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Olika delar av Sverige har olika förutsättningar. Möjligheter och utmaningar 
skiljer sig åt, inte minst mellan stad och landsbygd. 

Under de senaste 40 åren har 
Sveriges befolkning ökat kraft-
igt. Störst har ökningen varit i 
förortskommuner som vuxit 
med drygt 70 procent. I de 
tre storstäderna – Stockholm, 
Göteborg och Malmö – har 
befolkningen ökat med drygt 
10 procent. Andra större städ-
er har ökat med 20 procent, 
medan befolkningen i gles-
bygdskommuner under 
samma period har minskat 
med 20 procent.
Även befolkningsstrukturen 
skiljer sig åt mellan olika delar 
av landet. Högst andel äldre finns i glesbygdskommuner, medan storstä-
derna har den högsta andelen invånare i arbetsför ålder.

För att skapa jämlika livsvillkor för människor oavsett bostadsort behövs 
en aktiv regionalpolitik och att resurser omfördelas mellan regioner uti-
från behov. En solidarisk skatteutjämning ska garantera att den kommun-
ala servicen fungerar lika bra i hela landet.

Tillgång till boende, arbete, utbildning, välfärd, service och fritidsaktivi-
teter ska finnas tillgängligt i hela landet. Människor ska själva kunna välja 
var de vill leva och verka och inte begränsas av brister inom dessa områ-
den. 

Jämställdhetsaspekterna är centrala inom regionalpolitiken och ett vik-
tigt övergripande mål är att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella 
skillnader mellan kvinnor och män. Genom att ta till vara på varje regions 
unika förutsättningar spelar regionalpolitiken även en avgörande roll för 
samhällsekonomin i stort.

För att förverkliga drömmen om ett regionalt jämlikt och jämställt sam-
hälle vill S-kvinnor satsa på hållbara samhällen och en levande landsbygd.



Våra mål är att:

Boende
• Det ska finnas tillgång till olika boendeformer i hela landet. Hyresrätter 

med rimlig hyra är avgörande för möjligheten att bosätta sig där man 
önskar. Det är särskilt viktigt för kvinnor och ungdomar som generellt 
sett har lägre inkomster och/eller flyttar på grund av studier. Rabatte-
rade omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter äter upp hyresrätts-
beståndet. Det skänker även bort gemensamma tillgångar till enskilda 
personer och måste få ett stopp.

• Boendesegregationen ska brytas. I storstäderna är det ett stort pro-
blem som skapar murar mellan människor. Inte minst utomeuropeiskt 
födda kvinnor, där endast hälften har ett arbete, blir särskilt låsta av 
segregationen. 

Arbete
• Alla ska ha rätt till ett heltidsarbete med goda villkor. Kvinnor har gen- 

erellt sämre arbetsvillkor och så många som en tredjedel av alla kvin-
nor arbetar deltid. Genom t.ex. utlokalisering av statliga myndigheter, 
stöd till klimatsmarta miljöinvesteringar och satsningar på lokalt kvinn-
ligt företagande ska flera arbetstillfällen skapas i hela landet.

• Satsningar ska göras på utbildning, välfärd och service, vilket gynnar 
kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Utbildning
• Barnomsorg, skola och fritids ska finnas nära för alla och vara av bra 

kvalitet. Kommuner ska enligt lag vara skyldiga att erbjuda barnom-
sorg på obekväm arbetstid. Det är avgörande för många kvinnor, som 
fortfarande tar ett större familjeansvar.

• De regionala högskolorna och universiteten ska utvecklas och stärkas 
och även blir aktiva parter i den egna regionens utveckling.

Välfärd
• Välfärdstjänster inom vård och omsorg ska erbjudas på jämlika villkor 

och med hög kvalitet i hela landet. Välfärden är en viktig fråga för kvin-
nor, eftersom kvinnor i högre grad än män behöver dess tjänster. Fler 
kvinnor arbetar också inom välfärden. Behoven ska styra fördelningen 
av de gemensamma resurserna. 

• Fler arbetstillfällen på landsbygden ska förbättra regionernas ekonomi 
och möjliggöra en utveckling av välfärden. 



Service
• En bra infrastruktur, gångvägar, cykelvägar och en hållbar kollektiv-

trafik ska finnas i hela landet och öka kvinnor och barns räckvidd och 
rörlighet.

• Samhället ska garantera tillgång till en grundläggande service när det 
gäller post, tele, el och IT i hela landet. Varje kommun bör ha minst 
ett statligt servicekontor som representerar myndigheter som arbets-
förmedling, försäkringskassa, skatteverk och polis. Färre kvinnor än 
män äger bil och kvinnor är därmed mer beroende av bra kollektivtra-
fik och service i sin närhet.

• Stöd till landsbygdsutveckling ska gynna lokal handel, framför allt livs-
medelsbutik och bensinmack, som är viktigt för ett samhälles överlev-
nad.

• Satsningar på vägar, järnvägar och flyg ska genomföras för ett sam-
manhållet Sverige. 

Fritid
• Utbud av både kultur och idrott ska finnas tillgängligt i människors 

vardag. Tillgång till föreningslokaler är viktigt för människors möjlig-
heter att mötas och aktivera sig. Kvinnor och flickor ska ha samma 
tillgång till föreningslokaler som män och pojkar, både för sport- 
aktiviteter och i andra sammanhang.

• Natur och grönområden ska finnas nära och miljöerna ska vara 
trygga.

OM S-KVINNOR

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, 
kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Vårt förbund 
organiserar kvinnor i hela Sverige. Tillsammans kämpar vi för ökad 
jämställdhet i samhället – och inom vårt eget parti.

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Box 70458, 107 26 Stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 68. Telefon: 08-700 26 00
www.s-kvinnor.se, www.facebook.se/s-kvinnor
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