
Hägersten/Liljeholmen

En trygg  
och trivsam 
stadsdel 



• Vi prioriterar sjukvård och kollektivtrafik genom att minska 
ned på byråkrati och administration. Kollektivtrafiken har 
under mandatperioden förstärkts med en miljard.

• Med hushållning av skatteintäkter, utveckling och satsning-
ar tillsammans med effektivisering så har regionen och SL 
goda finanser. Sedan 2006 har regionen gått plus vilket gör 
att vi inte behöver låna till alla satsningar. Genom att rösta 
på Moderaterna i regionen säkerställs utbyggnad av kollek-
tivtrafiken. 

• Under många år har vi arbetat för och under mandatperio-
den bl a beslutats eller färdigställts; 

• Utbyggnad av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö 
ska byggas via Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Öst-
berga. Det kallar vi utveckling - En modern fristående linje 
som kortar restider och beräknas ge tusentals  nya bostä-
der längs sträckan, trafikstart planeras till 2034.

• De nya tunnelbanevagnarna, C30, har börjat trafikera tun-
nelbanans röda linje.

• Projektstarten av Spårväg Syd, mellan Älvsjö och Fle-
mingsberg via Fruängen, Skärholmen och Kungens kurva, 
tidigarelades med 4 år och startade 2020 i stället för 2024, 
trafikstart skulle kunna ske till 2030

• Ökad båttrafik så att flera kan pendla sjövägen eftersom 
många av invånarna bor nära Mälaren.

Moderaterna värnar en stabil budget och en 
ekonomi i balans. 

Kollektivtrafik
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• Tvärbanan till Bromma flygplats färdigställdes och den ska 
fortsättas byggas ut till Kista och Helenelund.

• Tryggheten i kollektivtrafiken har ökat för både personal 
och resenärer bl a genom fler trygghetskameror och ord-
ningsvakter. Vi vill att minst 1 800 nya trygghetskameror 
byggs ut i och i anslutning till kollektivtrafiken och att alla 
befintliga kameror i fordonen uppgraderas till livekameror 
med direktuppkoppling till SL:s Trygghetscentral.

• 304 bussar har livebevakning genom 1 000 trygghetska-
meror sedan juli månad 2022.

Kollektivtrafik

Moderaterna i Hägersten vill;
• Förbättra kollektivtrafiken till Ekensberg 
• Utöka antalet elbussar och nå en helt elektrifierad 

bussflotta 2035
• Öka tryggheten ytterligare genom att tillsätta 

ytterligare 1 800 kameror i kollektivtrafiken för att 
nå målet om 25 000 kameror samt anställa fler 
ordningsvakter och fortsätta kampen mot fusk, 
tjuvåkning och skadegörelse.

• Fortsätta arbetet med ökad kundnöjdhet och hög 
punktlighet samt att kollektivtrafiken ska vara hel, 
ren, snygg och snygg
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Vi vill: 

• Fortsätta det framgångsrika arbetet med tillsättning  
av ännu fler lokala ordningsvakter 

• Inrätta en central trygghetsjour dit lokala handlare och  
boende kan vända sig dygnet runt för att tillfälligt öka när-
varon av lokala ordningsvakter. 

• Utöka belysningen och klippa ner buskage längs våra 
gångvägar för att förbättra sikten. 

• Att trygghetskameror installeras i centrumanläggning-
ar, vid T-banestationer och på platser som upplevs som 
otrygga. 

• Att det ska vara nolltolerans mot klotter, skadegörelse och 
nedskräpning – åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan. 

• Komma tillrätta med det organiserade tiggeriet och att 
snabba ingripanden ska göras mot olagliga boplatser

Trygghet

Moderaterna vill att Stockholms stad 
ska vara en trygg och snygg stad oavsett 
plats och tid på dygnet. 



FO
TO

G
R

A
F: X

xxx

Trygghet
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Vi vill:
• Fortsätta satsningen på matlyftet i äldreomsorgen. Mål-

tiden är viktig socialt samt något de äldre ser fram emot 
under dagen. 

• Att alla äldre över 85 år som upplever oro, ensamhet eller 
otrygghet i det egna hemmet och som så önskar ska be-
redas plats i en av stadens äldreboendeformer. 

• Centraliserad biståndsbedömning för likvärdig bedömning 
över hela staden

• Förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten
• ”Trygg hemgång” för att underlätta när den äldre kommer 

hem från sjukhus
• Trygg hemgång är en intensiv hemtjänstinsats. Den 

erbjuds främst till äldre personer som bedöms ha behov 
av extra stöd i samband med utskrivning från sjukhus till 
det egna hemmet, det vill säga ordinärt boende. Trygg 
hemgång innebär extra omsorgstid till den äldre under en 
begränsad period (1 till 2 veckor) av personal i särskilda så 
kallade hemtagningsteam.

• Att kolla upp personal som ska jobba inom omsorgen i 
belastningsregistret på samma sätt som man gör inom 
barnomsorgen. Allt för att motverka brott. Detta gör också 
att de anhöriga känner sig trygga med personalen.

• Sätta extra guldkant på tillvaron för äldre vid våra högtider 
för både mat och sociala aktiviteter.

Moderaterna i Hägersten vill att Stockholm 
ska vara en trygg stad att åldras i med en 
omsorg som ges efter den äldres önskemål 
och behov från en mångfald av utförare och 
där stor valfrihet finns. 

Äldreomsorg



Äldreomsorg
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Vi vill:

• Arbeta för att minska barngruppernas storlek i förskolorna. 
• Öka antalet pedagoger så att stressen minskar och  

barnen kan få en än bättre verksamhet. 
• Införa måltidsvärdar i förskolan för att avlasta den  

pedagogiska personalen. 
• Ge barnen en bra lekmiljö utomhus som inomhus
• Samarbeta med olika organisationer för att lära barnen  

att ta hand om sin natur och miljö, tex fältbiologerna
• Ordning och reda i skolan. Fortsätta säkerställa att fler får 

kunskap i skolan och att skolresultaten blir bättre samt 
att skolan ska vara en lugn och trygg miljö för elever och 
lärare. 

• Tidiga åtgärder och samarbete med både polis och soci-
ala myndigheter för att skapa trygghet i skolan och stödja 
både barn och föräldrar som har behov av extra insatser.

Stockholms förskolor och skolor ska  
erbjuda en verksamhet som är utvecklande, 
rolig, stimulerande, trygg, utmanande och 
full av möjligheter.  

Skolan /förskolan



Foto: Shutterstock



Moderaterna i Hägersten/Liljeholmen  
vill satsa på: 

• Utveckla fritidsområdet kring sjön Trekanten. Öka  
tillgängligheten kring gångstråket runt hela sjön och rusta 
upp med belysning för trygg miljö. Utveckla badplatsen 
med bättre bryggor mm och undersök möjligheten för  
att anlägga en badplats till nedanför vårdcentralen. Belys 
Trekantsjön så att man kan åka skridskor även när mörk-
ret infaller och belys även backen vid Blommensbergsvä-
gen för att kunna nyttja den bättre vid den mörka årstiden.

• Uppsnyggning av Liljeholmstorget, bättre trafikflöde, insat-
ser mot ordningsstörningar och utveckla torghandeln till 
en mer enhetlig karaktär. Torghandeln är väldigt uppskat-
tat inslag i miljön och vi vill att torghandlarna ska få per-
manenta stånd som står på torget och skyddar mot väder 
och vind samt underlättar arbetsmiljön. 
Vår stadsdel är den del av Stockholm som växer mest.

• Vi vill ha en snygg, trygg och levande stadsdel med kultur,  
restauranger och fina parker. Underlätta med tillstånd för  
uteserveringar. Satsa på våra parker med konst och vack-
er miljö. 
 
 
 
 
 
 
 

I Hägersten-Liljeholmen 
vill vi dessutom satsa på: 



• Montera belysning på gångstråket vid vattnet mellan Gröndal och 
Ekensberg för att öka tryggheten i området. Gångstråket används 
flitigt både som rekreationsstråk och för att ta sig hem. 

• Öka tryggheten vid området under Essingeleden längs med Grön-
dalsvägen, genom att utveckla området på något sätt ex aktivitets- 
banor för barn och ungdomar. 

• Underhåll våra grönytor och i synnerhet ytor med växtlighet mellan 
vägar. När ängsmark anläggs, anlägg dem som blomrabatter  
och inte hela områden.
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Beräknat på en medelstor villa i Söderort, med ett marknadsvärde  
på 8 miljoner kronor och en belåning om 3 miljoner kronor till 3 % ränta, 
väntar följande konsekvenser: 

1.  Återinförd fastighetsskatt. 3 500 kronor per månad,  
38 000 kronor per år. 

2.  Avskaffat ränteavdrag. 2 200 kronor per månad,  
27 000 kronor per år. 

3.  Ökade energipriser. Svårt att prissätta, men vintern 2021/2022  
var för många villaägare i Söderort upp till 10 000 kronor  
dyrare än normalt. 

4.  Avskaffat ROT-och RUT-avdrag. Beror på nyttjandegraden.  
För den som exempelvis behöver renovera innebär ett avskaffat 
ROT-avdrag en ökad kostnad på 50 000 kronor per år. 

Allt detta är en realitet om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
får inflytande över politiken nästa mandatperiod! I kombination med 
ökade priser och höjda räntor väntar enorma kostnadsökningar.

Bli medlem och stöd vårt arbete:  
Swisha 100 kr till 123 336 00 70 eller  
betala till bankgiro 5532-0238. 
Uppge namn och personnummer.

DET HÄR ÄR 
EN VALSTUGA

Så drabbas du av vänsterns 
skattesmällar mot ditt boende


