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Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle som präglas 
av solidaritet och social rättvisa, ett samhälle där alla ger 
efter förmåga och får efter behov. Ett sådant samhälle värnar det ge-
mensamma och står emot alla form av förtryck. Det är ett samhälle där 
människor och miljö inte är till salu.

I riket, Stockholms län och Stockholms stad har vi under de senaste åtta 
åren sett hur högern har slumpat bort vår gemensamma välfärd. Skat-
tesänkningar och privatiseringar har medfört att klyftorna i samhället 
ökat dramatiskt. En skyhög arbetslöshet och en väsentligt försämrad 
arbetsrätt gör människor sårbara. Många blir tvungna att tacka ja till 
jobb med usla löner och dåliga villkor, andra får vända sig till ett urhol-
kat skyddsnät, med sämre arbetslöshets- och sjukförsäkring. Ofta räcker 
det inte till och då är socialbidrag den sista utvägen. Vi har kunnat se att 
vårt samhälle blivit allt mer segregerat.

Den 14 september 2014 har vi möjlighet att vända samhällsutvecklingen 
i en annan riktning. Vi kommer att arbeta för ett inkluderande samhälle, 
ett samhälle som håller ihop.

Vänsterpartiet kommer att vara garanten för en välfärd utan privata 
vinstintressen och för ett styre utan borgerliga partier.
I detta häfte vill vi berätta vad vi vill göra för att även våra stadsdelar ska 
bli områden där alla människor ges möjlighet att till arbete, bostad, en 
god hälsa, aktiv fritid och ren miljö. 

Styrelsen i partiföreningen Vänsterpartiet Årsta, 
med Östberga och Johanneshov
augusti 2014



Bostad - En social 
rättighet, en realistisk 
möjlighet

Bostadsbristen och lösningar
Bostadsbristen i Stockholm är ett my-
cket stort problem. Det byggs alltför 

få bostäder och befolkningsökningen är hög. Grunden för människors 
trygghet handlar om ett eget hem. Många människor har tak över huvu-
det men på förstahandskontraktet står det ett annat namn än det egna. 
Många med låga inkomster tvingas bo i andra eller tredje hand. Andra 
bor kvar i föräldrahemmet under lång tid efter avslutade gymnasies-
tudier.

Barnfamiljer utan eget hyreskontrakt har det särskilt svårt. Många 
försöker lösa sitt boende genom att bo inneboende hos släktingar och 
vänner eller i tillfälliga andrahandskontrakt. I akuta situationer vänder 
sig familjer även till socialtjänsten. Stockholm har barnfamiljer som 
tvingas bo på hotell under långa perioder. Vi vill vända samhällsutveck-
lingen. Rätten till bostad är en viktig princip i ett solidariskt samhälle, 
där alla människor ges skäliga levnadsvillkor. Bostad är i grunden en 
mänsklig rättighet.

Den stora utförsäljningsvåg som har ägt rum under det borgerliga styret 
har medfört brist på billiga hyresrätter, vilket är den bostadsform som 
behövs mest. I Årsta har t.ex. andelen hyresrätter minskat mellan 1990 
och 2010, från 58 procent till 27 procent av det totala bostadsbeståndet.

Det är en mycket allvarlig situation. Bostadsbristen kräver en ny, aktiv 
politik som ser till att varje människa får tillgång till en bra bostad till en 
rimlig kostnad. Det behövs en ny politik för att bygga många hyresrätter 
med rimliga hyror. Det är fullt möjligt att genomföra.



Vänsterpartiet i Stockholm vill:

•  Ge ett politiskt uppdrag och mark till de kommunala bostadsbolagen       
   för att de ska bygga fler hyresrätter.
• Hyrestak! Planera redan från start i planprocessen, att bygga bostäder         
   med månadskostnad som människor har råd med.
• Upplåta mark med tomträtt istället för att sälja till högstbjudande.
• Begränsa antalet parkeringsplatser vid nyproduktion.
•  Hyresstopp! Inga hyreshöjningar för kommunala hyresrätter under 
    två års tid.
•  Inga fler ombildningar av kommunala hyresrätter till bostadsrätter.

Var man kan bygga i Årsta, Östberga och Johanneshov
Vänsterpartiet har pekat ut platser för många nya bostadsprojekt i hela 
staden och länet.

I Årsta, Östberga och Johanneshov vill vi att det ska byggas bostäder 
på flera håll. Nedan kommer förslag på nya bostäder utöver pågående 
projekt eller redan fattade beslut som vi står bakom.

•  Slakthusområdet: Vi vill att Slakthusområdet ska utvecklas till en     
    levande stadsdel med bostäder, samhällsservice och arbetsplatser. Vi   
    motsätter oss byggandet av ett IKEA-varuhus i sydöstra delen av 
    Slakthusområdet intill korsningen Nynäsvägen/Enskedevägen.
   Vi vill istället bygga hyresrätter på området, vilket skulle länka ihop   
    Gullmarsplan med Enskede. Minst 1500 lägenheter kan rymmas inom  
    samma område som IKEA-varuhuset är tänkt.
• Västberga: Inom Årsta partihallars område har mark frigjorts genom      
   ändrade logistikförhållanden. Hela Västbergaområdets oplanerade  
   struktur med blandade bebyggelsedelar och hushöjder gör att marken  
   utnyttjas ineffektivt. För att möta en ökande befolkning skulle vissa   
   delar av området kunna omdanas för bostadsändamål och vissa delar    
   för olika former av industri och kontor.



• Vänsterpartiets förslag på att anlägga en trådbusslinje som ska
   passera Östberga och Johanneshov skapar förutsättningar för att bygga  
   fler bostäder i närheten av de tilltänkta hållplatserna (mer om tråd 
   bussförslaget kan du läsa under nästa paragraf).

Vi vill dessutom:

• Att Årstafältet ska bli en landskapspark och att inga bostäder byggs där.
• Att hela Årstaskogen ska bli naturreservat.
• Prioritera redan hårdgjorda ytor vid bostadsbyggande.
•  Medborgarnas medbestämmande ska garanteras. Ett sätt är den så  
   kallade omvända planprocessen inför större bostadsprojekt, för mer  
   inflytande för närboende från början av planprocessen.

För mer information:
www.hemföralla.nu
stockholmsvanstern.se/blog/kategori/bostad



Bättre kollektivtrafik 
i Årsta, Östberga och 
Johanneshov

Kollektivtrafikförsörjningen 
i vårt område måste bli bättre. Det gäller särskilt Östberga, där 
kollektivtrafiken är undermålig: Det är få bussar, glesa turer och 
begränsad nattrafik.

Vänsterpartiet har följande förslag för att förbättra kollektivtrafiken i 
Årsta, Östberga och Johanneshov:

• En trådbusslinje mellan Flemingsberg och Orminge, med bl.a. 
   hållplatser i Östberga (mot Årstafältet), Johanneshov (korsning 
   Skagersvägen/Johanneshovsvägen) och vid Globen. Det är en 
   tvärförbindelse som vårt område är i stort behov av.
   Trådbussar erbjuder flera fördelar jämfört med andra trafikslag. 
   Det handlar om mindre utsläpp och lägre bullernivåer jämfört med    
   traditionella bussar, lägre kostnader och större flexibilitet jämfört med   
   spårvagnar. Dessutom går trådbussar att anläggas på bara två år, vilket  
   gör att t.ex. Östberga kan få sin trådbusslinje i mitten av kommande  
   mandatperiod med Vänsterpartiets förslag.
•  Öppna/bygg en ingång till Årstabergs pendeltågsstation från söder/ 
    partihallarna. Det ger kortare avstånd till pendeltåg för boende i 
   Östberga. Det finns även behov av en trygg, upplyst gångväg till 
   stationen, t.ex. en gångbro över det tungt trafikerade 
   partihallsområdet.



• Det finns behov av direktbussförbindelser från Östberga, till 
   Gullmarsplan och Liljeholmen. Turtätheten behöver även ökas på 
   de befintliga busslinjerna till och från Gullmarsplan och Liljeholmen.
• Införande av nattrafik på busslinjen från Östberga och till 
   Gullmarsplan.
• För en tystare och grönare kollektivtrafik vill vi i Vänsterpartiet 
  Årsta ersätta nuvarande buss 160 med en trådbusslinje Gullmarsplan- 
  Årstaberg på längre sikt. Att anlägga en trådbusslinje är också ett sätt  
  att knyta an till Årstas historia. Här har flera linjer varit trafikerade  
  fram till mitten av 1960-talet.

För mer information:
V-SLL_tradbuss_screen.pdf
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/trafik



Årsta, Östberga 
och Johanneshov: 
en bättre miljö 
behövs!

Vänsterpartiet är ett social-
istiskt och feministiskt parti 
på ekologisk grund. Den ekologiska hållbarheten är central i vår politik. 
Det kapitalistiska systemetet, med vinstmaximering och överkonsum-
tion, är det största hotet mot klimatet. Ekonomin måste demokratiseras 
och produktionen måste vara behovsstyrd. En socialistisk politik är en 
förutsättning för att rädda vår planet. Det behövs tuffare miljöregler och 
stora offentliga investeringar i förnybar energi och kollektivtrafik.
I Vänsterpartiets vision för Stockholm 2030 framgår att stadsodling, 
solceller på hustaken, trådbussar, cykelbanor och storsatsning på nya 
hyresrätter och energibesparingar i gamla, ska göra Stockholm till ett 
klimatföredöme för världen.

Här är Vänsterpartiets förslag för ett Stockholm med 
nära-noll utsläpp 2030:

• 300 000 nya klimatvänliga lägenheter. Vi planerar bostadsområden  
   transportsnålt med service och kollektivtrafik inom gång- och      
  cykelavstånd. Dessutom ska energiåtgången i det befintliga 
   fastighetsbeståndet halveras.
•  23 000 nya gröna jobb i regionen. Vår vision kräver stora insatser i  
   form av anläggning och drift av förnybar energi, klimatrenoveringar,  
   ny kollektivtrafik och fler händer i jordbruk och återbruk.
•  Storsatsning på kollektivtrafik och cykelstråk. Vi vill se en fossilfri 
   fordonsflotta till år 2030 och det är bara realistiskt om vägtrafiken  



  totalt sett minskar. De skenande utsläppen från godstrafiken ska 
  minska genom elektrifiering av vägnätet och logistiksamordning.
•  Framtidens mat ska varas hälsosam, miljövänlig och närproducerad.  
   För att nå dit behöver landsbygden få nytt liv och stadsnära odling  
   uppmuntras. Den offentliga sektorn ska gå före genom att bland annat  
   köpa 100 procent ekologisk mat.
• Vi ska skapa giftfria miljöer. Bland annat ska förskolorna kemikaliesan 
   eras från farliga ämnen i leksaker och platsmattor.
•  Alla hus som ägs av Stockholms stad ska förses med solceller. Vi vill  
   producera betydligt mer energi regionalt och förnybart. Kolkraftverket  
   i Hjorthagen ställs om till biobränslen.
•  Stoppa Förbifart Stockholm och lägg pengarna på kollektivtrafik!  
   Förbifart Stockholm bidrar enligt alla prognoser till att bilandelen  
   och utsläppen av växthusgaser ökar. Helt oavsett utvecklingen i övrigt.  
   Vägprojektet innebär en miljömässig katastrof för Skärholmen och  
    områdena runt Järvafältet.

Även våra stadsdelar måste få bättre förutsättningar för att kunna 
minska sin klimatpåverkan. Här kommer våra förslag:

• Förbättrad kollektivtrafik med en trådbusslinje Flemingsberg-Orminge  
   med hållplatser i Östberga, Johanneshov och vid Globen (se ovan).
•  Fler och tätare bussturer med fler barnvagns- och handikapplatser,  
   vilket blir möjligt i de trådbussarna som Vänsterpartiet föreslår.
• Lägre antal parkeringsplatser per bostad vid nyproduktion av bostäder.
• Bygga kollektivboenden och mer gemensamma utrymmen såsom      
   festlokal, gästrum, lekrum, hobbyrum i de nyproducerade 
  bostadshusen. Detta ger varje lägenhet mer yta att disponera och ökade  
  möjligheter att dela på resurserna.
•  Planera för att reducera transportsträckor till kollektivtrafik, arbete,  
   skola osv.
•  Bygga miljömedvetet i materialval och passivhustänk.



•  Fler cykelservicestationer samt fler cykelparkeringar vid knutpunkter  
   såsom Gullmarsplan, Globen och Årstaberg.
•  Skapa plats för cyklar i nybyggda områden.

Samtidigt som våra stadsdelar ska bli mer klimatsmarta förtjänar Årsta, 
Östberga och Johanneshov en bättre närmiljö. Parkerna måste skötas 
bättre, renhållningen måste fungera, grönområdena måste skyddas.

• Vi behöver fler återvinningsstationer och på sikt en bostadsnära      
   återvinning. Det övergripande ansvaret för återvinningen ska inte 
  lämnas på entreprenad utan skötas av kommunen.
• Planera för nya bostadsområden med utgångspunkt att bevara 
  naturområden. Låt hela Årstaskogen bli naturreservat och hela      
  Årstafältet bli landskapspark!
• Det är skräpigt på många håll i Årsta, Östberga och Johanneshov. 
   Renhållningen måste fungera bättre och tillföras mer resurser.
•  Våra parker och gemensamma utrymmen måste skötas bättre. 
   Grynkvarnsparken måste rustas upp och plaskdammen måste börja    
   fungera igen. Även andra parker behöver ett lyft, bland dem 
   lekplatsen utanför Svärdlångsvägen 27. Valla torg och Östberga måste  
   hamna i fokus. Parker och allmänna utrymmen måste vårdas bättre  
   och Stockholms stad måste ta sitt ansvar för en bra parkskötsel.

För mer information:
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/klimat



En skola för alla

Alliansens politik har medfört att 
klasstorlekarna har ökat. Anta-
let elever som inte når kunska-

psmålen i skolan har också ökat. Skolan måste vara rustad att möta 
elevers behov på flera sätt. Dels handlar det om att alla barn måste ges 
rätt förutsättningar att klara kunskapsmålen i skolan och att barn med 
särskilt behov av stöd ges stöd i ett tidigt skede. Dels handlar det om 
skolans fysiska miljö där barnen vistas så stor del av dagen.

En fungerande skolgång motverkar psykisk ohälsa, missbruk, kriminal-
itet, social utslagning.

Skolan behöver i högre grad anpassa undervisningen till alla barns be-
hov och individuella förutsättningar. Alla barn klarar inte av att tillgo-
dogöra sig undervisningen i stor klass det måste även finnas möjligheter 
att få undervisning i mindre grupp. Vi vill att det inom varje skola ska 
finnas mindre undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd. 
Barn som kan gå i större klasser med hjälp av assistent ska kunna få det 
stödet. Vi vill verka för att alla assistenter har adekvat grundutbildning 
om funktionshinder i skolan.

Vi vill att det ska lika naturligt att barn att gå i den närmaste skolan och 
att skolans undervisning är likvärdig över staden oavsett geografiskt 
läge. Vänsterpartiet vill förstatliga skolan och att skattemedel ska gå till 
barnen och verksamheten, inte till privatpersoner och privat ägande. Vi 



har sett hur privatiseringar har medfört stora försämringar för utbild-
ningens kvalité och arbetsmiljön. Ett av många exempel på detta är vad 
som hänt i Årsta med avknoppningar av flertalet förskolor under de 
senaste åren. Detta får aldrig mer ske. En välfärd fri från kommersiella 
intressen är en förutsättning för att barn ska få den utbildning de har 
rätt till och att personalen ska få bättre arbetsvillkor.

Vi vill lokalt verka i samarbete med utbildningsförvaltningens nämn-
dledamöter för att barns fysiska miljö ska vara anpassad till barnen. Vi 
vill även se fler vuxna på skolgården som hör och ser vad som händer på 
rasterna och fler vuxna som har möjlighet att delta i aktiviteter och att 
jobba för att alla barn blir sedda.

För mer information:
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/skola
 



En fungerande socialtjänst

Vi ser symtom på ökade klyftor i samhället bland annat i antal anmäl-
ningar till socialtjänsten. Vänsterpartiets politik står för en jämnare 
fördelning av arbete och resurser i samhället, ett system som förhindrar 
utslagning samt dålig fysisk och psykisk hälsa. Det är vårt gemensamma 
ansvar att dela med oss till de som har behov av resurser i form av pen-
gar, tid, omsorg.

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel har barn och ungdomsvården un-
der många år redovisat underskott på miljontals kronor. Under senare 
delen av våren har skyddsombuden på förvaltningen slagit larm om 
socialsekreterarnas arbetssituation och den höga personalomsättningen. 
Vi i Vänsterpartiet Årsta vill arbeta för att tillräckliga resurser tillförs 
socialtjänsten för de barn och ungdomar som i annat fall står helt utan 
skyddsnät. Vi vill att socialtjänstens handläggning ska präglas av hög 
rättssäkerhet och att familjer får tillräckligt omfattande stöd som håller 
över tid.

Människor måste kunna komma i kontakt med en tillgänglig socialtjänst 
och familjer som behöver stöd ska inte behöva vänta på att beslut fat-
tas. Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit en 
ärendenorm inom barn- och ungdomsvården på högst 15 ärenden per 
socialsekreterare för att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag. 

Även på andra områden inom socialtjänsten har vi sett problem. Social-
tjänsten får i allt högre utsträckning än tidigare möta människor som 
inte klarar sin ekonomi på grund av att de inte kan försörja sig på A-kas-
sa eller aktivitetsstöd. Socialtjänsten ska utgöra det yttersta skyddsnätet 
för människor inte ersätta trygghetssystemen. Här behövs politiska 
beslut på flera nivåer. De sociala trygghetsförsäkringarna måste stärkas 
och socialtjänsten behöver tillföras resurser i Enskede-Årsta-Vantör. Att 
leva lång tid på försörjningsstöd skapar psykisk och fysisk ohälsa/stress 
och påverkar barn i familjerna negativt på olika sätt. Vi vill se att barn-
perspektivet beaktas och att socialtjänsten och staden i övrigt verkar för 
att barn får goda uppväxtvillkor och en aktiv fritid.



För mer information:
http://www.stockholmsvanstern.se/blog/kategori/sociala-fragor



Inte till salu

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle 
som bygger på rättvisa och omtanke 
som grund. Vi vill ha en välfärd utan 
privata vinster, eftersom varenda krona 
behövs för att bygga välfärden bättre. 
Pengarna behös för vård, skola och 
omsorg. Våra pengar ska användas 
till fler lärare, undersköterskor och 
förskollärare - inte gör att göra 
riskkapitalister annu rikare.

Vi är inte till salu.


