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Social omsorg



De sociala insatserna ska vara riktande till dem som verkligen behöver dem. Bygg nya 
äldreboenden för olika behovsnivåer. Utbilda och ställ högre kompetenskrav på personalen 
inom äldrevården och hemtjänsten. 
 
Vi anser 
• Ställ tydliga krav på att alla friska arbetsföra försörjer sig själva
• Prioritera dem som verkligen behöver omsorg
• Säkerställ en värdig vardag för alla brukare inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Det här fungerar inte i Stockholm idag 
Alltför många människor i Stockholm har inrättat sig för ett liv som permanenta bidragstagare trots 
att de är friska och arbetsföra.  Det gör att det inte finns tillräckligt med pengar till att hjälpa dem 
som har ett verkligt behov av social omsorg och som inte själva kan bevaka sina rättigheter som 
gamla, sjuka och dem med funktionsnedsättningar.  

Äldrevården har blivit alltmer eftersatt under de senaste 20 åren. Minskad personaltäthet, lägre 
kompetens och stor andel timanställda är några exempel på försämringar som skett i Stockholms 
stad.

Social omsorg

MED föreslår 
Stockholms sociala omsorg ska vara en föregångare när det gäller tillgänglighet, innovation och 
digitalisering. Insatserna inom den sociala omsorgen ska präglas av hög kvalitet, självbestämmande 
och värdighet. Insatserna ska bygga på beprövad vetenskap och erfarenhet. De ska vara riktande till 
dem som verkligen behöver dem. De behövande kan ofta inte själva bevaka sina rättigheter. 
Insatserna ska ha fokus på den enskildes förmåga och ska stärka individen, inte styra och 
kontrollera henne eller skapa inlåsningseffekter. Bidragsfusk ska dock kraftfullt motarbetas och 
bidragssystemen måste bli mindre generösa.

Medborgerlig Samling vill bygga fler nya äldreboenden för olika behovsnivåer och 
ägarkonstellationer. Personalen i äldrevården och hemtjänsten behöver bättre utbildning och 
kunskaper i svenska. Åtgärder bör vidtas för att minska personalomsättningen.

MED anser att sjukvårdens och socialtjänstens insatser mot narkotikamissbruk ska samordnas i
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riktning mot minskad repression och tydligare vårdperspektiv.  Kompetensen inom socialtjänsten 
bör höjas och breddas på flera områden. 

Stadens innevånare ska inte vara beroende av bidragssystemen för sin försörjning. Friska arbetsföra 
ska försörja sig själva genom hederligt, osubventionerat arbete. 

Tiggeriet är ett samhällsproblem som bör förbjudas. För att ett sådant förbud ska bli effektivt bör 
det i första hand införas på nationell nivå och kombineras med ändrade riktlinjer för polisen och 
förtydligande lagregler om obligatorisk utvisning av utländska medborgare som tigger systematiskt. 
Det framgår av Medborgerlig Samlings migrationspolitiska program på riksnivån.

I Stockholms stad föreslår MED
• att förbud mot tiggeri införs på större handelsplatser, tåg, tunnelbana och större knutpunkter 

för kollektivtrafiken,
• att Stockholms stad ska sluta bevilja försörjningsstöd till individer som uppehåller sig illegalt i 

landet,
• att staden ska sluta bekosta härbärgen för europeiska medborgare och andra turister som 

uppehåller sig legalt eller illegalt i landet,
• att staden, i enlighet med de nya EBO-reglerna som trädde i kraft 1 januari 2020, ska begränsa 

asylsökandes rätt att ordna eget boende i samtliga sju utsatta och särskilt utsatta områden. Vid 
behov kan ytterligare stadsdelar komma att omfattas av denna begränsning,

• att staden ska dra nytta av den biometriska folkräkning som MED föreslår på riksnivå för att 
kvalitetssäkra bidragsutbetalningar och få veta på vilka adresser stadens invånare är 
folkbokförda. När den biometriska folkräkningen är beslutad av Riksdagen ska utbetalning 
av försörjningsstöd villkoras av personlig inställelse med uppvisande av godkänd biometrisk 
ID-handling.
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BLI MEDLEM

Engagera dig i MED. Dina erfarenheter och ditt engagemang behövs för att vitalisera vår demokrati.

Ansök om medlemskap genom att swisha din e-post, kommun och 
postnummer i meddelandefältet till 123 40 29 088. 

Medlemskapet kostar 250 kr per kalenderår. 
 

Blir du medlem mellan oktober-december så ingår 
medlemskap även för nästa kalenderår.

Använd nedanstående QR-kod för enklare betalning


