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Vilken stad tar vi över? 

• Skolresultat faller – skolorna har stora utmaningar 

 

• Arbetslösheten biter sig fast – särskilt bland unga  

 

• Bostadsbrist är akut  

 

• Miljöambitionerna har fått stå tillbaka – kollektivtrafiken eftersatt 

 

• Våldsutsatta får vända i dörren vid överbelastade kvinnojourer 

 



Maktskiftet innebär en nystart för Stockholm 

Stockholm ska vara en sammanhållen och jämlik stad 

 

• Ny politisk majoritet 

 

• Överenskommelse om politisk plattform som pekar ut de prioriterade 

områdena för mandatperioden 

 

• Överenskommelser om Bromma och Förbifart Stockholm 

 

• Nästa steg: gemensam budget 

 



Vi har råd att ge alla barn lika möjligheter 

• Jämlika uppväxtvillkor för alla barn – ökade insatser för barns rättigheter 
och  bekämpa barnfattigdom 

 

• Mindre klasser och fler lärare kombinerat med mer skollokaler och strategi 
för lärarrekrytering 

 

• Alla barn ska ha lika möjligheter i skolan.  Satsning på läxläsning, ökat 
socioekonomiskt stöd, fritids och elevhälsa 

 



Jobben är grunden för höga välfärdsambitioner  

• Fler jobb och fler företag – satsningar på kreativa näringar, miljöteknik och 
besöksnäring 

 

• Fler ska få chansen att försörja sig genom ett jobb – därför ska en 90-
dagarsgaranti för ungdomar införas och tillfälliga anställningar i staden för 
att bryta långtidsarbetslöshet 

 

• Fler ska utbilda sig genom hela livet därför fler komvuxplatser och fler 
högskoleplatser 

 

• Bostadspolitiken ska präglas av leverans inte tomma löften.  Nytt mål om 
40 000 till 2020 sätts 

 



Investeringar kräver starka finanser 

 

• Stockholms ekonomi ska vara stark och i balans 

 

• Det kräver mål för soliditet och kostnadseffektivitet. Det är grunden för de 
stora investeringar som kommer krävas kommande år 

 



Ett klimatsmart Stockholm 

• Klimatneutralt Stockholm – fossilbränslefritt 2040 

 

• Matavfall ska samlas in - 70% till år 2020  

 

• Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

– Bilpooler 

– Satsningar på cykel 

– Biltrafiken ska minska 

 



Ett socialt hållbart Stockholm 

• Barn- och ungdomsvården ska förstärkas  

 

• Stärkta insatser mot våld i nära relationer 

 

• Förstärkta insatser mot hemlöshet 



Vi bygger ihop Stockholm 

• Bostadsbyggandet ska öka, särskilt hyresrätter med rimliga hyror 

 

• Målet är 40 000 klimatsmarta bostäder till 2020 

 

• De allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla byggandet och sluta 

ombilda 



Tryggare äldre och tryggare personal 

• Mer personal och bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen 

 

• Äldre ska få större inflytande över innehållet i omsorgen 

 

• Stopp på ideologiskt driven privatisering 



Ett Stockholm fritt från diskriminering 

• Arbetet med de mänskliga rättigheterna ska stärkas 

 

• Genusperspektiv och antirasism ska integreras i alla stadens 
verksamheter 

 

• Skolor ska hbt-certifieras 

 

• Tillgängligheten ska öka 

– bostäder 

– utbildning 

– det offentliga rummet. 

 



Demokratisk hållbarhet 

• Demokratin ska stärkas genom insatser för ökat valdeltagande. 

Lokalt inflytande ska stärkas 

 

• Kultur för alla genom fri entré till museer, sänkta avgifter till 

kulturskolan och ny policy för kulturstöd 

 

• Ny upphandlingspolicy ska stärka kvalitet och trygghet för de 

anställda. Vita-jobb-modellen ska användas och 

antidiskrimineringsklausulen stärkas 

 



Stockholm – en jämlik och hållbar stad 

 

 

 


