömliga arbete tilldelats landstingets tillgänglighetspris. Även 
Skärgårdsstiftelsen bedriver ett förtjänstfullt tillgänglighetsarbete på sina områden/marker. För att möjlig-
göra för än fler att besöka skärgården skall tillgänglighetsarbetet utvecklas ytterligare. 

5.2.4 Båtliv
I Stockholms län finns det uppskattningsvis 200 000 fritidsbåtar, de flesta är motorbåtar. Samtidigt som fri-
tidsbåtarna är till stor glädje och ger många fina upplevelser kan de också ge upphov till miljöproblem i form 
av buller, avgaser, gifter från båtbottenfärger, latrinutsläpp och vågsvall. Förbud mot latrintömning bör därför 
införas och möjligheterna att ta hand om latrin måste utökas i alla befintliga hamnar. Användandet av förbjud-
na båtbottenfärger måste kontrolleras noggrannare och båttvättar anläggas i alla större hamnar. Skotertrafik 
bör förbjudas så långt det överhuvudtaget är möjligt utifrån gällande EU-regler och områden med förbud för 
fossildrivna motorbåtar bör införas i känsliga områden. Segelbåtar och eldrivna motorbåtar bör gynnas. 

5.2.5 Fler bostäder
Skärgårdens attraktionskraft har drivit upp fastighets- och boendekostnaderna vilket gjort det svårt för 
ungdomar att bo kvar i skärgården. Samtidigt har många skärgårdsföretagare svårt att rekrytera arbetskraft. 
För att ge fler möjlighet att bo och arbeta i skärgården är det nödvändigt att det byggs hyresbostäder på de 
större öarna. Nya bostäder skall anpassas till befintliga kulturmiljöer. Ett större befolkningsunderlag ger 
bättre förutsättningar för kommersiell och samhällelig service som dagligvaruhandel, förskola, skola och 
annan nödvändig samhällsservice samt bättre kollektivtrafik. 

Vänsterpartiet vill att
färjetrafiken i skärgården utökas utifrån de fastboendes behov och innefattas i SL-kortet. • 
strandskyddet stärks och stängda områden öppnas upp • 

2  Miljöministrarna i länderna runt Östersjön beslutade om Baltic Sea Action Program vid ett möte i Krakow, Polen, den 15 

november 2007. Utsläppen ska minska och målet god ekologisk status ska nås genom nationella åtgärdsprogram. Ett nationellt 

åtgärdsprogram ska fastställas 2010 och åtgärderna i aktionsplanen ska vara införda 2016.
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tillgången på vandrarhem och andra billiga boendeformer för turism utökas• 
fraktstödet utökas till att omfatta fler näringsgrenar än livsmedelsbutiker. • 
hyresbostäder byggs på de större skärgårdsöarna.• 
tillgången på fiskevatten för licensierade yrkesfiskare ökas och lokal produktutveckling stöds.• 
alla naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd.• 
skyddade områden skapas där bevarande av miljö och kultur prioriteras och att förekomsten av skarv • 
och säl begränsas inom andra områden för att gynna ett hållbart fiske
tidigare lek- och uppväxtområden för all vandringsfisk restaureras.• 
utsättning av fisk ska enbart ske för att kompensera irreversibla skador och då bara med fisk från lokalt • 
bestånd.
fossilbränsledrivna båtar förbjuds inom utpekade områden och system för båtbottentvätt och • 
latrinomhändertagande utvecklas
utsläppen från det kommunala avloppsnätet minskas och enskilda fastigheter ansluts • 
tillsynen av enskilda fastigheters avlopp skärps och fler gemensamhetslösningar skapas• 
musselodling utvecklas som alternativ för närsaltreduktion och för att restaurera syrefria bottnar• 

5.3 nya branscher och bredd i produktionen

För att få till stånd ett långsiktigt hållbart samhälle krävs omställningar och nyinvesteringar i länets energi- 
och trafiksystem. Detta skapar också förutsättningar för teknik- och produktutveckling i regionen. Miljöteknik 
är en expansiv marknad där Stockholm gå i spetsen. Stöd, i form av exempelvis fonderade medel, ska göras 
tillgängliga för viktiga satsningar på miljöteknik. Privata investeringar har sällan den uthållighet som krävs 
och medlen kan därför tillföras i form av statliga bidrag, men också komma från lokala investerare eller kre-
ditgarantiföreningar som bygger på lokala eller regionala engagemang.

Nya initiativ, innovationer och entreprenörskap ska uppmuntras. Stockholmsregionen har goda förutsätt-
ningar att bidra till entreprenörskap och utveckling tack vare regionens storlek och täthet. I Stockholm är det 
lättare för nischföretag att etablera sig trots att det redan finns aktörer inom samma eller närliggande bran-
scher. Ju fler företag som är verksamma i samma eller närliggande bransch desto bättre blir möjligheterna till 
samarbete och överföring av kunskap.

Med en hårdnande konkurrens från främst låglöneländer måste näringslivets förädlingsgrad öka. Det 
ska finnas en bred bas i produktionen och ett högt förädlingsvärde per anställd samt en ökad produktion av 
teknikintensiva varor och av tjänster. Specialisering kan ge konkurrensfördelar, medan en stor bredd i pro-
duktionen minskar sårbarheten. Stockholm är både storstad, småstad, landsbygd och skärgård. Denna särart 
måste bevaras och företagande inom skiftande sektorer uppmuntras. Vi vill verka för en så stor spridning som 
möjligt av företagsetableringar inom länet, men tillåta specialisering där det ger samordningsvinster. 

Vid sidan av teknikintensiv produktion inom kemi-, läkemedels- och elektronikbranschen är det inom 
service- och tjänstesektorn som den huvudsakliga sysselsättningstillväxten kommer att äga rum framöver. 
Tjänstesektorn innefattar såväl högkvalificerade arbeten som lågt betalda arbeten inom städning, restaurang 
och transport. Båda formerna av tjänstearbete ska utvecklas och lönenivåerna förbättras. 

Tjänstesektorn är i allmänhet mindre miljöbelastande än varuproduktion. inom denna sektor. Inom kul-
tur, media, turism och andra kunskapsintensiva verksamheter finns stora möjligheter för delar av länet 
som i dag uppvisar en låg grad av näringslivsmässig utveckling att etablera konkurrenskraftiga företag. 
Tjänsteproduktion är visserligen generellt sett mer arbetskrävande än varuproduktion, men det finns ändå 
utrymme för innovationer och rationaliseringar. Det finns också nya branscher att utveckla.

5.4 offentligt och privat ägande

I Stockholmsregionen behövs såväl privata som offentligt ägda företag. Det offentliga ägandet är grunden för 
att skapa stabilitet och förutsägbarhet i ekonomin och för att erbjuda en grundläggande trygghet och sam-
hällsservice till alla medborgare. Ett exempel är de kommunala bostadsföretagen som måste värnas. I andra 
fall är privat ägande den bästa företagsformen. 

Kooperativt ägande ska uppmuntras och underlättas. I ägandeformen finns en inbyggd demokrati, men 
kooperativen har, liksom småföretagen, svårt att få finansiärer. Här handlar det om att öka förståelsen för och 
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kunskapen om kooperativa ägarformer hos kreditgivare, tillståndsmyndigheter och andra berörda. 
Varken privat- eller kooperativt ägande ska dock ersätta gemensamt ägande inom ramen för den offentliga 

sektorn, utan ska betraktas som ett komplement. Den gemensamma sektorn ska inte konkurrensutsättas. 
Utförsäljning av det gemensamma ägandet och urholkning av de sociala trygghetssystemen måste upphöra. 
För detta talar både sociala och demokratiska skäl, liksom möjligheten att erbjuda långsiktig stabilitet och 
trygghet. En utbyggd gemensam sektor är även en grundförutsättning för utvecklingen av näringslivet i 
regionen. Den gemensamma sektorn ska ge alla medborgare en solidariskt fördelad välfärd, oavsett inkomst. 
Detta är en förutsättning för arbetskraftsförsörjningen inom länet. Fler anställda inom skola, hälso- och sjuk-
vård minskar arbetslösheten och ökar kompetensen, vilket ger positiva effekter för näringslivet.

5.5 offentlig upphandling

Kommunerna fyller en viktig funktion i näringspolitiken. De ska erbjuda goda lösningar vad gäller mark, 
lokaler och infrastruktur och erbjuda goda levnadsvillkor för alla som bor i kommunen. För många företag är 
kommunerna och andra offentliga aktörer också viktiga kunder.

Kommunerna måste generellt sett bli bättre i sina kontakter med näringslivet. Det krävs en regelförenkling 
med tydlig, relevant och lätt tillgänglig information och förbättrad rådgivning i näringslivsfrågor. Arbetssättet 
”en dörr in” bör praktiseras, vilket innebär att företag ska kunna vända sig till en eller ett fåtal tjänstemän vid 
kontakt med kommunerna.

För många mindre företag upplevs det som alltför krångligt att lämna anbud i offentliga upphandlingar. De 
villkor och krav som ställs i upphandlingar bör därför stå i proportion till kontraktens storlek.

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen av ny teknik och nya näringar. De som 
upphandlar verksamheter bör därför ges möjlighet att ge lokalt förankrade företag förtur, liksom företag med 
en hög grad av miljöanpassning eller innovation i produktionen. Genom så kallad ”innovativ upphandling” 
kan man ställa krav på försknings- och utvecklingsinsatser under kontraktstiden. 

Svartjobb och lönedumpning ska bekämpas. I all upphandlad verksamhet ska därför krav ställas på an-
budsgivarna beträffande ekonomisk redovisning och kontroll av eventuella underentreprenörer. De pappers-
lösas situation bör dock beaktas, så att inte denna utsatta grupp får en livssituation som är ännu svårare än 
som redan är fallet. Högre krav på arbetsvillkor och kollektivavtal för de anställda ska ställas, liksom krav på 
större insyn. Meddelarfrihet ska råda också för anställda inom upphandlade verksamheter.

5.6 Småföretag och företag under uppbyggnad

Små och medelstora företag står för en stor del av tillväxten och förutsättningarna för dem att överleva och 
expandera måste förbättras. Andelen arbetsställen med få sysselsatta har visat sig ha en positiv effekt på 
sysselsättningstillväxten och om andelen små arbetsställen ökar, kan arbetslösheten sannolikt minska.

Stora företag är traditionellt sett bättre på innovationer mätt i antalet registrerade patent än mindre 
företag, medan mindre företag kan vara innovativa på andra områden. I dag präglas de mindre företagen av 
en hög grad av entreprenörskap, medan de flesta innovationerna sker i större företag. Därför vill vi förbättra 
förutsättningarna för forskning och utveckling i små och medelstora företag. 

Småföretag och ensamföretagare ska gynnas. I dag är det svårt att få krediter för expansion eller produkt-
utveckling och särskilt svårt är det för företag inom vissa sektorer att få lån. Tillgången på finansiering är ett 
stort problem och den ekonomiska uthålligheten är ofta dålig. På grund av detta förblir många mindre företag 
små trots att potentialen att växa finns. Vi vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa 
och nyanställa, men också för företag att leva vidare i liten skala. I vissa fall kan fler små aktörer vara mer 
berikande för näringslivet än att de redan etablerade expanderar. För att öka antalet nyetableringar vill vi 
förbättra samhällsstödet för företag under uppbyggnad. 

5.7 lika förutsättning för företagande

Småföretag som startas av kvinnor uppnår bra resultat, men har ofta svårt att expandera. Kvinnors företa-
gande återfinns ofta inom traditionellt kvinnodominerade sektorer och många av de innovationer som görs 
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av kvinnor återfinns därför inom handel, vård- och servicesektorerna. Kvinnor har svårare att få rådgivning 
och finansiering för produktutveckling och expansion. En annan anledning till den manliga dominansen är att 
kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hem och barnuppfostran.

Med hjälp av nätverk och lokala och regionala centrum för kvinnors företagande kan man skapa nya kon-
taktytor och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte. Insatserna vad gäller rådgivning till och mentorskap för perso-
ner med invandrarbakgrund måste också förbättras. Invandrades kompens måste bättre tillvaratas i arbetsli-
vet och mångfald ses som en tillgång.

Bidragsmedel, utbildnings- och utvecklingsinsatser ska fördelas rättvist med hänsyn till kön och etnicitet. 
Med hjälp av mikrolån till kvinnliga företagare eller företag verksamma inom traditionellt kvinnodominerade 
sektorer, kan man underlätta för dessa att expandera och hitta nya marknader och produkter.

Vänsterpartiet vill att
det regionala inflytandet över näringslivet stärks så att man bättre kan dra nytta av de särskilda • 
förutsättningar som råder lokalt och regionalt.
incitament och styrmedel ska finnas för att upprätthålla och lokalisera handel och arbetsplatser även till • 
de mindre centrala delarna av regionen.
tillväxten i regionen sker på ett miljömässigt och socialt acceptabelt sätt. • 
stödmedel ska göras tillgängliga för viktiga satsningar på miljöteknik, så som miljömässiga transporter, • 
biobränslen och lokal produktion. 
företagande inom skiftande sektorer uppmuntras. • 
tjänstesektorn utvecklas vad gäller såväl högkvalificerade arbeten som mindre kunskapskrävande • 
arbeten inom städning, restaurang och transport. 
det offentliga ägandet bevaras som grund för stabilitet och förutsägbarhet i ekonomin och för att • 
erbjuda en grundläggande trygghet och samhällsservice till alla medborgare.
kooperativt ägande underlättas och kunskapen om kooperativa ägarformer hos kreditgivare, • 
tillståndsmyndigheter och andra berörda förbättras. 
förutsättningarna för mindre företag att vara med i offentliga upphandlingar förbättras genom att de • 
krav som ställs i upphandlingen står i proportion till kontraktets storlek.
möjlighet ges att bereda lokalt förankrade företag förtur vid upphandlingar, liksom företag med en hög • 
grad av miljöanpassning eller innovation i produktionen. 
kontaktytorna mellan företag, kommuner, universitet och högskolor blir större för att möjliggöra • 
affärsutveckling och främja kunskapsutbyte.
bildandet av lokala nätverk för samverkan i t.ex. export- och FoU-frågor uppmuntras, så att kontakter • 
skapas och skalfördelar kan uppnås hos mindre företag.
förutsättningar skapas för små och medelstora företag att växa och nyanställa, men också för att leva • 
vidare som små företag.
bidragsmedel, utbildnings- och utvecklingsinsatser fördelas rättvist med hänsyn till kön och etnicitet. • 
invandrades kompetens tas tillvara bättre i arbetslivet, bl.a. genom rådgivning och mentorsskap.• 
mikrolån ges till kvinnliga företagare eller företag verksamma inom traditionellt kvinnodominerade • 
sektorer.
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6.  UtBIlDnIng  
 och forSknIng

6.1 Utbildning och forskningens betydelse

Utbildning och forskning spelar en central roll för tillväxt, demokrati, hälsa och rättvisa i Stockholms län. 
Utbildningen är viktig för möjligheten till en positiv tillväxt i Stockholmsregionen. En hög utbildningsnivå, 
liksom internationellt ledande forskning, är en förutsättning för att kunna konkurrera om jobb och nya företag 
med andra regioner i Sverige och internationellt. 

För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs ett nära samarbete mellan utbildning, forskning, näringsliv 
och det omgivande samhället. Vi vet också att utbildning är viktigt för att stärka och utveckla demokratin 
samt att en högre utbildningsnivå leder till bättre hälsa. Förutsättningar till utbildning och forskning är i dag 
orättvist fördelade geografiskt, könsmässigt och socialt. Utbildningsmöjligheter och forskningsresurser be-
höver därför fördelas mer rättvist för att möjliggöra en positiv utveckling på lika villkor för hela länet.

6.2 främja olika former av utbildning

Antalet högskoleplatser är inte tillräckligt. Stockholmsregionen har färre högskoleplatser än vad som moti-
veras av befolkningens storlek och långt färre än vad regionens arbetsmarknad efterfrågar. Den otillräckliga 
tillgången till högskoleplatser tenderar att befästa den sociala snedrekryteringen. Därför bör nya högskole-
platser i Stockholmsregionen förläggas till områden där relativt få ungdomar går från gymnasium till högsko-
la/universitet. Södertörns högskola bör därför tillföras mer forskningsresurser och utvecklas till universitet. 

Gymnasieutbildningen i Stockholmsregionen har alltmer utvecklats till en regional utbildning, där 
allt färre elever går i ett gymnasium beläget i den egna kommunen. Landstinget har redan ansvar för 
Naturbruksgymnasierna i Berga och Säbyholm. Vi vill att landstinget ska behålla dessa och att skolorna utveck-
las i nära samverkan med t.ex. LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och STAF (Sveriges trädgårdsanläggarförbund).

Yrkesutbildningen har de senaste tjugo åren minskat i så väl bredd som volym i Stockholmsregionen. 
Samtidigt är behovet av yrkesutbildad arbetskraft stort. Ansvaret för yrkesutbildningarna är dessutom splitt-
rat på flera olika nivåer och huvudmän. Därför är det viktigt att tydliggöra ansvaret och förbättra samordning-
en genom bildande av ett kommunalförbund mellan kommunerna och landstinget i Stockholmsregionen. 

För att kunna erbjuda fler eftergymnasial utbildning är det viktigt att satsa på utveckling av fler lärcentra 
i Stockholmsregionen. Lärcentra spelar dessutom en viktig roll för kvinnors möjligheter till studier. Lärcentra 
ska vara väl försedda med utbildad personal som kan ge eleverna hjälp under studietiden och vara väl för-
sedda med tekniska hjälpmedel. Miljön i övrigt bör så långt det är möjligt vara likvärdig med högskolan. 

Det är viktigt att alla högskolor och universitet i Stockholmsregionen utvecklar det arbete som är formu-
lerat i den ”tredje uppgiften” – att samverka med det omgivande samhället. Samverkan bör utvecklas och 
förbättras med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Högskolor och universitet måste också få 
en central roll i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet.

Stockholmsregionen är Sveriges starkaste forskningsregion men regionens andel av hela landets medel för 
forskning och utbildning är i förhållande till invånarantalet liten och minskande. Omkring fyra femtedelar av 
Stockholmsregionens forskning och utbildning är företagsfinansierad och bedrivs internt, företrädesvis i ett 
litet antal multinationella koncerner. Det gör regionen sårbar och starkt beroende av beslut hos en begränsad 
grupp företag. 
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6.3 kunskapsutveckling och samverkan
Investeringar i kunskapsutveckling genererar samhällsekonomiska vinster som överstiger de rent företags-
ekonomiska och andelen högutbildade har en långsiktigt positiv effekt på sysselsättningstillväxten. Därför 
är det viktigt att det i Stockholmsregionen erbjuds utbildning på olika nivåer. Kontaktytorna mellan företag, 
kommuner, universitet och högskolor måste bli större för att möjliggöra affärsutveckling och gynna kun-
skapsutbyte. Detta skulle vara till gagn för såväl företag som undervisning och forskning. I Stockholm finns i 
dag en väl utvecklad grundforskning, medan den behovsmotiverade forskningen har potential att utvecklas 
och förbättras. Det bör råda en balans mellan forskningen och exploateringen av forskningsresultaten, men 
utan att näringslivet blir styrande över forskning och undervisning.

Direktkontakt mellan människor står fortfarande för det största kunskapsutbytet och ska stimuleras 
genom samverkan, nätverksbyggande och förbättrade kommunikationer i regionen. Nätverkskopplingar kan, 
som ett komplement till traditionellt kunskapsinhämtande i form av studier, ge större positiva effekter genom 
att sprida mer konkreta företagsnära kunskaper. Därför ska bildandet av lokala nätverk för samverkan i t.ex. 
export- och FoU-frågor uppmuntras, liksom arenor där utbyte av erfarenheter kan äga rum och kontakter 
skapas. När många mindre företag samverkar uppnås skalfördelar som gynnar de samverkande företagen, 
samtidigt som konkurrensen kan bibehållas. Småföretag kan också genom samverkan behålla sin småskaliga 
karaktär men ändå uppnå stordriftsfördelar. Kunskapsspridning mellan nätverkens medlemmar ökar därige-
nom den totala konkurrensfördelen för regionen.

Vänsterpartiet vill att
utbildning och forskningsresurser i Stockholmsregionen fördelas mer rättvist för att möjliggöra positiv • 
utveckling i hela regionen.
forskningsmedel ska komma kvinnor till del i samma utsträckning som män.• 
nya högskoleplatser utvecklas och förläggs till områden där relativt få ungdomar går från gymnasium till • 
högskola/universitet.
Södertörns högskola tillförs mer forskningsresurser och utvecklas till universitet.• 
landstinget behåller Naturbruksgymnasierna i egen regi.• 
kommunalförbund bildas med alla kommuner och landstinget för att samordna och utveckla gymnasie- • 
och yrkesutbildningar i Stockholmsregionen.
det satsas på uppbyggnad av fler lärcentra i Stockholmsregionen.• 
resurserna till Komvux, folkhögskola och studieförbunden ökar kraftigt.• 
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7.  kUltUr

Vad är det som får människor att välja bostadsort? Förutom tillgång till arbete och kommunikationer finns 
också ett behov av tillgång till en meningsfull fritid. Både natur och kultur är nödvändiga för ett bra liv. Det 
är i dag ett konstaterat faktum, underbyggt i flera forskningsrapporter, att kultur är en viktig lokaliserings-
faktor. Både företag och personer väljer att etablera sig på orter där det till finns bra bibliotek, tillgång till 
kulturskola för barnen och möjlighet till professionella kulturupplevelser. En vital kulturinstitution på en ort 
generar också arbetstillfällen, besökare och mediebevakning. Kulturturism – att skapa attraktiva platser och 
evenemang kring kulturarv eller med annan kulturell anknytning – har blivit en växande näring och ett viktigt 
begrepp i många regionala utvecklingsprogram.

Vi anser att det är viktigt att det i varje region finns ett aktiverande, fritt och ifrågasättande kulturliv. 
Rätten att delta i och att uppleva kultur ska gälla alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, etnisk bakgrund, sexu-
ell läggning eller funktionshinder.

Vänsterpartiet kräver att kulturpolitiken garanterar en demokratiskt likvärdig fördelning av resurser över 
landet och inom regionerna. Vi vill att ansvaret för kulturen i hela landet ska styras genom en lag som slår 
fast att samhället har ett ansvar för att ge kulturen förutsättningar att verka och fritt utvecklas.

7.1 regional orättvisa

Den svenska kulturpolitiken har sedan 1974 baserats på idén om en regional spridning. Redan 1934 etable-
rades med grundandet av Riksteatern idén att staten har en skyldighet att se till att professionell kultur av 
god kvalitet finns tillgänglig i hela landet. Ett nät av regionala institutioner har sedan dess byggs upp, med 
finansiering från såväl statliga som regionala och kommunala medel. 

Trots detta har en stor del av landets kulturliv koncentrerats till storstäderna och allra mest till Stockholms 
stad. Där finns både de nationella kulturinstitutionerna, en rad kommunala kulturverksamheter och större 
delen av det fria kulturlivet. När det gäller hela Stockholms- regionen är dock situationen annorlunda. Stora 
delar av länet saknar helt kulturinstitutioner och har en mycket dålig kulturell infrastruktur. Det är dags att på 
allvar förverkliga principen om regional spridning genom inrättande av regionala, rörliga teater- och musikin-
stitutioner. En länsteater i Stockholm skulle t.ex. få i uppdrag att turnera i skärgården och andra glesbygder 
inom länet. Länsmusiken i Stockholm ska turnera i hela regionen. Det fria kulturlivet bör uppmuntras och ges 
förutsättningar att etablera sig i alla delar av regionen. 

7.2 en nationell biblioteksplan

Grundbulten i kulturpolitiken är tillgången till bibliotek. Helt nyligen (2009) fattades beslut om nerläggning av 
ett antal biblioteksfilialer i skärgården. Vänsterpartiet har länge krävt en nationell biblioteksplan för att säkra 
tillgången till fullgoda bibliotek på alla orter. Den uppsökande biblioteksverksamheten måste också förstär-
kas. Det bör stå i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till bibliotek. Undersökningar visar att privata skolor 
genomsnittligt erbjuder färre skolbibliotek, författar- och teaterbesök än de kommunala skolorna. Vi anser att 
tillstånd för och bidrag till fristående skolor ska villkoras med att de lever upp till krav på kultur i skolan.

7.3 alla barn ska ha rätt att uttrycka sig 

Kulturskolan måste byggas ut och få samma förutsättningar i hela regionen. I dag finns dels stora brister i 
utbyggnaden, dels stora skillnader mellan olika kommuner i regionen. Det kan skilja många hundra kronor 
i terminsavgift mellan kommunerna, där de välbärgade lågskattekommunerna tar ut de högsta avgifterna. 
Lidingö tog år 2006 ut 1 600 kr per termin och barn medan avgiften i Upplands-Bro var 700 kr. Som jämförelse 
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kan nämnas att Sundsvall och Arvidsjaur hade 0 kr i avgift och Göteborg 250 kr. 
Vänsterpartiet anser att kulturskolan på sikt ska ingå i den allmänna skolan och vara avgiftsfri, så att alla 

barn får samma möjlighet att uttrycka sig. Kulturen ska också vara en naturlig del av skolornas vardag och de 
estetiska ämnena bör vara obligatoriska. Konstnärer och kulturarbetare ska kunna vara en resurs i skolan i 
alla stadier.

7.4 regionalt centrum för filmproduktion

Regionala satsningar på filmproduktionscentra har varit mycket framgångsrika i andra delar av landet. 
I Stockholmsregionen bildades för ett par år sedan Filmpool Stockholm Mälardalen, med målsättning 
att utveckla kreativiteten och stärka filmproduktionen och den audivisuella industrin i Stockholm-
Mälardalsregionen. 

Medlemmar är i dag (2009) Örebro, Solna, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.  Flera kommuner, bl.a. 
Stockholm, har valt att inte ingå. Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting har också backat 
från tidigare åtaganden för filmproduktionen. Vi anser att regionen bör ta sitt ansvar för att uppmuntra 
filmproduktion i regionen och att fler kommuner och landsting bör ingå som partners i Filmpool Stockholm 
Mälardalen. Ett viktigt regionalt samarbete kan här uppstå och utvecklas. 

7.5 kulturell infrastruktur

För att konsten ska möta medborgarna måste det dels finns ett långsiktigt och tillräckligt ekonomiskt stöd för 
producenterna, dels system för kulturens infrastruktur som lokaler, förmedlare, arrangörer och pedagoger. 
Det är mycket viktigt att det i alla delar av regionen finns tillgängliga lokaler för möten och kulturevenemang, 
liksom för det lokala föreningslivet. 

Folkbildningen har också central betydelse för hela regionen som demokratiska utbildnings- och kulturför-
medlare och måste stödjas genom att studieförbunden får tillgång till bidrag och lokaler.

För att kulturen ska finnas i människors närhet och vardag måste man stödja lokala krafter som förmedlar 
kontakter, bygger upp nätverk, garanterar kvaliteten och stimulerar efterfrågan. Kulturföreningar och lokala 
kulturgrupper har viktiga funktioner, liksom kultursekretare och andra som är förmedlande länkar mellan 
konstnärerna och publiken. 

Mer eller mindre ideellt arbetande arrangörer och arrangörsföreningar är av grundläggande betydelse för 
att kulturen ska nå ut. Därför måste det finnas ett ordentligt tilltaget arrangörsstöd och möjligheter för de 
ideellt arbetande arrangörerna att få utbildning för sin viktiga uppgift.

Vänsterpartiet vill att
stödet för icke vinstdrivande arrangörer utökas kraftigt och arrangörerna erbjuds utbildning för sin • 
uppgift.
alla delar av regionen har kultursekreterare, konsulenter eller motsvarande i tillräcklig utsträckning för • 
att täcka behoven
det öppnas fler bibliotek i glesbygd • 
enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation följs• 
fler regionala kulturinstitutioner utvecklas i Stockholms län• 
Filmpool Stockholm-Mälardalen får stöd från flera kommuner och landsting• 
villkoren för kulturskolan är lika i hela regionen• 
marknadshyror för kulturen tas bort• 
fri entré till alla museer i regionen införs• 
lagliga grafittiväggar tillskapas på flera ställen i regionen• 
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8.  BoStaDSBygganDe  
 och SaMhällSBygganDe

I Stockholms län finns boende på landsbygd och i skärgård, i förorter långt från eller nära Stockholms inner-
stad. De som lever här är sammanboende eller ensamboende med eller utan barn. Här bor man i en liten stuga 
eller i ett påkostat hus, i slott eller bondgård, i stora eller små villor och radhus, i lägenhet som är hyresrätt 
eller bostadsrätt. Denna mångfald kan ses som en rikedom. Men här finns också personer som stöts ut ur 
gemenskapen, personer som är hemlösa. En del kommuner har problem med att hus avsedda för fritid blir 
permanentboende, utan att vatten och avloppsfrågan lösts. En del bor här för kortare tid, kanske för att sä-
songsarbeta, för behov av försörjning eller för att studera. En del reser hit varje dag och andra veckopendlar 
långt ifrån.

Somliga har tillgång till flera bostäder både för permanentboende, övernattning och fritidsboende. Andra 
är inneboende eller bor i andra eller tredje hand. En del tillbringar varje dag på jakt efter en ledig härbärges-
plats eller portutrymme att sova i. Många står på kö för att få ett handikappanpassat boende eller för att få 
en bostad med särskilt stöd. 

Det saknas boenden både för de som har behov av en bostad med särskilt stöd och för de som just nu inte 
skulle klara av att sköta om ett eget hem. 

En del har gott om utrymme i sitt boende, andra är trångbodda – ibland är det flera barnfamiljer som delar 
på en mindre lägenhet. En del har nära till naturen medan andra bor i bostadsområden med stark trafik inpå 
husknuten. De gröna kilarna är viktiga för livskvalitet men de separerar också olika bostadsområden från 
varandra, de rika och välbärgade områdena från dem som har mindre makt och inflytande över sina liv. En 
del lämnar nästan aldrig sin bostadsort. Vi har bostadsområden som är mycket homogena bestående av rika 
svenskar, andra bostadsområden består av personer från en mängd olika kulturer. På så sätt möts vi inte, 
olika samhällsklasser och kulturer är starkt åtskilda.

8.1 Bostadssegregation

Trots att Sverige historiskt sett haft bättre instrument än andra länder när det gäller att styra bostadsområ-
dens utformning uppvisar vårt land en högre grad av bostadssegregation än många andra stater i Europa. 
Med bostadssegregation menar vi rumslig uppdelning av människor efter socioekonomisk status och etniskt/
kulturellt ursprung. Orsaken till denna relativt starka segregation är bristande politisk vilja, avsaknad av 
kunskap om segregationens mekanismer och det faktum att funktionalismen – med sin starka inriktning på 
funktionsuppdelning – varit starkare i Sverige än i andra länder. 

I Stockholmsregionen är den rumsliga segregationen mycket påfallande. Stora skillnader råder både mellan 
kommuner inom regionen och mellan stadsdelar inom samma kommun. På de senare 20 åren har segregatio-
nen ökat, utom under en kort period efter 90-talets lågkonjunktur. En studie av Stockholms Utrednings- och 
Statistikkontor (USK) visar att områden som var socialt utsatta i början av 2000-talet var det redan i slutet av 
1980-talet. USK visar också att betydande lokala förändringar sker. Ett område kan ha blivit mindre socialt 
utsatt medan ett annat intilliggande område i samma område kan ha blivit mer utsatt. Detta gäller oavsett om 
man mäter skillnader i inkomst, utbildning, arbetslöshet eller andel invandrare. 

Den borgerliga politiken att omvandla allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter har starkt bidragit till att 
öka segregationen. Borgerliga politiker säger att de vill främja integration genom att blanda upplåtelsefor-
mer, men i praktiken har ombildning till bostadsrätter skett nästan enbart i de områden som redan har hög 
andel bostadsrätter. De som inte kan eller vill köpa sina lägenheter pressas att flytta ut. Resultatet blir att 
segregationen ökar. Samtidigt blir det svårare för låginkomsttagare att ta sig in på bostadsmarknaden. De har 
naturligtvis ännu mindre chans att bosätta sig i ett attraktivt område. 
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8.2 Segregationen ett hot mot demokratin
Det är de välbeställda kommunerna som driver på segregationen. När kommuner prioriterar att bygga 
dyra och exklusiva bostäder blir en följd att resurssvaga grupper flyttar till andra kommuner. En studie av 
Boverkets visar att bara 15 av Stockholms läns 26 kommuner anser att det är en angeläget att få i gång byg-
gandet av hyresrätter med rimliga hyror. Täby, Danderyd och Lidingö hör till de kommuner som inte anser att 
detta är viktigt. 

En av de viktigaste orsakerna bakom bostadssegregation är de stora sociala skillnader som finns i sam-
hället. När det gäller skillnader i inkomst, utbildning och tillgång till samhällsservice är Vänsterpartiet det 
parti som vill gå längst för att minska klyftorna. Sådana förändringar kan ta lång tid att genomföra. Under 
tiden kan man vidta åtgärder som minskar den rumsliga segregationen. Åtgärderna ska inte bara riktas mot 
de områden som har sociala problem utan även mot de områden som domineras av medel- och överklass. 
En huvudorsak till segregation är ju att majoritetsbefolkningen undviker att bosätta sig i s.k. invandrartäta 
områden.

Det finns fördelar med att invandrare från ett visst land samlas i vissa bostadsområden – kring en egen 
gudstjänstlokal, butiker med vissa livsmedel eller klubblokaler för egna möten – men dessa fördelar måste 
vägas mot nackdelarna. Invandrare från länder utanför Europa har ofta lägre inkomst och lägre utbildning än 
genomsnittet, vilket i sin tur innebär att underlaget för butiker är sämre och att skolorna har större svårighet 
att klara läroplanen (se vidare avsnittet om klasser och regional obalans). En stark segregation leder också till 
att det kan bli svårare att komma in på arbetsmarknaden och att delta i det politiska livet.

8.3 Skapa tillit

Segregation hänger nära samman med socialt kapital. I Stockholmsregionen är det sociala kapitalet ojämnt 
fördelat. Andelen inrikes födda som anser sig kunna lita på de människor som bor i deras område är markant 
högre jämfört med personer med utländsk bakgrund. Socialt kapital är värdefullt både för enskilda individer 
och för samhället. I områden med svagt socialt kapital känner sig människor mindre trygga. En region där 
människor bor skiktat efter inkomst och delas upp geografiskt i åtskilda områden riskerar att drabbas av 
sociala spänningar som kan bli ett allvarligt hot mot ett demokratiskt och långsiktigt hållbart samhälle. Detta 
är – förutom rättviseaspekten – ytterligare skäl för att den tilltagande boendesegregationen måste stoppas.

För att bryta segregationen måste en hel rad åtgärder vidtas. Kommuner med få hyresrätter ska åläggas 
att bygga fler billiga hyresrätter. Omvandlingar till bostadsrätter måste stoppas. De politiskt styrda allmän-
nyttiga bostadsföretagen ska ges en aktiv roll. Deras hyresledande roll ska bevaras så att hyror kan hållas på 
en rimlig nivå. Vidare ska nya stadsdelar planeras med blandade hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtel-
seformer. Sådan blandning bör ske även på kvartersnivå. De områden som är minst attraktiva ska förnyas och 
rustas upp först. Ensidigt sammansatta områden ska kompletteras med funktioner som saknas, t.ex. arbets-
platser i områden som domineras av bostäder. 

Vid upprustning ska de boende stimuleras att medverka aktivt. Att involvera de boende kan bidra till ett 
effektivt arbetssätt, skapa mötesplatser och mobilisera människor. Man bör se den frivilliga sektorn som 
en resurs. Mentorskap och nätverksbyggande är ett konkret sätt att skapa ingångar i ett för många slutet 
samhälle. Att fokusera på sport och kultur kan vara ett sätt att arbeta för att stärka det sociala kapitalet. Man 
bör särskilt arbeta med kvinnor, barn och unga. Det är också viktigt att arbeta med attityder och mot rasism. 
Befintlig offentliga rum bör göras mer attraktiva. Den offentliga servicen ska förbättras i de utsatta områdena 
och nolltolerans mot störande grannar ska råda.

8.4 Bygg fler bostäder!

Regionen växer ojämnt och ojämlikt, starkast växer Stockholm stad mätt i invånarantal. Befolkningsökningen 
och bostädernas utbyggnad sker inte genom en samordnad samhällsplanering. Det saknas framförallt hyres-
bostäder. 

Åtgärder måste vidtas för att möta den stora efterfrågan. Ett sätt är att styra etableringen av arbetsplat-
ser. I Sverige är det i dag bara Skåne, Västra Götaland samt Mälardalen som är tillväxtregioner och resten av 
landet avfolkas gradvis. Samhället bör mer aktivt än i dag styra lokalisering av arbetsplatser så att alltför 
kraftiga obalanser kan rättas till, därmed skulle trycket mot Stockholmsregionen åtminstone lätta något. 
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De senaste åren har Bostad Stockholm haft en bostadskö på över 250 000 personer, av dessa bor 70 000 i 
Stockholms stad. Det har lett till att det blivit lönsamt att bygga på kraftiga sluttningar och annan mark som 
tidigare ansågs omöjlig att bebygga; att man tagit värdefulla grönområden i anspråk; att man accepterar bo-
städer i bullriga lägen och att man ökat exploateringsgraden så att gällande normer om soltimmar på gårdar 
kraftigt har underskridits. 

Det är alldeles för dyrt att bygga nytt; hyrorna blir så höga att få har råd att flytta in. Det byggs mest 
bostadsrätter samtidigt som det är den flexibla hyresrätten som efterfrågas. Vid ombildningar bortslumpas 
däremot hyresrätter till den privata marknaden till kraftiga underpriser. 

8.5 en flerkärnig region 

Hela Mälardalen är i dag en fungerande arbetsmarknad och långpendling blir allt vanligare. Ett sätt att minska 
resbehovet är att göra Stockholm-Mälardalen mer medvetet flerkärnig. Om orter och städer utanför regionen 
stimuleras genom investeringar i ny infrastruktur, läroanstalter och kulturinstitutioner kan trycket på inflytt-
ning till Stockholm minska. 

Genom en medveten utbyggnad av tvärförbindelser av kollektivtrafik kan även länet göras mer flerkärnigt 
så att trycket på innerstaden samt en del kommuner minskas. Redan i dag finns början av sådana regionala 
kärnor i Barkarby/Jakobsberg, Flemingsberg, Haninge, Kista/Sollentuna/Häggvik, Skärholmen-Kungens 
kurva, Södertälje och Täby/Arninge. Även platser som Bromma-Ulvsunda, Danvikstull-Henriksdal, Värtan 
och Västberga, kan göras attraktiva genom kollektiva trafiklösningar och bebyggelse med tät och blandad 
karaktär. 

Vi måste bevara Stockholms unika tillgång på grönska och vatten genom att freda en del områden från be-
byggelse. Vi tar avstånd från bebyggelse på Stockholms gröna kilar och vid stränderna. Förtätning bör i första 
hand ske längs kollektivtrafikleder och särskilt dess knutpunkter, för att minska bilberoendet.

Mark för bostäder har i alltför hög grad skiljts från områden med arbetsplatser, kommersiell service, trafik-
anläggningar och rekreation. Resultater är arbetsplats- och köpcentrumsområden som är dystra och öde efter 
arbetstid, samt långa resor mellan hem och arbetsplats. 

Arbetsplatser måste förläggas i mindre centrala lägen och vi behöver komplettera med bostäder i indu-
striområden och i stadskärnor för att knyta ihop tidigare separerade områden. Vi vill stoppa utbyggnaden av 
externa köpcentra som bygger på bilberoende. Vi vill föra över resande från bil till kollektivtrafik, vilket gör 
att överstora gator och parkeringsplatser kan frigöras för ny bebyggelse. Vi vill ha levande stads- och kom-
mundelar med blandade verksamheter. Vi måste helt enkelt bygga bostadsområden där man kan leva, jobba, 
umgås och rekreera sig. De flesta bostäderna är redan byggda så åtgärderna måste framförallt ske inom 
befintligt bostadsbestånd.

8.6 alla kommuner måste ta sitt ansvar

Alla kommuner måste ta ansvar för bostadsbyggande. Kommuner som Danderyd, Täby, Österåker, Värmdö, 
Ekerö, Tyresö och Vaxholm måste också bygga hyresbostäder som efterfrågas av dem som vill bo där. Dessa 
kommuner är de som i dag har lägst andel flerbostadshus, särskilt hyresrätter. De bidrar starkt till bostads-
segregationen som råder i regionen. En gemensam bostadsförmedling måste återinföras. Alla kommuner 
har inte allmännyttiga bostadsföretag. En lag bör införas om kommunernas skyldighet att ha en kommunal 
bostadsförsörjning. Alla kommuner i Stockholms län ska åläggas att utarbeta program för bostadsförsörjning 
och bostadsbyggande. Ekonomiska samt andra påtryckningsmedel ska införas för att få fram bostäder i hela 
Stockholmsregionen.

8.7 Bygg hyresrätter

Det mest flexibla boendet är hyresrätten. Med en hyresrätt kan man lättare hitta någon att byta med om 
man behöver byta bostadsort, eller om man har fått en ny livssituation och behöver en större eller en mindre 
bostad. Men i dagstidningarna finns bara annonser om bostadsrätter och priserna är höga. 

Fem kommuner saknar kommunal bostadsförmedling (Vaxholm, Täby, Danderyd, Salem och Nacka). Detta 
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gör att personer som av olika skäl inte har bostad helt saknar möjlighet att få hjälp av sin kommun. De kan 
trots stora behov varken få förtur eller möjlighet att hyra en bostad i kommunen. Möjlighet att få banklån är 
obefintlig för den som saknar fast arbete eller som hamnat i skuldfällan av olika skäl. 

Det finns en olaglig kommers kring hyreslägenheter. Man kan på svarta börsen köpa ett kontrakt, om man 
har pengar och kontakter. För att komma till rätta med detta problem måste fler hyresrätter byggas och den 
svarta marknaden bekämpas. 

Mark för bostadsbyggande ska ägas av kommunen så att man kan planera för attraktiva orter med blan-
dade funktioner och goda miljöer. Byggbolag i kommunal regi bör skapas för att bryta de stora byggbolagens 
starka dominans och pressa ner priserna. Byggsektorn behöver utsättas för konkurrens så att den moderni-
seras och effektiviseras och möjliggör billiga hyresrätter. 

8.8 Utöka demokratin och boendeinflytande för de som hyr

Det senaste decenniet har den grundläggande tryggheten för de som bor i hyresrätt allvarligt hotats. Varje 
gång borgarna har makten hotas dessa hyresgäster med utförsäljning av sitt hem. Detta innebär en otrygghet 
i boendet under åratal, för dem som vill och för dem som inte kan annat än att fortsätta att hyra.

Utförsäljningarna har också visat på ett regelverk med stort demokratiunderskott, där en 40-procentig 
minoritet av de boende kan äventyra tryggheten i boendet för det stora flertalet. Reglerna kring bostadsom-
vandling från hyresrätt till bostadsrätt är oklara och ständigt förändras till förmån för dem som vill omvandla. 

Vi vill ge makten över boendet till dem som hyr sin bostad. De lokala hyresgästföreningarna måste få 
reell makt och inflytande över området, både vad gäller boendet och skötseln av husen och den yttre miljön. 
Lokala hyresgästföreningar ska ges mandat att besluta om renoveringar och upprustningar tillsammans med 
förvaltare och bostadsföretag.

Lagen skulle också behöva ändras så att de som bor i husen har mer att säga till om kring lägenhetsstandar-
den. Det är i ytterst få mål som ger den klagande hyresgästen rätt, i nästan alla fall vinner fastighetsägaren.

8.9 olika skatteregler och dubbelbeskattning 

De som bor i allmännyttan dubbelbeskattas och överhyra tas ut. De bekostar sitt eget boende samtidigt 
som de via sin hyra bidrar med medel till nybyggnation. De tre Stockholmsföretagen är rikast i Sverige av de 
allmännyttiga bostadsföretagen. Under den förra borgerliga mandatperioden 1998-2002 i Stockholm stad tog 
kommunen ut 3,8 miljarder kr ur bostadsbolagen för att använda i den allmänna kassan. I Stockholm ligger de 
allmännyttiga bostadsföretagen som dotterbolag i stadens koncern. När budgeten tas i kommunfullmäktige 
bestäms också storleken på det som kallas avkastningskrav eller internränta (bolagens vinst). Internräntan 
ligger som en kostnad i bolagets kalkyl vilket för hyresgästen negativt påverkar det belopp som bolaget vill ta 
ut i hyreshöjningar. Även andra kommuner mjölkar sin allmännytta på medel. I Åkersberga har man t.ex. lagt 
ett kommunalt bolag för bryggor som dotterbolag till det allmännyttiga bostadsföretaget, trots att båtar inte 
har något att göra med dem som hyr bostäder.  

Från andra partier har krav ställts på att allmännyttan ska underordnas marknadsstyrning samt att man tar 
bort utdelningsbegränsningen som i dag är maximalt 6 procent av insatt kapital i bolagen. Ytterligare förslag som 
hotar de som bor i hyresrätt är det sk efterfrågeöverskottet, dvs att hyran kan höjas med ytterligare 3-7 procent i 
områden där efterfrågan att få en bostad är extra stort. På så sätt kommer klasskillnader ytterligare att förvärras. 

För att få igång bostadsbyggandet av hyresrätter bör staten återinföra investeringsstödet. Även det s k 
ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) måste förändras. I dag har bara de som har bostadsrät-
ter och villor rätt att göra avdrag för sin boendekostnad. Denna rätt gäller inte för räntekostnader av hyresrät-
ter. Skatte- och bostadspolitiken gör det i dag olönsamt att skaffa sig en mer ändamålsenlig bostad. 

8.10 Utveckla bostadsbeståndet!

En viktig fråga är ombyggnad och upprustning av redan befintliga bostäder. Standarden på våra bostäder 
skiljer sig markant åt. En del klarar av att lägga ner hundratusentals kronor på att renovera sina kök, ordna 
med smarta energilösningar eller göra lyxrenoveringar. En del bostäder har ett eftersatt underhåll och läcker 
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energi genom dålig isolering. Andra har tätats för mycket och felaktigt vilket skapat allvarliga allergier. En stor 
del av allmännyttans bostadsbestånd, framförallt den byggnation som skedde under efterkrigstiden, inklu-
sive miljonprogrammet 1965–1975, är i stort behov av renovering och upprustning. Standarden är ofta låg och 
lägenheterna är ofta nerslitna. Hyresmedlen från allmännyttans hyresgäster måste få stanna kvar i bolagen 
så att de kan göra en kraftsamling med renoveringar och förbättringar av bostadsbestånden.

Olika regler gäller beroende på när bostaden är byggd. I dag sätts det in treglasfönster i nya bostäder, dels 
för att minimera buller, dels för att spara på energi. Samtidigt har vi ett stort bostadsbestånd som enbart har 
tvåglasfönster. Dessutom finns det stora problem med luftföroreningar i form av radon och andra miljögifter.

Stockholm har områden som under olika decennier planerades och byggdes för att försörja industrin eller 
den offentliga sektorn med arbetskraft. Många som flyttade in i dessa områden då de var klara bor kvar. I dag 
bor många äldre, ofta kvinnor, i bostadsområden med smal- och lamellhus från 1940- och 50-talen som sak-
nar hiss. Badrummen är trånga och i köken finns hyllplan högt upp vilket skapar allvarliga fallolyckor. Kraven 
på tillgänglighet för funktionshindrade uppfylls inte.

I varje bostadsområde ska det vara möjligt att bo kvar även då hälsan eller den kroppsliga funktio-
nen sviktar. I dag tvingas många flytta från sitt sociala nätverk i brist på handikappanpassade bostäder. 
Vänsterpartiet vill till år 2020 handikappanpassa en tiondel av hyreslägenheterna i de bostadsområden som 
saknar kvarboendemöjlighet då hälsan sviker.

8.11 förtäta befintliga områden

Nya bostäder kan skapas genom förtätning av befintlig bebyggelse. På så sätt kan samhällsservicen förbätt-
ras och segregation brytas, samtidigt som ensidiga miljöer blir mer blandade. Vi kan då rädda mindre köpcen-
tra från nedläggning, göra kollektivtrafiken mer effektiv och skapa önskvärda urbana kvaliteter av annat slag. 

I dag uppvisar bebyggelsen i Stockholmsregionen extremt stora skillnader i täthet. Gamla villor på stora 
tomter har t.ex. 40 gånger lägre täthet än innerstadens slutna kvarter. Åtgärder bör vidtas för att gradvis köpa 
upp och omvandla glesa områden till högre täthet, t.ex. genom avstyckning av tomter och komplettering med 
flerbostadshus med hyresrätter. 

Många områden med flerbostadshus har lägre täthet än nödvändigt. Det är önskvärt med en försiktig för-
tätning och bebyggande av gröna områden, dock med ett bevarande av viktiga bostadsnära grönområden. De 
områden som klassats som kulturhistoriskt mest värdefulla bör bevaras så intakta som möjligt.

8.12 Bostäder för långsiktig hållbarhet

Bostadssektorn står för en mycket stor del av samhällets miljöpåverkan. Tillsammans med servicesek-
torn står bostäderna för 60 procent av Stockholmsregionens energianvändning (högre än i övriga landet). 
Utsläppen av koldioxid från bebyggelse uppgår till 2 miljoner ton. För att klara klimatmålen bör bostads-
sektorn inom två generationer minska energianvändningen med 40 procent samtidigt som andelen förnybar 
energi ökar med 80 procent. Användningen av stål och betong bör minska med 40-70 procent under samma 
tid. Återvinningen av byggnadsmaterial måste öka kraftigt.

I dag finns det teknik som möjliggör en lägre energiförbrukning. Trots detta sker nybyggnation oftast enligt 
konventionella principer och med traditionella värmekällor. De tekniska förbättringar som görs kombineras 
inte med förbättringar i drift och underhåll. Eftersom nybyggandet bara tillför en halv procent nya bostäder 
varje år måste det mesta göras inom befintligt bostadsbestånd. Marknadens funktionssätt stimulerar inte 
energieffektivisering. Det gäller särskilt energianvändning i byggnader där det är olika aktörer som bygger, 
förvaltar respektive använder byggnaderna.

Styrmedlen behöver skärpas inom bostadssektorn för att bidra till att klimatmålen uppnås. Företag som 
både bygger och förvaltar bostäder bör gynnas. Allmännyttan bör ha en ledande roll. Kommunernas markin-
nehav ska användas för att ställa krav på effektiva miljöåtgärder som tilläggsisolering, värmepumpar och 
värmeväxlare, solpaneler, energisnåla vitvaror och armaturer, individuell mätning av elförbrukning, tempera-
turreglering av enskilda rum och lokal kompostering utanför tätbebyggda områden. Man bör också bygga så 
att byggnadsmaterial lättare kan återvinnas vid rivning.
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8.13 ”Sjuka hus”
Flerfamiljshus och skolor som byggts eller restaurerats efter 1975 har i många fall drabbats av problem med 
giftiga kemikalier som kommer från fuktskadade golv, ofta belagda med olika typer av spackel som avger all-
ergiframkallande ämnen om bjälklaget inte får torka ut ordenligt. Efter att problemet uppmärksammats under 
1980- och 1990-talen har en del skolor och bostadshus åtgärdats, men ibland på ett felaktigt sätt. Höga halter 
av allergiframkallande kemikalier förekommer fortfarande på många håll.

I första hand drabbas barn och personer med allergier. Allergier kan också lättare utvecklas i ”sjuka hus”. 
Även personer med normal känslighet för vissa ämnen drabbas. Detta är ett problem som måste åtgärdas. 
I dag saknas miljökvalitetsnormer för inomhusluft, vilket gör att miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna har 
svårt att ingripa och därför inte prioriterar dessa frågor. Inte heller kommunala organ med ansvar för byg-
gande ingriper. I praktiken är det upp till de enskilda fastighetsägarna att se till att problemen elimineras. 
Eftersom det kan vara lika dyrt att renovera en lägenhet som att bygga en ny, görs oftast ingenting. En del 
personer som drabbas flyttar till andra lägenheter och de värst drabbade lägenheterna står tomma. Många 
personer accepterar de dåliga förhållanden med ibland allvarliga sjukdomar som följd. Allergier och liknande 
problem har mer än fördubblats under de senaste decennierna och det finns skäl att anta att ”sjuka hus” varit 
en viktig faktor bakom denna utveckling.

Vänsterpartiet anser att ansvariga myndigheter ska fastställa gränsvärden för acceptabla nivåer för bo-
städer och skolor och att miljökvalitetsnormer utfärdas för inomhusluft. I väntan på detta måste ansvariga 
bostadsbolag – och då inte minst de kommunala bolagen – på eget initiativ kartlägga och åtgärda problemen. 
De kommunala miljöförvaltningarna bör genom slumpmässig och riktad provtagning kartlägga vilka områden 
och lägenheter som drabbats och förelägga ansvariga bolag och ev. andra kommunala organ att vidta åtgär-
der. Personer som bor i skadade lägenheter ska erbjudas likvärdiga bostäder under reparationstiden och alla 
skollokaler måste omedelbart åtgärdas. En noggrann inventering av förhållanden i alla skolor ska ske snarast. 
Provtagning och analys ska ske av företag som är helt oberoende av fastighetsägarna.

En orsak till att sjuka-hus-frågan inte lösts är de pressade tiderna inom byggsektorn och en allmän tröghet 
inom denna sektor. Byggherrar måste därför stimuleras att skärpa kraven på full uttorkning innan golv läggs, 
samt på att icke allergiframkallande typer av flytspackel utvecklas. 

8.14 förbättra miljön gemensamt!

En annan viktig orsak till att miljömålen inte uppnåtts är att så lite görs för att söka påverka invånarnas livs-
stil. Genom en meningsfull gemenskap kan lättare motivation skapas om att ändra sina vanor mot en mer 
miljövänlig livsstil. En granngrupp som tillsammans diskuterar ändrade vanor, gör att det kännas menings-
fullt att spara energi, sortera sina sopor, inrätta gemensamma växthus eller dela bil med grannarna. En lokal 
hyresgästförening kan tillsammans med bostadsföretaget ta ansvar för ett långsiktigt miljöprogram som 
förbättrar miljön och samtidigt sänker bostadskostnaderna. 

Samhällsplaneringen kan bidra till att människor samarbetar inom ett grannskap. En viktig faktor för god 
granngemenskap är att stimulera spontana möten mellan människor på gångstråk, lekplatser, i tvättstugor 
och andra gemensamma lokaler. Utformningen av trapphus, gångvägar, gårdar och andra ’mellanrum’ har 
stor betydelse för grannsämjan. Lagom stora bostadsområden i mänsklig skala med gemensamma platser 
med god överblickbarhet, helst med rörelse av människor dygnet runt, ökar människors trygghet.

En handikappanpassad och tillgänglig utemiljö med tydliga avgränsningar mot trafiken är viktigt för män-
niskor som har en funktionsnedsättning och är bra för alla.

Där det finns gemenskapsboende är det möjligt att spara. I ett kollektivhus har man tillgång till gemensam-
ma lokaler som matsal, storkök, TV-rum, lekrum, motionslokal, verkstad, gästrum, bastu, bibliotek, vävstuga 
och liknande. Man kan på så sätt få en god bostadskvalitet till en rimlig kostnad även om den privata lägen-
heten minskas något. I Stockholms län finns i dag cirka 20 kollektivhus. De flesta ägs av allmännyttiga bolag. 
Majoriteten ligger i Stockholms innerstad. Vänsterpartiet vill att fler kollektivhus ska byggas i hela länet.

På senare tid har kollektivhusen missgynnats av försämrat regelsystem. Därför bör ett nytt regelsystem 
införas för bostäder som bygger på samarbete och gemenskap. 

Vänsterpartiet vill att 
nya stadsdelar planeras med blandade hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer – även på • 
kvartersnivå.
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allmännyttiga bostadsföretag ges en ledande roll för integration.• 
befintliga områden kompletteras med funktioner som saknas.• 
mindre attraktiva områden rustas upp först.• 
genomgripande nyplanering av stadsplaner i regionens äldre bostadsområden genomförs. • 
medvetna satsningar görs för att utveckla en flerkärning region.• 
inget byggs på Storstockholms gröna kilar eller stränder.• 
strandskyddet stärks och stränderna bevaras för alla.• 
nybyggnation sker längs kollektivtrafikleder för minskat bilberoende och för ökad integration mellan orter. • 
planering av nybyggnation sker i samråd med landstinget för att möjliggöra god • 
kollektivtrafikförsörjning.
planering som styrs av principen om medborgarnas trygghet genom byggande av stadsdelar med • 
blandade funktioner, ökad täthet för att stimulera mer rörelse av människor på gemensamma ytor, samt 
verksamheter som medger överblick dygnet runt.
Stockholmsregionen återinför bostadsförsörjningsprogram som ålägger alla kommuner att bygga • 
bostäder, särskilt hyresrätter i de kommuner som har få sådana.
en gemensam bostadsförmedling införs för hela Storstockholm.• 
länets välbärgade kommuner ska åläggas att bygga billiga hyresrätter.• 
försäljning av all kommunal mark stoppas.• 
regionala byggbolag inrättas i kommunal regi.• 
företag som både bygger och förvaltar bostäder gynnas – allmännyttan bör ha en ledande roll. • 
antalet personer som står i kö för hyresrätter ska styra hur många sådana bostäder som bygga.• 
en reglerna för omvandling av hyresrätter till bostadsrätter demokratiseras.• 
självförvaltande enheter införs för boende i hyresrätter.• 
ränteavdrag för hyresrätter införs.• 
barnperspektivet genomsyrar stadsbyggandet. • 
särskilda program tas fram för tillänglighet i olika stadsdelar och orter.• 
regionen tar tillvara handikapporganisationernas kunskap.• 
allmännyttans intäkter stannar kvar i bolagen och används för en kraftfull upprustning och • 
miljöanpassning. 
samma miljöregler ska gälla för äldre bostadsbestånd som vid nuvarande nybyggnationsregler senast 2020.• 
äldre bostadsområden planeras om för att minska problemen som biltrafiken givit upphov till • 
(enkelriktning, farthinder etc ).
en tiondel av alla hyresbostäder inom ett bostadsområde ska tillgänglighetsanpassas senast till år • 
2020.
effektiviteten i markutnyttjandet ökas genom att förtätning i de områden som har lägst täthet.• 
orter skapas med balans mellan bostäder, arbetsplatser, kulturinstitutioner och kommersiell och annan • 
service. 
kommunernas markinnehav används för att ställa krav på effektiva miljöåtgärder.• 
användningen av förnyelsebara byggnadsmaterial ökas vid nybyggande och att återvinning av material • 
sker vid rivning. 
tillgängliga kunskaper om energieffektiva hus och annat miljövänligt byggande tillämpas i praktiken.• 
kommunerna intar en en ledande roll för att uppnå klimatmålen. • 
gränsvärden för allergiframkallande utsläpp i skolor och bostäder införs.• 
miljökvalitetsnormer för inomhusluft införs.• 
ansvariga kommunala myndigheter kartlägger vilka skolor och bostäder som drabbats av sjuka-hus-problem.• 
kommunala bolag och andra offentliga byggherrar vid upphandling tillämpar skärpta regler för kontroll • 
av uttorkningstider och för ansvar i situationer då sjuka-hus-fenomen uppstår.
personer som bor i skadade lägenheter erbjuds likvärdiga lägenheter under reparationstiden.• 
parkeringsnormen sänks och görs likvärdig i äldre bostadsbestånd och nybyggnation.• 
bilpooler stimuleras genom kommunala initiativ• 
fler kollektivhus byggs i Storstockholm – ett kollektivhus i varje större stadsdel!• 
ett nytt regelsystem som underlättar för kollektivhusen att överleva införs.• 
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9.  Värna De  
 offentlIga rUMMen

ett aV StorStaDenS kännetecken är att den fungerar som en social samlingsplats för människor och 
aktiviteter. Storstaden innebär mångfald, interaktion, samverkan, gemenskap och möjlighet till individualism 
i positiv bemärkelse. Tidigare har stadsbyggandet präglats av en viss stadsfientlighet. Innerstaden betrak-
tades som trång, nedgången och bullrig, medan ytterstaden ansågs kunna kombinera närhet till natur med 
god bostadsstandard och snabba kommunikationer till en allt större arbetsmarknad. Ytterstaden har dessa 
fördelar, men i dag återupptäcks och hyllas innerstadens värden allt mer. 

9.1 hot mot de offentliga rummen

Vänsterpartiet anser att en av Storstockholms fördelar är dess stora variationer i täthet, grönska, kvarters-
typer och livsstilar. Stockholmsregionen har ett stort antal ”årsringar” vilket bidrar till att göra storstaden 
varierad och intressant. Den nyliberala politiken utgör dock ett hot mot vissa av storstadens goda kvaliteter.

Ett av hoten gäller stadens offentliga rum. Tillsammans med naturområden, vattendrag, skolor och olika 
kulturinstitutioner är de offentliga rummen en del av samhällets allmänningar, tillgängliga för alla människor. 
Under borgerlig politik hotas allmänningarna av privatiseringar, tillkomst av segregerade bostadsområden, 
inhägnad av parker mm. Strandskyddet urgröps, gaturum inglasas och privata affärsintressen tar över rum 
som tidigare var gemensamma genom kommunalt ägande. Vänsterpartiet anser att allmänningarna ska vär-
nas, stärkas och utvecklas. 

En offentlig plats är en plats där var och en har rätt att röra sig utan att hindras av ekonomiska eller sociala 
skäl. Man kan vara anonym och uppleva det som en frihet. Man kan delta i stora idrottsliga eller politiska ma-
nifestationer. Man kan föra samtal och utvecklas som samhällsmedborgare. Därför är de offentliga platserna 
vitala för demokratin.

Gatorna är en del av det offentliga rummet. Gatunätets utformning har stor betydelse för hur det används. 
Gamla tiders rutnätssystem gjorde att människor kunde ta sig fram på många alternativa vägar. I kombination 
med hög täthet gör rutnätssystemet att människor rör sig på många gator och att det blir lönsamt för småbu-
tiker att lokalisera sig mer jämnt över staden. Under funktionalismen förkastades rutnätsstaden till förmån 
för en struktur med många återvändsgränder och med offentliga rum som hänger samman med endast ett 
fåtal andra gator. Forskning visar att sådana gator används mindre och har färre butiker och andra lokaler 
som ger liv åt stadsmiljön.

De offentliga rummen upplevs ofta som skrämmande. Trygghetsaspekterna beaktas alltför litet i dagens 
planering. Problemen löses inte med bättre belysning. Det krävs även åtgärder som överblickbarhet, med-
veten funktionsblandning som gör att de offentliga rummen används under fler timmar av dygnet och att 
stadens rum verkligen är sociala. Gaturummet ska kantas av hus med fönster mot gatan. På så vis får gator 
bättre uppsikt och butiker slipper sätta upp metalljalusier som gör stadsmiljön mindre lockande efter stäng-
ningsdags. Detaljplaner ska utformas så att kontorshus och offentliga institutioner har lokaler för caféer, 
restauranger, butiker, kultur- och fritidsverksamhet i bottenvåningen. Hållplatser ska förläggas i närheten av 
bostäder eller lokaler där människor rör sig.

Vänsterpartiet anser att sexualiseringen av det offentliga rummet ska stoppas. I dag är stadens rum fyllda 
av halvpornografiska bilder och andra budskap som befäster stereotypa könsroller. Som invånare är det 
svårt att undvika reklam med budskap där manlighet står för makt och kvinnlighet för underordning och pas-
sivitet. De byggnader som har mest framträdande plats manifesterar oftast traditionell manlig verksamhet. 
Arbetsplatser som kulturminnesförklaras är i hög grad sammankopplade med manliga yrken. 
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9.2 glasa in utan privatisering
Ett annat hot mot det offentliga rummet är den tilltagande privatiseringen och kommersialiseringen. Allt fler 
av Stockholms gaturum säljs till privata företag. Gradvis omvandlas på detta sätt stadens traditionella roll 
som öppen och allmän marknadsplats till miljöer där reklam och privata vinstintressen dominerar. 

Byggandet av storskaliga gallerior har ökat kraftigt på senare år. Dessa drar kunder från de små butikerna. 
Inglasningar av offentliga rum kan vara en fördel under den kalla delen av året, men de ska inte kombineras 
med överförande av offentlig mark till privata företag. Stora kommersiella fastighetsbolag tar över centra som 
tidigare ägdes av kommunen. De höjer hyrorna så att småföretag och socialt viktiga aktiviteter slås ut. Risk 
finns att de som bedriver politisk eller kulturell verksamhet i dessa centra körs ut eller tvingas betala mark-
nadspris. De allmänna behoven trängs undan och invånarna reduceras alltmer till att bli konsumenter.

Vänsterpartiet vill att stadens butiker och andra småföretag ska bevaras och gärna spridas brett över 
staden. Av detta skäl är vi också emot byggandet av externa köpcentra, som bidrar till att både innerstaden 
och mindre centra i ytterstaden utarmas. Vänsterpartiet anser att sociala och kulturella institutioner ska ha 
en framträdande plats i staden. Vi anser att det är en fördel att köpcentra ägs av kommunala företag som kan 
garantera blandning av funktioner och att de gemensamma ytorna är öppna för politiska manifestationer och 
kulturella aktiviteter. 

9.3 Barnperspektiv i stadsbyggandet

En stadsmiljö som är bra för barn är också bra för andra människor. Vänsterpartiet har länge krävt att stads-
byggandet ska präglas av ett barnperspektiv. Det innebär bl.a. att exploateringen inte får vara så hög att 
bostadsgårdar med noll soltimmar över året accepteras. Ett barnperspektiv innebär vidare att trygga grönytor 
och lekplatser finns inom kort gångavstånd från bostaden och att vägen till daghem och skola är kort och 
attraktiv. En sinnlig utformning med spännande färger, byggnadsmaterial, odlingar och lukter där människor 
rör sig gör den offentliga miljön lockande för både barn och vuxna. Stadsplaner bör innehålla barnkonsek-
vensbeskrivningar.

9.4 Bilfri innerstad

De offentliga rummen hotas även av den ökade biltrafiken. Den lägger en matta av buller över många of-
fentliga platser, vilket gör dessa mindre attraktiva. Biltrafik går att förena med gator som sociala rum, men 
när trafiken överstiger en viss nivå blir gatan en barriär istället för en trevlig plats att vistas på. Att radikalt 
minska biltrafiken i regionens innerstadsområden skulle inte bara minska buller och luftföroreningar utan 
också göra städerna mer attraktiva att vistas i både för dess egna invånare och för besökande. Allt fler städer 
i Europa gör sina stadskärnor bilfria. Vänsterpartiet vill att Stockholm och andra städer i Stockholms län ska 
bli föregångare när det gäller bilfria stadskärnor. (Se vidare avsnitt 10.1). 

Vänsterpartiet vill att
bilfri innerstad införs etappvis i Stockholm och andra större tätorter i Stockholms län.• 
restriktioner för biltrafik kombineras med infartsparkeringar och en utvidgning av systemet med • 
lånecyklar.
åtgärder för att minska buller från bilar i stadsmiljön vidtas.• 
det planeras för funktionsblandade stadsdelar och sammankopplade offentliga rum som blir lockande • 
att använda fler timmar om dygnet. 
privatiseringen av offentliga rum stoppas.• 
nyetablering av externa köpcentra förbjuds.• 
den kommunala planeringen präglas av ett jämställdhets- och ett trygghetsperspektiv.• 
kulturmiljöer som synliggör kvinnors historia främjas.• 
könsdiskriminerande reklam förbjuds i offentliga rum.• 
ett barnperspektiv präglar stadsbyggandet.• 
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10.  trafIk och 
  InfraStrUktUr 

För att klara klimatutmaningen måste huvudmålen för alla trafiklösningar i Stockholmsregionen vara bättre 
kollektivtrafik och därmed lägre utsläpp av koldioxid och partiklar samt minskad trängsel på våra vägar. 
Transportsektorn står för en mycket stor och växande del av de miljöskadliga utsläppen och måste därför 
omstruktureras för att uppnå nationella och internationella klimat- och miljömål. Framtidsprognoser visar att 
bilismen ökar, trots stigande bensinpriser. Vi måste höja statusen på kollektivtrafiken och göra den effektiva-
re och mer tillgänglig så att fler kan och vill åka kollektivt. Stockholms län ska bli en region för människorna, 
för oss som lever, arbetar eller vistas här längre eller kortare perioder. Målet är en mänsklig stad med minskat 
buller, lägre utsläpp, mindre trängsel och köer. 

Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra transportpolitiken. Tidigare trafikplanering har gjorts av män 
och har utgått från mäns behov och värderingar. Nu måste kvinnors inflytande öka. I dag är 70 procent av bil-
isterna män jämfört med 30 procent kvinnor. Kvinnor använder kollektivtrafik i större utsträckning samtidigt 
som kvinnor tar ett större ansvar för den framtida miljön. Barnperspektivet i trafikplaneringen saknas. Många 
vägar är trafikfarliga för barn men också för den som inte kan förflytta sig snabbt, eller som av olika skäl har 
svårt att orientera sig.

Segregationen har gjort att många med lägre inkomster bor söder om stadens kärna samtidigt som ar-
betsplatser framförallt etablerats i Stockholms norra delar. För att klara av sin försörjning har många tvingats 
använda bil. Om man jämför restiden mellan kollektivtrafik och bil är denna betydligt kortare för i princip alla 
resor för den som använder bil. Samtidigt har staden förändrats, små köpcentrum har lagts ner och stora 
köpcentrum har etablerats i stadens ytterkanter. För att kunna handla billigt men också för att spara tid har 
används bilen i allt större utsträckning.

Vid planeringen av nya stadsdelar och bostadsområden ska målet vara att behovet av resor blir så litet som 
möjligt. Viktig samhällsservice ska om möjligt finnas inom gångavstånd,. I andra hand ska cykel användas 
och i tredje hand ska man planera utifrån ett behov av kollektivtrafik, inklusive fjärrtågstrafik. Först i fjärde 
och femte hand ska bil respektive flyg behöva användas. 

10.1 Bilfria stadskärnor

Ett sätt att komma tillrätta med trafikens skadeverkningar är att radikalt minska biltrafiken i regionens bo-
stads- och innerstadsområden. Sådana åtgärder skulle inte bara minska buller och luftföroreningar utan 
också göra regionen mer attraktiv att vistas i, både för dess egna invånare och för de som besöker oss. I vår 
region vill vi att barnen ska kunna leka utan risk för sitt liv, att samtalet mellan människor ska kunna ske utan 
störande buller etc. Regionen kommer helt enkelt att bli vackrare och mer harmonisk att vistas i för oss alla. 
Butiksägare uttrycker ofta oro för att deras försäljning ska gå ner om man inför bilfria gator. Erfarenheten visar 
att försäljningen tvärtom ökar därför att stadskärnan besöks av fler människor p.g.a. dess ökade attraktivitet.

Alltfler storstäder gör sina stadskärnor bilfria. Många större städer inför också restriktioner för genom-
fartstrafik och utvidgar gradvis antalet gågator eller gångstråk och inför bilfria dagar. Vi vill bli föregångare 
vad gäller bilfria stadskärnor och bostadsorter. Utvecklingen bör ske etappvis och strategiskt. 

I en första etapp ska delar av stadskärnorna göras bilfria på söndagar. I nästa etapp bör trängselavgifter 
införas för att minska trafiken i vissa stadsdelar. Antalet stadsdelar med restriktioner för biltrafik ska sedan 
utvidgas. Infartsparkeringar ska användas för en smidig övergång från bil till cykel och kollektivtrafik. För att 
underlätta för trafikanterna bör biljetten för infartsparkeringen även gälla som biljett inom kollektivtrafiken. 
Det befintliga systemet med lånecyklar bör utvecklas. Uthyrning av cyklar med direkt förbeställning via bl.a. 
mobiltelefon bör skapas vid alla större stationer. Vi ska även satsa på cykelparkeringar under tak och möjlig-
het att få ta med cykeln i kollektivtrafiken.
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Kollektivtrafiken måste utökas avsevärt för att kunna ta emot alla som tidigare färdats in till staden med bil. 
Förbindelserna in till stadskärnan och inom de centrala delarna måste utökas, förbättras och samordnas. Nya 
snabbspårvagnar ska införas på bilfria stråk enbart avsedda för kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter.

Undantag från den bilfria zonen ska ges åt taxi, färdtjänst och utryckningsfordon. Undantag ska även göras 
för transporter med mindre lastbil i området, men då med särskilt tillstånd. 

Bilfria innerstäder skulle minska antalet trafikolyckor och antalet människor som dör av den ohälsosamma 
utomhusluften. De kommer dessutom att göra staden vackrare, med attraktivare offentliga miljöer och ett rikt 
gatuliv där barn kan leka lugnt på gatorna utan ett ständigt trafikbuller ringande i öronen.

10.2 trafikens hälsopåverkan

Andelen dödade och svårt skadade i Stockholmstrafiken har sedan mitten av 90-talet fördubblats vad gäller 
cyklister och gångtrafikanter. Många dör också till följd av de utsläpp som biltrafiken ger upphov till. Många 
bostäder, skolor, förskolor och andra verksamheter ligger i områden med alltför dålig luft. Allt fler larmrappor-
ter kommer också om att bullerstörningar är allvarligare än vad man hittills känt till. Forskningsresultat visar 
att barns och vuxnas koncentrationsförmåga allvarligt störs och sjuklighet uppkommer pga. de höga ljudvoly-
mer som många utsätts för. De höga ljudvolymerna kommer i stor utsträckning från transporter. Vår nattsömn 
och vår förmåga att kunna tala och lyssna på varandra störs. Dubbdäcken river upp partiklar samtidigt som 
de också bidrar till ökat buller. Undersökningar visar också på att luftföroreningar kan förorsaka hjärt- och 
kärlsjukdomar.

10.3 hur vi reser och förflyttar oss

I dag reser bara var tredje Stockholmare med kollektivtrafiken när de förflyttar sig. Till och från arbetet görs 
dock cirka 70 procent av resorna med kollektiva färdmedel. En skillnad finns även här mellan mäns och kvin-
nors resande. Män reser huvudsakligen raka vägen till och från arbetet medan kvinnor gör flera uppehåll 
under sin kollektivresa för att uträtta ärenden, hämta och lämna barn etc. Detta sammantaget gör att kvinnor 
är mer drabbade av dåligt planerade byten mellan trafikslag, samt av förseningar och andra störningar.

De flesta beräkningar som gjorts utgår ifrån hur många som förflyttar sig i rusningstrafik över tullsnitten. 
Vi saknar i stor utsträckning kunskaper om hur och var vi förflyttar oss i övrigt. Vi saknar helt kunskap om hur 
vi egentligen vill resa, om kollektivtrafiken hade andra sträckningar. Beräkningar som finns är gjorda utifrån 
förflyttningar till och från arbetet men en stor del av våra resor görs av helt andra orsaker, det kan vara resor 
till och från fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter eller annan samhällsservice. Vi vet att merparten av resorna 
utanför citykärnorna sker med bil, inte med kollektivtrafik. Vi vet också att dessa andra förflyttningar kan 
innebära att medborgarna istället använder bilen till arbetet för att sedan kunna åka någon annanstans. 
Kollektivtrafikutbudet är i dag för starkt uppbyggt kring behovet av förflyttning till och från arbetet. 

I dag tvingas alltför många resa via Stockholm Central trots att de ska till platser utanför city.  Flera av 
våra större knutpunkter – Slussen, Gullmarsplan, T-centralen, Mörby, Brommaplan osv. – fungerar dåligt för 
omstigningar. Cykelparkeringar under tak behövs vid våra knutpunkter men även vid andra stationer och håll-
platser. Det är också viktigt att det finns säkra infartsparkeringar i anslutning till större knutpunkter.

Andelen personer som cyklar har ökat markant i länet och det är en utveckling som är bra för folkhälsan 
och som vi välkomnar. Men cykelbanorna har inte byggts ut i den takt som behövts och cykelparkeringar är 
underdimensionerade. I Stockholms innerstad och förorter samt i många andra kommuner trängs gångtra-
fikanter undan av framförallt bilister men också av cyklisterna som de delar utrymme med. För många med 
funktionsnedsättningar innebär delat utrymme med cyklister en påtaglig otrygghet. De äldre bostadsorterna 
är inte heller uppbyggda kring den massbilism som finns. Det är många gånger farligt eller svårt för barn, 
äldre och funktionshindrade att förflytta sig mellan olika aktiviteter. 

10.4 att planera för framtiden

Befolkningstillväxten är stark. Stockholms län har ökat med  i genomsnitt 13 000 nya invånare varje år 
de senaste 30 åren, vilket innebär 100 000 nya invånare på 7–8 år. 2007 besökte 9,3 miljoner personer i 
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Stockholms län som övernattare och 5 miljoner var här för dagsbesök och turismen ökar för varje år. Vi har en 
starkt segregerad stad. Klimathotet oroar och kräver snabba beslut. I dag växer många barn upp i en förgiftad 
miljö. En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholm och ungefär var fjärde godstransport ska till och 
från Stockholm. Bilismen är ytkrävande, den täta, blandade, hållbara staden går inte att förena med dagens 
nivå på bilåkande.

Enligt Länsstyrelsen beräknas fram till år 2030 att vägtrafiken ökar med 77 procent men kollektivtrafiken 
bara med 30 procent och denna prognos görs trots att man räknat med ökade bensinpriser. Enligt en miljö-
konsekvensanalys gjord inom ramen för RUFS3 ”kommer transportsystemets negativa omgivningspåverkan 
att öka framförallt genom att ny infrastruktur förorsakar intrångsskador och tilltagande trafikvolymer som ger 
mer omfattande buller. Trots att de redovisade planstrukturerna haft som utgångspunkt att främja ett resurs-
snålt kollektivresande, visar trafikanalyser att bilresandet kommer att öka”. 

RUFS pekar på behovet av en flerkärnig och tät struktur för att kunna nå upp till miljömålen och skapa en 
hållbar trafikapparat som baseras på en större del kollektivtrafik. Men trots RUFS är det upp till varje kom-
mun att planera för nya bostäder och detta medför stora regionala skillnader. Lidingö som knappast bygger 
något alls mot Södertälje som har en stor invandring och marknaden styr var arbetsplatser och samhälls-
servicen ligger. Planeringen av bostadsbebyggandet sker inte heller i samklang med kollektivtrafiksatsningar 
eller andra viktiga miljöaspekter. Istället för att först göra en planering av spårbunden kollektivtrafik blir det 
efterhandslösningar med busstrafik. Busstrafiken kommer igång senare än inflyttningen och en del har då 
skapat sig vanor att använda bilen för att klara av sina transportbehov.

10.5 nödvändiga investeringar

Kommuner och landsting måste allt oftare förskottera betalning för vägutbyggnader eftersom staten bara i 
begränsad omfattning tillåts låna till infrastrukturinvesteringar. På så sätt prioriteras vägar i kommuner med 
en stark ekonomi istället för att behoven styr. Resultatet blir att skattemedel avsedda för vård, skola eller om-
sorg istället subventionerar vägutbyggnader. Vi vill att budgetlagen förändras så att en statlig investerings-
budget kan införas. Det skulle möjliggöra nödvändiga investeringar i spår och annan infrastruktur.

Vi behöver göra gemensamma prioriteringar för att skapa en fungerande infrastruktur i Stockholms län på 
både kort och lång sikt. Vi har inte möjlighet att bygga allt på en gång, såväl kostnader som störningar skulle 
bli alltför stora. Kollektivtrafiken måste fungera både i dag och imorgon. Vi måste också rusta upp det befint-
liga systemet både vad gäller stationer/hållplatser, vagnar och bussar samt spår och signalsystem. Vi avvisar 
helt OPS4 (Offentlig-Privat Samverkan) som investeringsmodell. Genom OPS-lösningar skjuts bara kostnaden 
på framtiden och slutnotan blir högre än vid traditionell finansiering. 

Vägverkets fyrstegsprincip ska ligga som grund då man beslutar om nya investeringar. I första hand ska 
man vidta åtgärder som minskar efterfrågan, därefter utnyttja befintlig infrastruktur bättre, i tredje hand ska 
man genomföra en förbättring av befintlig infrastruktur och först i fjärde hand kan man tänka sig nyinveste-
ringar.

10.5.1 Spårburen trafik
Vi vill satsa kraftigt på spårburen trafik, med bussen som ett komplement. Kollektivtrafiken är dåligt ut-
byggd. Förutom tvärbanan har ingen ny satsning gjorts sedan mitten av 80-talet, då tunnelbanans blå linje 
färdigställdes. Planeringstiden för att anlägga nya spår är lång, upp emot 20–30 år. Vi bör därför i vår kortare 
planering ”tänka spår” men redan nu göra en övergång till att köra buss på vissa linjer.

Kollektivtrafiken är i dag uppbyggd kring ett antal kapacitetsstarka radiella spårlinjer där tunnelbanan 
transporterar majoriteten av kollektivtrafikresenärerna. Pendeltåg utgör det minsta trafikslaget med en-
dast ca 20 procent av resenärerna. Det är trångt på tågen, störningar är frekventa och samordningen mellan 

3  Regional utvecklingsplan för Stockhomsregionen – RUFS 2010.

4  OPS/PPP (Offentlig Privat Samverkan/ Public Private Partnership) är ett samlingsnamn på olika typer av samarbetsavtal mellan 

offentliga och privata aktörer. OPS/PPP-avtal används främst för större infrastrukturprojekt och innefattar normalt någon form av 

alternativ finansiering jämfört med traditionella entreprenadkontrakt. OPS/PPP-avtal innebär bl.a. samverkan mellan offentlig och 

privat sektor genom ”partnerskap” där den privata parten åtar sig att under lång tid tillhandahålla en anläggning åt den offentliga 

parten. Den privata parten åtar sig finansiering och byggande mot att den offentliga beställaren förbinder sig att ersätta kostnaden 

(inklusive den privata partens vinst) genom löpande betalningar.
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systemen i kollektivtrafiken är otillräcklig. För att öka kapaciteten och komma till rätta med de flaskhalsar 
som finns måste dagens spårsystem kompletteras med effektiva tvärförbindelser och fler bytespunkter. 
Tvärförbindelserna är i dag dåligt utbyggda eller saknas helt inom kollektivtrafiken mellan de olika regionala 
kärnorna. Bland de högst prioriterade satsningarna finns därför Spårväg Syd som knyter samman de regio-
nala kärnorna på Södertörn. I första etappen ska den gå från Skärholmen nordost mot Fruängen och Älvsjö 
pendeltågsstation. I etapp två från Hagsätra-Gubbängen till Skarpnäck och vidare mot Tyresö. I etapp tre 
förlängs spårvägen till Haninge, där banan knyts ihop med pendeltågssystemet. När Spårväg Syd slutligen i 
den fjärde etappen knyter samman Haninge med Skärholmen-Vårby-Flemingsberg-Huddinge ges en utmärkt 
kollektiv spårburen förbindelse mellan de regionala kärnorna.

Arlanda är en blivande regional kärna som har goda spårförbindelser till länscentrum, men där ägarförhål-
lande gör att spårkapaciteten inte kan utnyttjas fullt ut. OPS-lösningen för Arlandabanan har gjort att det 
största antalet transporter till och från Arlanda, länets i särklass största arbetsplats, går med bil istället för 
med tåg. Mot bakgrund av denna erfarenhet motsätter sig Vänsterpartiet starkt alla former av privata finan-
sieringslösningar i form av koncession eller andra former av OPS vid bygget av ny spårinfrastruktur.

Förutom förbättrade tvärförbindelser krävs kapacitetshöjningar i länets centrala delar. Stombusslinjerna 
1–4 bör så småningom konverteras till spårväg och en ny spårförbindelse byggas på sträckan Liljeholmen-
Hornstull-Fridhemsplan. Vi vill också att de planerade spårvägsutbyggnaderna till Kista, Solna och så små-
ningom Universitetet genomförs, liksom förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka och till Barkarby.

10.5.2 Bussar
Att sätta in buss är det som är rimligt under den kommande tioårsperioden om man bortser från de satsningar 
som redan påbörjats. Med så kallade BRT-linjer (Bus Rapid Transit) som är en form av snabba direktbussar 
med tät tidtabell, kan man uppnå hög kapacitet till låg kostnad. 

I dag reser drygt 40 procent av länets kollektivresenärer med buss. Det är trångt på många busslinjer och ett 
stort antal passagerare får stå på bussen trots att den kör på motorväg. Det är också brist på barnvagnsplatser. 
Flera stora kommuner i Stockholms län har enbart bussar som kollektivtrafikförsörjning. Det finns inte heller 
tillräckligt med säkerhetsbälten installerade som gör att passagerarna kan färdas säkert. Ett mycket stor antal 
bussar behöver införskaffas för att åtgärda problemen med alla som står eller som inte kommer med på bussen. 
Bussarna fastnar i kollektivkörfält där sådana finns, samtidigt som det saknas kollektivkörfält på många platser.

Tillgänglighetsanpassning ska enligt lag göras senast till år 2010 men den kommer inte att vara klar. Nya 
bussar har köpts in som har höga insteg direkt efter passage på bussens bakdörrar. Bussförarna slarvar med 
eller hinner inte att göra en s.k. nigning så att alla passagerare ska kunna gå på och av bussen. Det är också 
problem med tillgängligheten till och från hållplatserna. Många kan inte åka kollektivt p.g.a. dåligt planerade 
stationer. Dessa problem måste åtgärdas.

I jämförelse med privatbilismen är buss ett miljövänligt transportmedel oavsett drivmedel. En stor sats-
ning har också gjorts för att köra bussarna med icke fossilt bränsle. I dag skulle biogas från våra reningsverk 
kunna räcka till för att försörja samtliga bussar om denna kapacitet utnyttjades fullt ut. Elektricitet är sanno-
likt det miljövänligaste och effektivaste bränslet på många linjer. Med elektriska fordon i form av trådbussar 
kan man nå hög kapacitet till relativt ringa investeringskostnader. Trådbussen accelererar snabbt och nästan 
ljudlöst vilket minskar risken för störningar i tätbebyggda områden. Den är mer energieffektiv än bussar med 
förbränningsmotor och erbjuder lägre driftskostnader. Kostnaden för att anlägga linjer för denna busstyp 
är förhållandevis låg. Tillgängligheten för passagerarna är mycket bra och tillförlitligheten i linjedragning är 
perfekt. Trådbussen bidrar därmed till att skapa resmönster som grund för framtida spårvägsutbyggnader.

10.5.3 Upprustning och ökad trygghet
Hela kollektivtrafiken är sliten och nedgången och hårt belastad och många upplever den därför som otrygg. 
Ett trafikstopp vid Slussens t-banestation skulle medföra allmänfara inom 15 minuter. Röda linjen från Mörby 
C in till city, samt även Gröna linjen är fylld till brädden under rusningstrafik. Det går inte att köra tätare trafik 
och inte heller längre tåg p.g.a. plattformarnas längd. Hissarna är ofta nerkissade och odören för den som 
behöver åka med är knappt uthärdlig.

Miljöerna inom kollektivtrafiken behöver rustas upp samtidigt som en omfattande standardhöjning be-
hövs. I dag är många av de kollektiva miljöerna smutsiga, nerklottrade, illaluktande, slitna och otrygga. Den 
som inte har så lätt för förflyttning, såsom en person med barnvagn eller gånghjälpmedel eller en person som 
har svårigheter att gå, kan i dag inte lita på kollektivtrafiken då hissar och rulltrappor ofta är trasiga och tiden 
innan de lagas är alltför lång. De kan inte lita på att de kan resa hela sin resa. 
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10.5.4 Ett öppet system
Det är mycket märkligt att olika betalningssystem gäller beroende på om man reser med buss, tvärbana eller 
tunnelbana och pendeltåg. En resa innefattar ofta flera olika transportslag. Den kan påbörjas med bil eller 
cykel till en infartsparkering eller en bussresa till ett pendeltåg, fortsätta med T-bana för att slutligen avslutas 
med buss. Vänsterpartiet vill därför satsa på smidiga övergångar från ett trafikslag mot ett annat.

Vårt framtida mål är ett öppet kollektivtrafiksystem, utan spärrar och på sikt en kollektivtrafik som är fri 
för alla. I dag kommer knappt hälften av SL:s intäkter från biljetter och hälften finansieras via skatten (resten 
kommer från bl.a. reklam). Det handlar om 9 miljarder per år varav biljetterna står för 4,5 miljarder kr. Vi vill 
omgående införa sänkningar av kollektivtrafiktaxorna för dem som har störst behov. Vi vill gynna alla trogna 
SL resenärer genom att införa en trohetsrabatt, som innebär att den 12:e månaden är gratis för prenumeran-
ter på SL-kortet. Enhetstaxa ska återinföras i hela regionen.

10.5.5 Tryggt och tillgängligt
Att känna sig säker på att man kommer ända fram är av yttersta vikt för att alla ska kunna resa med i kol-
lektivtrafiken. Det handlar om att kunna lita på att rulltrappan går, att hissen fungerar och att bussen har 
lågt insteg samt »niger« vid hållplatserna. Resenärer har olika behov och förutsättningar. Alla tekniska 
system drabbas ibland av störningar. Det är därför viktigt att det finns fungerande system för information och 
ersättningstrafik vid stopp i trafiken och det saknas ofta i dag. Störningsinformationen måste förbättras och 
kompletteras med mer personal. Att elförsörja samtliga busshållplatser är viktigt för att kunna ge rätt tidsin-
formation när och om bussen kommer. Elförsörjningen kan med fördel ske genom sol- och vindkraft.

Många känner sig otrygga i kollektivtrafiken, Vi vill därför ha mer personal i kollektivtrafiken och det kan 
vi få genom att avveckla alla spärrar och istället införa informationsdiskar vid stationer och större hållplatser. 
På så sätt frigör vi personal till att ge service åt resenärerna.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, men för dem som inte kan åka med den ordinarie kollektivtra-
fiken ska färdtjänsten utgöra ett fullgott alternativ. I dag kan en färdtjänstresenär inte lita på att hon eller han 
kommer fram i tid, vilket är oacceptabelt. Vi vill därför att en ankomstgaranti, liknande den som finns i den 
ordinarie kollektivtrafiken, införs. Barnsäkerheten inom färdtjänsten ska vara fullgod, både vad gäller tillgång 
till bilbarnstolar i form av tryggt bemötande.

Komforten i kollektivtrafiken måste också förbättras. För dem med allergier eller som föredrar att resa utan 
att behöva avhöra andras telefonsamtal, ska det finnas zoner som är allergi- och mobiltelefonfria.

10.5.6 Storsatsning på cyklister
Ta steget full ut och satsa ordentligt med pengar till cyklandet! Fler och sammanhängande cykelleder be-
hövs. Stärk samarbetet mellan olika aktörer för bättre information om befintliga cykelleder. Det behövs ett 
finmaskigare nät av cykelvägar i tätorter och enhetliga skyltar och bättre markerade leder och vägar i hela 
länet. Friskvårdsbidrag ska inrättas på alla kommunala/landstingskommunala arbetsplatser för cyklister. 
Hälsocykelprojekt liknade det i Uppsala län bör startas. Arbetspendel med cykel bör kunna räknas som 
friskvård. Stöldsäkra cykelställ under tak ska finnas vid alla tunnelbane- och pendeltågsstationer och invid 
strategiska busscentraler. 

10.5.7 Förtida spårsatsningar från Södertälje ut i Mälardalen. 
Ostlänken mellan Södertälje och Linköping ger Södertörn tillgång till en ”egen” regional flygplats i form av 
Skavsta. Ostlänken möjliggör höghastighetståg på sträckan, samtidigt som den frigör bankapacitet som 
möjliggör en tätare regionaltågstrafik. Från Södertälje Syd finns resmöjligheter till Linköping/Köpenhamn, 
Katrineholm/Göteborg, Örebro/Oslo. Dubbelspåret Södertälje–Eskilstuna är nödvändigt för att fullt ut kunna 
utnyttja Citybanans kapacitet och öka kvalitén på arbetspendlingen söder om Mälaren.

10.6 Vägar 

Transportsektorn står för över 30 procent av utsläppen av växthusgaserna och biltrafiken är i särklass 
värst. För att uppfylla aktuella miljömål räcker det inte med införande av nya bränslen och teknikutveckling. 
Teknikutvecklingen går betydligt långsammare än ökningen av antalet resande och resultatet har därför 
blivit ökade miljöskadliga utsläpp. Lastbilstrafiken står för en stor del av utsläppen och störningarna i 
Stockholmstrafiken. Mer gods behöver överföras till tåg och fartyg, men det finns många hinder – inte minst 
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dålig tillgänglighet till hamnar och terminaler. Samordning behövs också kring godstransporter, där man med 
fördel kan göra inköp och distribution av varor betydligt mer klimatsmart än i dag (se stycke x.x.x).

Pga. bristande satsningar på kollektivtrafiken finns det få möjligheter att förflytta sig över det s.k. Saltsjö-
Mälarsnittet. Det är huvudargumentet för den s.k. Förbifart Stockholm5. Men Förbifarten är bara ytterligare 
en Tillfart för bilismen. Förbifart Stockholm leder enligt all expertis till ökat bilåkande och därmed till ökade 
utsläpp av växthusgaser. Förbifarten är inte förenlig med lokala, nationella eller internationella miljömål. 
Kostnaden beräknas f.n. (2009) till 27,3 miljarder kr. Om ökningen av kostnaderna följer samma mönster som 
andra stora infrastrukturinvesteringar är det sannolikt att slutsumman hamnar på minst 40 miljarder kr. De 
samhällsekonomiska beräkningarna tar inte hänsyn till miljöskadorna och bygger dessutom på ett framtida 
bensinpris på 12 kr/l. Ett rimligare antagande är 16–25 kr/l, vilket minskar samhällsnyttan kraftigt. Södra län-
ken, ett av de senaste vägprojekten, beräknades för 60 000 bilar per dygn, men i dag kör där nästan 100 000 
bilar och vägen får ofta stängas av p.g.a. luftföroreningar. Beräkningar som gjorts visar också att de plane-
rade utbyggda vägarna på cirka 90 miljarder resulterar i samma låga trafikhastigheter som i dag. Det går inte 
att bygga bort bilköerna. Förbifart Stockholms förespråkare vill även bygga Österleden för att få en ringled 
för gods och persontransporter med bilism runt hela Stockholm. Vi vill istället satsa investeringsmedlen för 
Förbifarten och Österleden på kollektivtrafiken. 

Trängselavgifterna har visat att ekonomiska incitament mycket väl kan styra människornas val av trans-
portsätt, särskilt om det samtidigt görs en sänkning ske av priset för kollektivresenärerna. Trängselavgifterna 
behöver höjas och inkomster ska framförallt gå till en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det vägnät vi har utgör 
ett väl utbyggt infrastruktursystem som kan utnyttjas bättre genom inrättande av fler busskörfält.

Vi är däremot kritiska till vägavgifter vars syfte är att finansiera vägprojekt eller öka framkomligheten för 
biltrafik. Sådana avgifter riskerar att leda till ökad trafik och en orättvis fördelning av vägtrafikens kostna-
der. Av samma skäl motsätter vi oss en betydande kommunal medfinansiering av väg- och spårprojekt eller 
finansieringslösningar som bygger på privata finansiärer. Däremot bör företag och andra privata aktörer vara 
med och betala för infrastruktursatsningar som kommer dem till godo i form markvärdeshöjningar eller andra 
positiva effekter.

Det finns alternativ till Förbifarten för transporter som ska passera Stockholm och det är väg 55 mellan 
E4 i Strängnäs och E 18 i Enköping som behöver förstärkas. Om Förbifarten och Österleden inte byggs kan 
nödvändiga spårtrafiksatsningar och vägförbättringar genomföras. Vägförbättringar i nord-sydaxeln, exem-
pelvis Klarastrandsleden, kan ge tillräcklig kapacitet även när länets befolkning växer. Detta kombinerat med 
vägavgifter på Essingeleden ger mindre trängsel i Stockholm. 

Det finns alternativ till Förbifarten för transporter som ska passera Stockholm och det är väg 55 mellan E4 
i Strängnäs och E 18 i Enköping som behöver förstärkas. Vägförbättringar i nord-sydaxeln kan ge tillräcklig 
kapacitet även när länets befolkning växer. Om Förbifarten och Österleden inte byggs kan nödvändiga spår-
trafiksatsningar och följande vägförbättringar genomföras. E4/E20 vidgas till sex körfält sträckan Hallunda–
Södertälje och väg 259 byggs ut till 2+1 körfält med höjd trafiksäkerhet mellan Huddinge och Haninge. Väg 
225 byggs ut till 2+1 körfält med höjd trafiksäkerhet mellan Nynäshamn och Södertälje Dessa åtgärder kombi-
nerat med vägavgifter på Essingeleden kommer att ge mindre trängsel i Stockholm. 

Vi måste också satsa medel på att minska störningarna av våra bostadsområden. Följande vägavsnitt bör 
däckas över eller förläggas i tunnel: E18 vid Hjulsta-Rinkeby, sträckan från Nynäsvägen vid Skogskyrkogården 
via Centralbron och Klarastrandsleden till Solna samt Essingeleden från Skärholmen till Solna. 

10.7 Vattenvägar

Vi i Vänsterpartiet vill se ett levande län, inte bara i de utpräglade tätortsområdena. Waxholmsbolagets trafik 
måste utvecklas, särskilt utanför sommarlovet och den intensivaste turistsäsong. Vi har i Stockholms län 
utpräglade glesbygdsproblem, i synnerhet i norra och västra delen av Norrtälje kommun och i stora delar av 
Stockholms skärgård.

Övergångar mellan land- och sjöresa måste vara smidiga och tidtabellerna mellan SL och Waxholmsbolaget 
måste samordnas i större utsträckning än i dag. 

Stockholms satsar på besöksnäringen året om men samarbetet med landstingets trafikbolag fungerar 
inte. Utländska vinterturister som sökt sig mot Strömkajen har mötts av beskedet att en båtresa Stockholm–
skärgården och åter samma dag inte finns. Visst vore det exotiskt med att kunna göra en skärgårdsresa vintertid!

5  En motorväg från Kungens kurva i söder via Ekerö till Häggvik i norr.
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Landstingsägda Waxholmsbolaget minskar trafiken vintertid till ett minimum. Man har också höjt biljett-
priser och avskaffat tilläggskort. Gods som ska transporteras ut till skärgården måste i dag först fraktas till 
Stavsnäs, Sollenkroka eller andra omlastningspunkter för båt. Istället bör godstransportfärjor trafikera direkt 
från någon av Stockholms hamnar. Det minskar trafiken på vägarna och därigenom miljöbelastningen. Den 
uttalande inriktningen måste vara att samma biljettsystem och biljettpriser införs på de två landstingsägda 
trafikbolagen, oavsett resan sker på land eller vatten.

Vänsterpartiet vill att
bostadsområden och innerstadskärnor etappvis görs bilfria och styrmedel såsom höjda • 
parkeringsavgifter används.
möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken förbättras.• 
systemet med lånecyklar utvecklas och sprids i länet• 
dubbdäcksanvändning förbjuds, utom på utryckningsfordon.• 
gator tillfälligt stängs av för bilism och transporter när partikelhalterna är för höga (vid dessa tillfällen • 
införs istället gratis kollektivtrafik). 
hastigheterna dämpas kraftigt• 
den statliga medfinansieringen vid utbyggnad av kollektivtrafik samt vid inköp av vagnar ska vara minst • 
50 procent.
budgetlagen ändras så att långsiktiga, lånefinansierade investeringar möjliggörs• 
stombusslinjerna 4,3,2 och 1 konverteras till spårväg i denna ordning; framtida spårvägssträckningar • 
trafikeras med buss enligt devisen ”tänk spår, kör buss” redan nu
Citybanan byggs enligt plan.• 
upprustning av Saltsjöbanan genomförs och att den sammanlänkas med Tvärbanan.• 
tunnelbanan förlängs från Odenplan till Nya Karolinska i Solna.• 
bygget av Tvärbana Norr till Solna och Tvärbana Norr till Kista genomförs.• 
Tvärspårväg Ost mellan Nacka och Ropsten planeras och byggs istället för Österleden.• 
Tvärbana Syd snarast byggs.• 
tunnelbanans blå linje förlängs till Nacka/Orminge med ett möjligt stationsläge på Östra Södermalm, • 
samt till Barkarby
Spårväg Norr förlängs från Solna till Universitetet.• 
avtalet med Arlandabanan sägs upp i förtid och att banan övergår i statlig ägo.• 
satsningar görs på ny teknik • 
alla bussar ska drivas med biogas eller andra miljöanpassade bränslen senast år 2015.• 
ett system med eldrivna fordon i form av trådbussar byggs i Stockholms innerstad och på andra platser • 
med stort resandeunderlag.
alla ska kunna sitta med säkerhetsbälten på bussen senast år 2020.• 
alla hållplatser och därmed hela resan ska fungera för den som har svårt för nivåskillnader senast år 2010.• 
Slussen byggs om till en bytespunkt i ett plan mellan T-bana, Tvärbana, Saltsjöbanan och bussar.• 
att även andra stora bytesplatser, där möten mellan olika trafikslag finns, byggs om till fungerande • 
knutpunkter.
enhetstaxa införs i hela regionen och betalsystemen samordnas på ett bättre sätt.• 
nolltaxa på sikt införs i Stockholms läns kollektivtrafik• 
barn och ungdom till och med 16 år åker gratis i kollektivtrafiken• 
reducerad avgift för studerande vid gymnasium och högskola införs• 
trohetsrabatt, där var 12:e månad är gratis, införs.• 
spärrarna ersätts med en öppen spärrlinje och spärrkioskerna med en info-disk, där resenärerna kan få • 
information och köpa biljetter.
all personal inom kollektivtrafiken ges insiktsutbildning om funktionshinder, HBT-frågor samt • 
bemötande av barn och ungdom.
besked om trasiga hissar eller rulltrappor ges innan ankomst till hållplats eller station.• 
informationen vid förseningar förbättras och att alla busshållplatser senast år 2015 ska vara försedda • 
med skyltar för realtidsinformation.
färdtjänstresenärer ges en resegaranti som omfattar ankomsttid.• 
alla kommuner arbetar aktivt med att göra förflyttningen från hållplats till hem eller arbetsplats trygg • 
och upplyst utan skrymmande buskage.
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mobil- och allergifria zoner införs i kollektivtrafiken• 
det byggs fler separata cykelbanor och cykelställ med tak vid kollektivtrafikens stationer. • 
cyklister och gångtrafikanter skiljs åt, liksom cyklister och bilar.• 
medlen från Förbifart Stockholm och Österleden satsas på kollektivtrafiken samt på trafiksäkerhets- och • 
bulleranpassningar.
busskörfält ersätter bilkörfält för ett bättre utnyttjande av våra vägar.• 
trängelsavgifterna höjs och Essingeleden avgiftsbeläggs.• 
SL-kortet vintertid ska gälla även för resa med Waxholmsbolaget• 
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11.  flyget – en aV De      
  VärSta MIljöBoVarna

flygetS UtSläPP aV VäxthUSgaSer beräknas till 15–40 procent av hela transportsektorns utsläpp. Flyget 
släpper ut farligare gaser än andra trafikslag. Energiförbrukningen per personkilometer är högre än för bilar 
och betydligt högre jämfört med buss och tåg. Om inget görs beräknas flyget om några decennier stå för 
större klimatpåverkan än bilresandet. Ändå vill inte näringslivet eller de borgerliga partierna vidta åtgärder 
för att se till att överenskomna miljömål uppnås inom denna sektor. 

Vänsterpartiet vill att flyget ska bära sina samhällsekonomiska kostnader. Flyget är viktigt för 
Stockholmsregionens tillväxt, men detta kan inte motivera åtgärder som är ekologiskt ohållbara. På riksnivå 
arbetar Vänsterpartiet tillsammans med S och Mp för att Luftfartsverket ska verka för en tydlig ekonomisk 
miljöstyrning. Dessa principer får tydliga konsekvenser på regional nivå. 

I dag är flygbränslen i Sverige befriade från koldioxidskatt, energiskatt och moms (utom 6 procent på inri-
kesflyget). Det innebär att flyget är subventionerat i förhållande till andra trafikslag. Vi har hamnat i den ab-
surda situationen att det miljöskadliga flyget är mycket billigare än det miljövänliga resandet med tåg. Denna 
situation måste ändras och det snabbt. Enligt vissa beräkningar måste flygresandet minska med 75 procent 
till år 2050 om målet om maximalt ytterligare 2 graders uppvärmning ska nås.

Näringslivet och de borgerliga partierna brukar rättfärdiga sin passivitet med att hänvisa till nya bränslen och 
effektivare motorer. En sådan utveckling pågår, men är helt otillräcklig för att uppnå miljömålen. Forskning visar 
att effektivitetsökningen hittills varit endast 1–2 procent per år, medan flygandet har ökat med i genomsnitt 5 pro-
cent. Det innebär att utsläppen ökar trots teknikutvecklingen. Att införa nya motorer beräknas ta 40–65 år (tek-
nikutveckling + byte av hela flygflottan) och då kvarstår ändå problem med utsläpp av kväveoxid och vattenånga. 
Dessutom kan inte odlingen av biobränsle tillåtas konkurrera ut den fattiga befolkningens jordbruk i u-länderna.

Om miljömålen tas på allvar kommer flygets situation att behöva förändras radikalt inom Stockholms län 
de närmaste decennierna. 

VänSterPartIetS PolItIk för UtVecklIng av järnväg och kollektivtrafik kommer att göra det attraktivt 
att ta tåget istället för flyget på många sträckor, särskilt på medeldistans inom Sverige. Vänsterpartiet vill att 
införandet av höghastighetståg ska påskyndas. Det kommer att leda till att tåget blir attraktivare än flyget 
även på litet längre sträckor (t.ex. 4 timmar Stockholm–Hamburg med tåg). Detta innebär att en stor del av 
inrikesflyget och en del av Europaflyget kan läggas ner. 

För Arlanda infördes i slutet av 90-talet en bestämmelse om ett utsläppstak gemensamt för flyget och 
transporter till och från Arlanda. Genom att den borgerliga regeringen i början på 90-talet lät privata Arlanda 
Express ansvara för tågtransporterna till Arlanda har utsläppen slagit i miljötaket. De extremt höga biljett-
priserna får många resenärer att ta bilen till Arlanda samtidigt som Arlanda Express’ tåg går halvtomma med 
ganska låg frekvens. Om priset sänks kommer bilåkandet till Arlanda att minska avsevärt. Flygbusstrafiken 
kan läggas ned genom att tågen kör tätare och med högre beläggning. Vänsterpartiet anser att utsläppstaket 
ska skärpas, att Arlanda Express ska tas över av staten och att SL-kortet ska gälla för tåg till Arlanda. 

Om flyget betalar sina samhällskostnader och tåget tar över en stor del av resandet på mellandistans finns 
det möjlighet att nå en bit på vägen mot miljömålen. Då kan Västerås och Bromma flygplatser läggas ner. 
Flygtrafiken på Bromma är ett av Stockholms stads största miljöproblem. Bromma genererar buller, utsläpp 
av kväveoxider och en mängd andra föroreningar. Det sker i ett område som redan är hårt ansträngt av trafik-
leder. Placeringen av flygplatser mitt i stora städer utsätter människor för stora risker. Privatflyget – som är 
omfattande på Bromma – är statistiskt sett ett större säkerhetsproblem än reguljärflyget. Bromma är ett av få 
områden där en större satsning på ny bebyggelse är möjlig. Vänsterpartiet vill att Bromma flygplats markom-
råde ska användas till att bygga en stadsdel med välbehövliga lägenheter. Om man vidtar de övriga åtgärder 
vi föreslår – snabba tågförbindelser till Arlanda från hela regionen – kan man lägga ner Bromma flygplats utan 
att tillgängligheten till Stockholmsregionen skadas. 
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En flygplats som kan behållas är Skavsta. Det kan vara motiverat även i en situation med minskad utlands-
trafik. Vänsterpartiet anser att Skavsta i så fall ska förstatligas så att samhället bl.a. kan se till att miljömålen 
uppnås.

Vänsterpartiet vill att
flyget ska betala sina samhällskostnader och påverkas med ekonomiska styrmedel så att miljökraven • 
uppnås.
utsläppstaket för Arlanda ska behålls och skärps.• 
SL-kortet ska gälla för tåg till Arlanda.• 
Arlanda Express tas över av staten.• 
kollektivtrafiken till Arlanda förbättras i hela Stockholmsregionen.• 
Bromma flygplats läggs ner och ger plats för bostäder.• 
Skavsta ska behålls – om flygets miljöskador kan reduceras till acceptabel nivå.• 
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12.  goDStranSPorter

Stockholms län och hela Mälardalen är en stor marknad för avsättning för olika varor och produkter. I regio-
nen finns ett stort antal företag och många myndigheter och departement. Behovet av goda och miljösko-
nande transporter med stor kapacitet både för varor och människor är uppenbart. 90 procent av det gods 
som konsumeras i Stockholmsregionen fraktas hit med lastbil. Lastbilstrafiken är, vid sidan av flyget, den 
utsläppskälla som ökar mest. Det är därför angeläget att godstransporter förs över från lastbil till tåg och båt. 
Båttrafik är nästan alltid ett miljömässigt bra transportmedel för gods, särskilt lågvärdigt sådant, och man 
bör eftersträva att gods transporteras så stor del av sträckan som möjligt med i första hand fartyg, i andra 
hand tåg. Godstransporter på järnväg har ökat på senare år, men tyvärr inte i den omfattning som är önskvärt. 

I dag saknas ett samordnat ansvar för planeringen av transportinfrastrukturen. Utgångspunkten måste 
vara att transportslagen ska samverka och ses som en helhet. Genom exempelvis kombiterminaler uppnås en 
effektiv transportapparat där järnväg samverkar med både sjöfart och vägtransporter.

12.1 Mer gods på båt och järnväg
I dag är vägtrafiken det prioriterade trafikslaget, vilket missgynnar framförallt järnvägen. Genom att i stora 

drag tillämpa samma modell för järnväg som för väg skulle man kunna stärka järnvägens konkurrenskraft. 
Detta innebär i praktiken att kostnaderna för vägtransporter måste öka och kostnaderna för järnvägstran-
sporter minska. Vi vill att en statlig investeringsbudget för spårutbyggnader inrättas och föreslår även att 
statsbidrag för utbyggnad av industrispår görs tillgängliga. 

I Stockholmsregionen behövs avsevärda investeringar för att förbättra kapaciteten för godstransporter på 
räls. Fyrspår på sträckan Kalhäll–Barkaby–Tomteboda är en angelägen satsning som kan öka kapaciteten på 
Mälarbanan, liksom en utbyggnad av spårkapaciteten vid Stockholms södra infart. När hamnen i Norvik står 
färdig måste spårkapaciteten till Nynäshamn förbättras genom en utbyggnad till dubbelspår. En tvärförbin-
delse mellan Nynäshamn och Södertälje bör också byggas.

En övervägande del av persontrafiken och en inte oansenlig del av den nord-sydgående godstrafiken 
passerar i dag genom Stockholm. Detta innebär att kapacitetsökningar i Stockholmsområdet kommer hela 
järnvägsnätet till godo. Omvänt bidrar en utbyggnad av järnvägsnätet utom Stockholms län till att Stockholm 
kan avlastas från godstrafik. Vi ser det därför som angeläget att bland annat Ostlänken och Götalandsbanan 
snarast kommer till stånd. Detta skulle frigöra välbehövlig kapacitet för godstrafik på befintlig stambana.

12.2 hamnar och sjöfart

Att som i dag lasta över stora volymer från fartyg till järnvägsvagnar i Göteborgs Hamn och fylla stambanan 
med godståg mellan Göteborg och östra Sverige är ohållbart i längden. Ännu värre är alla de långtradare som 
rullar tvärs genom landet mellan samma destinationer, men också från nord- och centraleuropa, transporter 
som fullkomligt behärskar motorvägarna nattetid. Samtidigt har vi lågt utnyttjade vattenvägar, i synnerhet 
längs ostkusten. 

Hamnarna i södra Sverige ska självklart även fortsättningsvis ta emot de största båtarnas gods. 
Utbyggnad av de spårburna transporterna måste därför till för att transportera dessa varor mot Stockholm. 
Aternativt kan varor omlastas till mindre båtar som kan ta varorna till exempelvis Norvik eller Södertälje. Även 
kombihamnarna Stockholm och Norrtälje behöver finnas kvar då de transporterar ett stort antal passagerare 
samtidigt som de kör viktiga godstransporter till och från Stockholm.

Lösningen är omlastning från de oceangående fartygen till s.k. feedertrafik i någon av norra Europas 
stora hamnar. Ett stort feederfartyg vill rederierna hålla i linjetrafik mellan tre-fyra lättåtkomliga hamnar vid 
Östersjön, med rationell hamnhantering och så korta inseglingar som möjligt. Här passar den nya hamnen 
i Norvik in. Samtidigt som mycket containergods kommer att hanteras där, behövs snara lösningar för olje-
hamnsfrågan.

När vi återhämtat oss från nuvarande starka lågkonjunktur talar allt för ett stadigt ökande behov av trans-
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porter och en marknad med ett växande behov av containerhamnar såväl i Södertälje och Stockholm med 
utbyggnaden i Norvik/Nynäshamn, som i Gävle. 

12.2.1 Oljehamnar
Stockholms fullmäktige har beslutat att oljehamnen vid Loudden ska vara avvecklad 2011. Arrendena för 
oljebolagen i Bergs oljehamn i Nacka går ut 2019. Först då slipper vi frekvent trafik med oljetankers genom 
skärgården. Enligt planerna ska denna oljehantering delas upp på två hamnar, Gävle i norr och Södertälje 
eller Norvik/Nynäshamn i söder.

Att använda Stora Höggarn som depå för bunkerolja (= drivmedel till de fartyg som angör eller seglar i 
Stockholms vatten) är däremot en god tanke. Då skulle cisternerna där, som är i stort behov av upprustning, 
behöva fyllas på med relativt långa mellanrum. Stora Höggarn tillhör dock Lidingö kommun, och där är inställ-
ningen inte så positiv till detta i dagsläget. 

12.2.2 Järnvägsfärjor och Värtabanan
Vi måste ge bättre förutsättningar för transporter av godsvagnar med järnvägsfärjor över Östersjön. I dag 

finns endast en järnvägsfärja som trafikerar Stockholm–Åbo. Värtabanan är en förutsättning för denna trafik 
liksom för biobränsletransporter till Fortum och för containertransport från och till Frihamnen fram till det att 
Norvik/ Nynäshamn kan öppna.

Den omfattande RoRo-trafiken på Kapellskär har under många år stadigt vuxit. För att säkrare nå godsmot-
tagarna måste väg 77 från Kapellskär mot Uppsala rätas ut och breddas. Ingående studier har dessvärre visat 
det är ekonomiskt ohållbart att bygga en järnväg till Kapellskär för godset till denna hamn. Dessutom saknas 
utrymmen för uppställning och lastning och lossning av järnvägsvagnar i Kapellskärs hamn. Skulle i en framtid 
en järnvägsförbindelse med normalspår byggas i länets nordöstra delar, kan saken komma i ett annat läge.

12.3 Statligt ansvar istället för avreglering

Infrastrukturen för gods är lika viktig som den för persontransporter. Miljömässigt är det synnerligen an-
geläget att styra över en stor del av godstransporterna från väg till järnväg. Avregleringen av den svenska 
järnvägen slog hårt mot framförallt godstrafiken och mellan 1987 och 2005 minskade exempelvis antalet 
industrispår med hälften. Med ekonomiska styrmedel, t.ex. vägskatter, kan järnvägstrafiken nå lönsamhet i 
förhållande till vägtransporter även på kortare sträckor.

En åtgärd för att minska kostnaderna för godstransporter på räls kan vara att avskaffa Banverkets vinst-
krav och därigenom sänka banavgifterna som avgifterna för anslutningarna till verkets banor. Många access-
punkter riskerar dock att störa trafiken på hårt trafikerade linjer. Detta gäller särskilt i Stockholmsområdet, 
där spårsystemet är överbelastat.

Ett statligt stöd till investeringar och underhåll av spår och lättkombiterminaler och för inköp av lok är ett 
sätt att främja rälsburna godstransporter. Godståg kan redan i dag nå lönsamhet relativt lastbil på längre 
sträckor. Med nuvarande banavgift ligger brytpunkten vid en sträcka på i genomsnitt 600 kilometer. Höjda 
kostnader skulle slå hårt mot delar av godstrafiken och av den anledningen bör man vara försiktig med infö-
randet av generella skatter på bränsle eller utsläpp om inte järnvägstransporter kompenseras på något sätt.

I dag används i många fall begagnade nästan 50 år gamla diesellok och priset på moderna och mer miljövän-
liga diesellok är högt. Hyra eller inköp av lok utgör en stor kostnad för många operatörer och inrättande av en 
statligt finansierad lokpool skulle göra det möjligt för fler att förlägga sina transporter till järnväg. Med moder-
na diesellok kan man köra godstrafik med små emissioner på oelektrifierade banor med tämligen låg standard, 
vilket innebär låga investerings- och underhållskostnader vid upprustning och nyanläggande av industrispår. 
Med fler industrispår i Stockholmsregionen minskar behovet av omlastning, vilket ökar järnvägens konkurrens-
kraft gentemot vägtransporter och bidrar till att delar av godstrafiken kan flyttas över från väg till järnväg. 

12.4 Helhetssyn på godstransporter
Transportsystemet är i dag globalt och bygger på internationella standarder för container- och trailerhante-
ring. Det är synnerligen viktigt att ta ett helhetsgrepp på godshanteringen för en bättre samordning mellan 
hamnar och annan transportinfrastruktur i Stockholm och angränsande län. Inte minst gäller detta hamnarna 
kring Mälaren, där man bör diskutera vilka hamnar som ska hantera vilket gods så att negativ konkurrens och 
onödiga transporter kan undvikas. Man bör även studera hur en kustnära interregional frakttrafik kan utveck-
las. Vi vill se en fortsatt utveckling av Södertälje hamn även efter det att hamnen i Norvik står färdig. Med 
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fortsatt ökande godsvolymer och specialisering kan man dra nytta av de speciella fördelar som respektive 
hamn kan erbjuda vad gäller på passagerartrafik, RoRo, olje- och containerhantering.

Kombiterminaler är sannolikt en viktig del av framtidens transportinfrastruktur. I dag finns en dålig sam-
ordning och enskilda kommuner vill bygga terminaler i konkurrens med varandra. Påtryckningar från lokala 
eller regionala aktörer får inte styra lokaliseringen av strategiska hamnar, terminaler eller flygplatser. Därför 
är en trafikslagsövergripande planering nödvändig. Vi vill att regionen samordnar ägarstrukturen för ham-
narna så att priskrig eller irrationella investeringar kan undvikas. 

12.5 trimningsåtgärder

I Stockholms län finns ett stort behov av förbättrade persontransporter och utrymmet för en utökad gods-
transport på befintligt järnvägsnät är därför litet. Bygget av Citybanan kommer att medföra att välbehövlig 
spårkapacitet frigörs för godstransporter. Men större fokus bör också läggas på mindre kostnadskrävande 
åtgärder som kan öka kapaciteten redan på kortare sikt.

Man kan vinna mycket genom små investeringar i form av partiella dubbelspår, utökad lastprofil eller 
signaloptimering. Man bör också sträva efter en större standardisering av såväl fordon som signalsystem och 
regelverk för att förenkla gods- och persontrafik över nationsgränserna. Detta skulle också kunna underlätta i 
framtida rekrytering av tågförare som riskerar att bli ett bristyrke inom några år.

12.6 effektivare varutransporter

Att minska transporterna genom Stockholms stad ser vi som viktigt, inte minst för att avlasta Essingeleden. 
Det finns ett behov av kombiterminaler både i länets norra och södra delar och vi förespråkar bland annat en 
kombiterminal med placering vid Rosersberg. Närheten till såväl väg som järnväg gör platsen väl lämpad för 
en etablering. 

Vid sidan av de strategiska kombiterminalerna kan man också upprätta ett antal lättkombiterminaler och 
mindre omlastningscentraler för samordnade transporter av varor till exempelvis butiker och offentlig förvalt-
ning. 2004 uppgick de inrikes lastbilstransporterna till sammanlagt 320 miljoner ton. Av dessa lastades eller 
lossades 63 miljoner ton i Stockholms län och 24 miljoner ton utgjordes av leveranser inom Stockholms län. 
Med hjälp av samordning av vissa varutransporter – genom smartare inköp och gemensamma omlastnings-
terminaler – skulle den siffran sannolikt kunna minskas radikalt. 

Förutom att förbättra infrastrukturen för godstransporter bör man verka för att det totala transportbehovet 
minskar. Detta kan uppnås dels genom samordning av transporter, dels genom omlokalisering av varuproduk-
tion och en konsumtion som i större utsträckning än i dag baseras på närproducerade varor. En konsumtion 
som bygger på en ökad andel närproducerade varor är bra för miljön. Konsumentmakt är dock ett trubbigt 
verktyg för att få till stånd en mer miljöanpassad produktion och i praktiken styr både personliga val tillsam-
mans med fysiska och institutionella strukturer över varukonsumtionen. Därför är utformningen av trans-
portinfrastrukturen av avgörande betydelse för hur miljöbelastande Stockholmsregionens varukonsumtion 
kommer att vara i framtiden.

Vänsterpartiet vill att
bygget av Ostlänken och dubbelspår till Nynäshamn genomförs.• 
kostnaderna för järnvägstransporter minskas relativt lastbil genom att bl.a. avgifter för vägtransporter införs.• 
även små tågoperatörer ges förutsättningar att bedriva godstrafik, bl.a. genom att säkra tillgången på lok.• 
banverkets vinstkrav avskaffas.• 
en utbyggnad av industrispår görs för minskat behov av omlastning till lastbil. • 
kustnära interregional båttrafik gynnas.• 
regionens hamnar ges en ny ägarstruktur, så att arbetet med samordning och specialisering bättre kan • 
genomföras.
pengar avsätts till en försöksverksamhet för samordnade inköp och inrättandet av • 
omlastningsterminaler för stora företag. 
närproducerade varor gynnas för minskat transportbehov.• 
kombiterminaler och terminaler för lättkombi byggs ut.• 
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13.  Bra Planer  
  Bör genoMföraS

Synen På PlanerIng har förändrats markant de senaste decennierna. Under den tid som dominerades av 
funktionalismen betonades kommunernas och landstingens roll som drivande kraft i planering av infrastruk-
tur och markanvändning. Privata företags intressen fick i viss mån stå tillbaka. Planeringen hade tydliga so-
ciala mål för t.ex. bostadsförsörjning, hälsa, trafiksäkerhet och rekreation. Samtidigt präglades planeringen 
av ett uppifrånperspektiv. Experter skulle avgöra vad som var bra för människor, medborgardeltagandet lyste 
med sin frånvaro. En annan negativ sida var den starka inriktningen på funktionsseparering. Områden för 
bostäder, arbetsplatser, service och rekreation skildes från varandra. 

Resultatet har blivit tråkiga sovstäder och arbetsplatsområden, ett city som saknar liv på kvällar och nätter 
och en försämrad trygghet i stadsmiljön därför att få människor rör sig utomhus stora delar av dygnet. Den 
funktionalistiska planeringen var patriarkal. Den utgick i stor utsträckning från kärnfamiljen med en försör-
jande familjefader och en hemmafru som tog hand om hem och familj.

13.1 Valda organ ska styra mer

Från och med mitten av 80-talet har en omsvängning skett i synen på planering. Bostadsstyrelsen och Statens 
planverk har avvecklats. Systemet med bindande generalplaner har upphört. Istället används översiktplaner, 
som enbart fungerar som rekommendationer. En politisk majoritet kan ta beslut som går emot en fastställd 
översiktplan. Detsamma gäller regionplaner. ”Förhandlingsplanering” har blivit ett ledande begrepp. Det 
innebär att kommuner och landsting inte längre styr. De ska istället förhandla fram lösningar på planerings-
problem med alla aktörer som har intressen i de områden som berörs. Det negativa med denna utveckling är 
att stora privata byggherrar getts ökad makt över byggandet. 

På senare tid har intresset för långsiktig fysisk planering ökat. En orsak är att det i avsaknad av långsiktiga 
planer uppstått osäkerhet om vad som gäller för framtida markanvändning och investeringar i infrastruktur. 
Ett stigande missnöje har uttryckts över svårigheten att komma överens om infrastrukturinvesteringar över 
kommun- och länsgränser liksom över de politiska blockgränserna. Ytterligare en orsak är insikten att det 
krävs långsiktig planering för att klara miljöfrågorna. 

Vänsterpartiet anser att varken den funktionalistiska eller den nyliberala synen på planering svarar mot 
dagens krav. Kommuner och landsting måste ha det avgörande inflytandet över planeringen. De stora privata 
byggherrarna – som ju drivs av kortsiktiga vinstintressen – måste styras av den demokratiskt valda offent-
liga sektorn. Medborgarnas inflytande över planeringen måste stärkas. För att lösa miljöfrågorna och skapa 
stabilitet måste planeringen vara långsiktig. Vänsterpartiet vill medverka till uppgörelser över parti- och kom-
mungränser om viktiga investeringar i järnvägar, vägar, hamnar och flygplatser. I dessa frågor måste lokalpa-
triotism motverkas. Med hänsyn till behovet att lösa bostadsförsörjningen, kraven på en bättre fungerande 
kollektivtrafik, sjukvårds- och hälsopolitik och vikten att nå miljömålen anser Vänsterpartiet att regionplane-
ringen ska stärkas. 

13.2 Dra fram motsättningar och visa hur de ska lösas 

Förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 – liksom tidigare regionplaner, 
Stockholms översiktsplan och andra planer för markanvändning i Stockholmsregionen – präglas av synen 
att det inte råder någon motsättning mellan miljömål och ekonomisk tillväxt, mellan befolkningstillväxt och 
naturskydd, eller mellan storföretagens och medborgarnas intressen. Vänsterpartiet anser tvärtom att det 
finns tydliga sådana motsättningar och att regionplaneringens uppgift är att lyfta fram intressemotsättning-
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arna och ange hur de ska lösas. Vi anser att tillväxten måste styras av tydliga miljömål, jämställdhet, samt av 
sociala och demokratiska ideal.

Den konventionella planeringen präglas starkt av det privata näringslivets krav att Stockholmsregionen 
ska växa med så få restriktioner som möjligt. Gång på gång påstås att regionen måste utvecklas så att den 
kan konkurrera framgångsrikt med andra städer i norra Europa (Köpenhamn, Berlin, Hamburg, Amsterdam, 
Helsingfors). Samhällets roll är att underlätta tillväxten och göra det attraktivt för företagen att lokalisera sig 
i vår region. Ofta sägs ingenting om de problem som villkorslös tillväxt skapar.

13.3 Sociala och ekologiska mål ska styra mer

Vänsterpartiet anser att den konventionella synen på tillväxt måste ersättas av en syn som tar hänsyn till na-
turen, till kravet på jämställdhet, till önskemål om integration av olika befolkningsgrupper och till människors 
rätt att styra sin vardag utan ständig stress. 

Den konventionella planeringen hänvisar ofta till den pågående globaliseringen, som naturligtvis påverkar 
även Stockholmsregionen. Ingen antydan finns om alternativ till den typ av globalisering som näringslivet vill 
ha. Vänsterpartiet vill se en globalisering som bygger på verklig internationell solidaritet, på minskat bero-
ende av EU, på restriktioner för miljöskadliga transporter och på internationell demokratisk kontroll över de 
transnationella företagen. 

Regionplaneringen ska inte styras av mål om ökad produktion av konsumtionsvaror eller ”betydande stan-
dardhöjning” för regionens medborgare, utan av en ny syn på mänskligt välbefinnande. Forskning visar att 
ökad konsumtion inte leder till ökat välbefinnande. Allt fler människor vill istället ha kortare arbetstid, mer tid 
för umgänge med barn och vänner, naturupplevelser och rekreation. De flesta vill ha en god service från sam-
hället i form av omsorg, sjukvård, utbildning, men inte fler prylar. Det är dags att erkänna att varuproduktio-
nen slagit i miljötaket och att vi måste tänka om när det gäller de långsiktiga samhällsmålen. Vänsterpartiet 
vill gå i spetsen för ett sådant omtänkande.

13.4 regionförstoring inget självändamål

I den konventionella planeringen framställs regionförstoring som enbart önskvärd. Vänsterpartiet anser 
att en sådan kan leda till en mer differentierad arbetsmarknad och ge ökad valfrihet åt arbetssökande. En 
större tätort kan också få bättre underlag för utbildning, service och kultur. Men dessa fördelar måste vägas 
mot nackdelarna. Är det t.ex. bra för Sverige att all tillväxt koncentreras till enbart tre regioner i landet? 
Vänsterpartiet anser att även andra regioner ska kunna växa. 

Regionförstoring leder till ökat pendlande. Det finns stora könsskillnader när det gäller pendlingsmönster. 
Män gör fler arbetsresor, fler tjänsteresor samt större andel resor med bil. Kvinnor i länet gör däremot betyd-
ligt fler resor för hämtning och lämning av barn. De åker mer kollektivt samt gör fler fritids- och serviceresor 
än män. Män pendlar i allmänhet betydligt längre än kvinnor. Genom att män pendlar i större utsträckning än 
kvinnor har de tillgång till en större funktionell arbetsmarknadsregion, något som gynnar deras löneutveck-
ling. Regionförstoring leder således inte direkt till större positiva effekter för kvinnor. (Se även avsnitt 2.6)

Vänsterpartiet vill att
sociala och ekologiska mål ska ha en mer framträdande plats i planeringen.• 
frågan om tillväxt och regionförstoring vägs mot krav på hänsyn till natur, kulturhistoria, regional balans • 
och integration av alla grupper av människor.
planeringen styrs av ett jämställdhetsperspektiv.• 
lagar och ekonomiska styrmedel ska användas för att genomföra mål om bostadsförsörjning, • 
energieffektivisering, regional balans mm.
kommunövergripande organ skapas för att genomföra regionala planer • 
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14.  Makt och DeMokratI

en fUngeranDe DeMokratI förutsätter att medborgarna dels ges möjlighet att delta i beslut om gemen-
samma frågor, dels får kunskap om de beslut som fattas. Makt och inflytande ska fördelas så lika och rättvist 
som möjligt och alla människor, oberoende av livssituation och bakgrund, ska beredas möjlighet att delta i 
den demokratiska processen. Folkstyrelsen ska värnas och fördjupas och beslut göras tillgängliga för fler. 
Genom en demokratisering av ekonomin, gemensamt ägande och genom en vitalisering av föreningslivet kan 
medborgarnas inflytande öka och demokratin ytterligare förstärkas. Gemensamt ägande ger medborgarna 
större möjlighet att genom demokratiska beslut och offentlig diskussion styra samhällets utveckling.

14.1 Beslutsprocessen

Alla människor ska beredas möjlighet till inflytande över de beslut som påverkar dem direkt eller indirekt. 
Beslutsprocessen ska vara så transparent och lättbegriplig som möjligt. Den får dock inte förenklas så mycket 
att människors möjlighet att överklaga eller på annat sätt påverka besluten riskerar att åsidosättas. 

Det kommunala självstyret är en viktig del av demokratin. Politiska beslut ska fattas på olika nivå beroende 
på vilka problem som ska lösas och beslut som rör regionen ska således fattas på regional nivå. Grundregeln 
ska vara att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Samtidigt ger en alltför decentraliserad makt 
sämre möjligheter att föra en sammanhållen och rättvis politik. Det finns inget entydigt svar på vilken nivå 
beslut ska fattas, utan delegeringen av beslut måste hela tiden anpassas till förändrade förhållanden.

I Plan- och bygglagen (PBL) anges delaktighet som grundläggande vid planeringen av goda livsmiljöer. 
Lokalt medbestämmande är viktigt för att känna tillhörighet där man bor. Kommunerna i regionen måste bli 
bättre i sin dialog med invånarna. Det handlar både om att förankra och kommunicera de beslut som fattas. 
Nya kommunikationsformer kan fylla en viktig funktion här, men särskild hänsyn måste tas till personer med 
särskilda behov som kanske har svårt att ta till sig information i skriftlig eller elektronisk form.

14.2 ökat folkligt deltagande i planeringen

Gällande Plan- och bygglag ger allmänheten rätt att delta i utarbetande av detaljplaner för ny bebyggelse. 
Lagen säger att kommunerna ska ordna samrådsmöten där människor informeras om planerna och där deras 
synpunkter registreras. Planer ska ställas ut och annonseras. Vänsterpartiet anser att invånarnas direkta 
deltagande i planeringen är en viktig del av demokratin. Inflytande genom de politiska partierna räcker inte. 

De borgerliga partierna vill att planeringsprocessen ska vara snabbare och att kommunerna ska vara mer 
tillmötesgående mot de stora byggherrarna, särskilt de privata. De vill därför inskränka medborgarnas del-
tagande i planeringen. Vänsterpartiet vill tvärtom stärka det folkliga deltagandet. Vi vill att byggnadsnämn-
dernas möten ska öppnas för allmänheten (utom för ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskilda 
medborgare). Beslut om detaljplaner ska tas efter debatt i fullmäktige, där allmänheten har tillträde, och inte 
delegeras till slutna nämndsammanträden (vilket sker i Stockholms stad i dag). Annonseringen av samråds-
möten bör förbättras. Vi föreslår vidare att öppna hearings ordnas om större planärenden och att fler än ett 
alternativ ska utarbetas så att lekmän har lättare att förstå vilka valmöjligheter som finns. 

Ett ökat folkligt deltagande gör att detaljplaner kan få högre funktionella kvaliteter och att riskerna för pro-
teststormar i ett sent skede minskar. Med ett väl fungerande samråd kan möjligheten att överklaga detaljpla-
ner i fyra instanser (kommun, länsstyrelse, kammarrätt, regeringsrätt) reduceras. På så sätt kan planeringen 
göras effektivare utan att medborgardeltagandet minskas. 
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14.3 använd omvänd planprocess
Ett problem med dagens planering är att kommunerna ofta överlåter åt tilltänkt byggherre att utarbeta 
planer för ny bebyggelse. När förslaget kommer till samråd är det mesta låst, varför berörda invånare känner 
uppgivenhet eller säger nej till hela förslaget istället för att diskutera positiva alternativ. Vänsterpartiet vill att 
tyngdpunkten för samråd ska ligga på programskedet, dvs. då allmänna program utarbetas för kommande 
detaljplaner. Vi vill vidare att kommunerna ska införa ”omvänd planprocess”, dvs. att invånarna i en viss 
stadsdel bjuds in för att identifiera problem och föreslå åtgärder i den egna stadsdelen. På så vis kan man 
minska risken för ”NIMBY” (Not In My Backyard). Man kan t.ex. bjuda in invånarna till ett möte, förklara vikten 
av fler bostäder (bl.a. för att rädda befintlig service och få en bättre åldersstruktur) och be om förslag på 
mark där ny bebyggelse passar bäst. Även barn och ungdom kan delta i en sådan process.

Arkitekter och planerare är inte alltid intresserade av samråd med allmänheten. De kan betrakta brukarnas 
krav som en inskränkning av deras egen kreativitet eller som onödigt tidsödande. Samråd kräver att de som 
ritat ett förslag kan visualisera det på ett konkret och begripligt sätt och att den som presenterar förslaget 
har god pedagogisk förmåga. Vänsterpartiet anser att bättre rutiner ska utvecklas för att allmänheten ska 
förstå innebörden av detaljplaneförslag. Vi vill att jämställdhets-, barn- och brukarkonsekvensbeskrivningar 
ska införas i planeringen. 

I funktionalismens principer för stadsbyggande ingick inte medborgardeltagande. Det var experter som 
skulle styra planeringen. Under sken av opartisk expertkunskap raserades blandade täta stadsmiljöer av en 
typ som i dag hyllas som högsta ideal. På samma sätt genomfördes bilsamhället med förödande konsekven-
ser i form av miljöskador, segregation och förstörelse av kulturhistoriskt värdefull miljö. Vänsterpartiet vill 
att såren av denna förödelse ska läkas genom ökat folkligt deltagande. Sådant deltagande kan leda till ökat 
förtroende för politiken och till en fördjupning av demokratin.

14.4 gemensamt ägande

Gemensamt ägande är en viktig del av demokratin och ökar möjligheterna till medbestämmande. Genom 
gemensamt ägande garanteras de folkvalda församlingarna inflytande över de beslut som fattas och därför 
ska så mycket verksamhet som möjligt bedrivas i offentlig regi. I Stockholmsregionen, liksom i övriga landet, 
inskränks den politiska demokratin av privat ägande.

Vänsterpartiet vill demokratisera ekonomin genom att försvara och utöka det gemensamma ägandet. 
Skola, vård och omsorg är exempel på funktioner som ska ägas gemensamt, liksom strategiskt viktiga 
företag inom t.ex. infrastrukturområdet. Det vi äger gemensamt kan vi också fatta gemensamma beslut om. 
Därigenom innebär gemensamt ägande att demokratin omfattar fler delar av samhället.

Beslut som fattas i bolagsstyrelser, såsom AB Storstockholms Lokaltrafik, är sällan offentliga, men påver-
kar väldigt många människor. I de fall där verksamheter bedrivs i bolagsform ska samhällsnytta och medbor-
garnas bästa stå i centrum och aldrig underordnas företagsekonomiska bedömningar. I sådana fall ska det 
demokratiska inflytandet stärkas, bland annat genom att offentlighetsprincipen ska råda och meddelarfrihet 
skrivs in i avtalen.

Lokal makt på arbetsplatserna är viktig och personalen ska ges inflytande över den egna arbetssituatio-
nen. En demokratisering av offentliga verksamheter ger ökat inflytande för såväl personal som medborgare, 
genom att säkerställa att missförhållanden uppdagas och brister i organisationen åtgärdas innan fara eller 
olägenhet för brukarna uppkommer. Ett ökat inflytande över boendet är också viktigt, för att stärka männis-
kors lokala engagemang och utveckla det demokratiska inflytandet.

14.5 föreningsliv

Ideella organisationer och föreningar är viktiga för att vitalisera den offentliga diskussionen och föra fram 
olika gruppers åsikter och därigenom stärka demokratin. Antalet medlemmar och engagerade i politiska och 
andra föreningar minskar och den trenden måste brytas. Det är viktigt att föreningslivet stärks och rekryte-
ringen tryggas för framtiden.

Fackföreningarna har en viktig roll i både arbets- och samhällslivet och ska garanteras ett fortsatt starkt 
inflytande, där strejk ska vara den yttersta åtgärden för påverkan. Strejkrätten får därför inte begränsas. 
Fackföreningarna ska kunna agera självständigt i förhållande till politiska partier, stat och arbetsgivare. 
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Därför är det viktigt att man inte genom organisatoriska förändringar eller införande av nya anställningsfor-
mer riskerar en försvagning av de anställdas och fackföreningarnas ställning och inflytande.

14.6 Mötesplatser

Utvecklingen går mot en ökad kommersialisering av det offentliga rummet, vilket fungerar exkluderande för 
många människor och utgör ett hot mot civilsamhället och demokratin. Möjligheten till inflytande bygger till en 
inte ringa del på tillgången till lokaler i form av museer, bibliotek, förenings- och ungdomslokaler, idrottsanlägg-
ningar och andra mötesplatser. Dessa skapar förutsättningar för en livaktig diskussion och möjliggör kulturytt-
ringar. Kulturen fyller en viktig funktion som arena för ifrågasättande och demokratisk kamp. Kultur är både ett 
mål i sig och ett medel för att förstå och förändra samhället och måste värnas från kommersiell påverkan.

14.7 Människors olika förutsättningar och behov

Alla regionens medborgare ska beredas lika möjligheter i samhället. Det gäller också det demokratiska in-
flytandet. Människors olika sociala och ekonomiska förutsättningar utgör dock ett hinder för ett lika demo-
kratiskt deltagande och det politiska inflytandet är i hög grad beroende av vilken makt man har i det övriga 
samhället. Arbetstid, arbetslöshet eller pendling är alla faktorer som påverkar möjligheterna att delta i den 
politiska processen. Det gör också socioekonomisk segregering, inkomstklyftor och andra faktorer.

Det är viktigt att det demokratiska systemet utformas så att alla, oavsett vem man är, ges möjlighet att 
delta och ta del av de beslut som fattas.

Vänsterpartiet vill att
beslutsprocesser ska göras så transparenta och lättbegripliga som möjligt utan att människors • 
möjlighet att överklaga eller på annat sätt påverka besluten åsidosätts.
det gemensamma ägandet försvaras och utvidgas. • 
när verksamheter bedrivs i bolagsform ska samhällsnytta och medborgarnas bästa stå i centrum och • 
inte underordnas företagsekonomiska bedömningar. 
personalens makt på arbetsplatserna stärks så att man bereds inflytande över den egna • 
arbetssituationen. 
fackföreningarnas roll säkras och stärks.• 
föreningslivet stärks och rekryteringen tryggas för framtiden.• 
att utvecklingen mot en allt högre grad av kommersialisering av det offentliga rummet stoppas. • 
alla människor ska kunna delta i demokratiska beslut. • 
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