
Inriktningsmål
Fyra inriktningsmål sätter ramarna för sta-
dens verksamhet för 2015:  

• Ett Stockholm som håller samman där 
alla barn ges lika möjligheter att uppnå kun-
skapsmålen, bostäder finns till rimliga hy-
ror, äldre garanteras en trygg ålderdom och 
där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglig-
het är självklart.

• Ett klimatsmart Stockholm där cykel, 
gående och kollektivtrafik ska prioriteras. 
Ett effektivt och klimatsmart transportsys-
tem kombineras med en ökad andel förny-
bar energi. Barn garanteras en giftfri vardag 
och mer ekologisk mat serveras i stadens 
verksamheter. 

• Ett ekonomiskt hållbart Stockholm där 
ansvaret för stadens ekonomi kombineras 
med insatser för en bättre fungerande ar-
betsmarknad där rätten till jobb, utbildning 
och bostäder utgör grunden.

• Ett demokratiskt hållbart Stockholm 
där de mänskliga rättigheterna stärks, dis-
kriminering motverkas och alla invånare ga-
ranteras samma rättigheter och möjligheter.

Majoriteten föreslår en skattesats om 17:68 
per skattekrona för 2015.
 
 
Ett Stockholm som håller  
samman 
Staden ska jobba förebyggande i social-
tjänsten och göra tidiga insatser i skolan. 
Grundläggande individuella rättigheter 
som rätten till jobb och boende ska säker-
ställas samtidigt som god kvalitet i välfär-
den ska prioriteras. 

Alla barn ska ha samma uppväxtvillkor
Satsningar på att höja kvaliteten i skola och 
förskola är grundläggande för att skapa 
uppväxtvillkor som ger alla barn samma 
chans. Nödvändiga resurser ska tillföras 

skolan, takten i utbyggnaden av nya skolor 
ska öka och en strategi för lärarrekrytering 
genomföras, allt för att ge mer tid för läran-
de. Förskole- och skolgårdar ska förbättras, 
avgifter hållas låga och hinder för delta-
gande i aktiviteter ska tas bort. Skolor med 
särskilda behov ska stärkas. Det socioeko-
nomiska tillägget i skolan och förskolan ska 
utökas, och skolorna ska arbeta aktivt för att 
alla ska klara skolan genom exempelvis or-
ganiserad hjälp med läxläsning.

Fritidsverksamheten ska ges bättre för-
utsättningar att klara läroplanens mål ge-
nom att anställa mer personal och minska 
gruppstorlekarna.

Staden ska aktivt verka för minskad barn-
fattigdom och ett handlingsprogram för 
barns rättigheter och inflytande, med ut-
gångspunkt i barnkonventionen, ska utar-
betas i dialog med barn och unga.

Idrott och fritid tillgänglig för alla
Satsningar på idrotten ska vara jämställda 
och fokus ska ligga på barn-, ungdoms- 
och motionsidrott. Anläggningsbristen ska 
byggas ikapp och kostnaderna för att utöva 
idrott ska hållas låga. Föreningslivet är en 
stor tillgång för alla stockholmare och det 
ska stödjas genom bland annat höjda fören-
ingsbidrag. Arbetet mot diskriminering ska 

Ett jämlikt och hållbart Stockholm

Sammanfattning av majoritetens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016–2017
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Majoritetspartierna i Stockholm; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ presenterar en budget för 2015 för 
möjligheternas Stockholm. Att tillsammans bygga den jämlika och hållbara 
staden är utgångspunkten i budgeten. Staden ska ta tillvara de drömmar och 
ambitioner som finns hos stockholmarna. Fokus i budgeten ligger på att skapa 
förutsättningar för arbete och utbildning, fler bostäder och en likvärdig skola. 
Budgeten ska också främja ett Stockholm där klimat och miljö är i fokus. 
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stödjas och vara en förutsättning för att stör-
re ideella organisationer ska få kommunala 
bidrag. Simkunnighet är livsviktigt och fler 
stockholmare ska lära sig att simma. 

Sommarkolloverksamheten behöver ut-
vecklas så att den passar fler och upphand-
lingar av kolloplatser ska göras för längre 
perioder. Parklekar, lekplatser och öppna 
förskolor ska utvecklas och byggas ut.

Sociala insatser som ger livschanser
Stockholm ska vara en stad där alla männ-
iskor kan skapa sig ett gott liv. Fokus ska 
ligga på det förbyggande arbetet, därför 
ska en fond för sociala investeringar in-
rättas i samband med bokslutet för 2014. 
Den sociala barn- och ungdomsvården och 
missbruksvården ska förstärkas. Stadens 
handlingsplan för utveckling av socialpsy-
kiatrin ska genomföras. Staden ska även 
förstärka insatserna mot hemlöshet och 
sänka trösklarna för att få fast bostad ge-
nom förebyggande arbete och fler hyresrät-
ter till rimliga hyror. Genom riktade insatser 
införs boendealternativ för nödställda EU-
migranter. Organisationer som jobbar mot 
våld i nära relationer, exempelvis kvinno-
jourer, garanteras långsiktigt och ökat eko-
nomiskt stöd. 

Trygga och levande stadsdelar
Stockholm ska vara en stad som håller ihop, 
med trygga och levande stadsdelar. Arbetet 
med att flytta ut stadens förvaltningar ska 
fortsätta för att ge plats för bostäder i in-
nerstaden, samtidigt som ytterstaden får 
arbetsplatser. 

En stad med högt bostadsbyggande 
där alla kan bo
Takten i bostadsbyggandet ska öka och fo-
kus ska ligga på hyresrätter med rimliga 

hyror. De allmännyttiga bostadsbolagen 
ska fördubbla sitt bostadsbyggande och 
utförsäljningen av allmännyttan ska upp-
höra. Det långsiktiga målet om att bygga 
140 000 bostäder till år 2030 kompletteras 
med ett mål om att bygga 40 000 bostäder 
fram till år 2020. För att sänka trösklarna 
till bostadsmarknaden ska staden erbjuda 
så kallade kompiskontrakt, en kommunal 
borgen för unga och studenter, samt se över 
inkomstkraven.

Trygg ålderdom 
Stockholmare ska känna trygghet inför ål-
derdomen och få en äldreomsorg med god 
kvalitet. Höga kvalitetskrav ska ställas 
på kontinuitet, bemanning, utbildnings-
nivå och bra arbetsvillkor för personalen. 
Stockholm ska genomföra en översyn av 
hur hemtjänsten organiseras, för att öka 
valfriheten för de äldre samt för att öka 
möjligheterna för staden att följa upp och 
garantera kvaliteten. 

 
Ett klimatsmart Stockholm
Ambitiösa miljömål ska kombineras med 
reella styrmedel som kontinuerligt följs 
upp. Det ska vara lätt för stockholmare att 
vara miljömedvetna i vardagen, och barn 
och unga ska garanteras en miljö fri från 
gifter och dålig luft.

En energieffektiv stad 
Stockholm ska ta ansvar för att minska de 
klimatpåverkande utsläppen. Därför ska am-
bitionen för ett fossilbränslefritt Stockholm 
skärpas till år 2040. Staden ska minska en-
ergiförbrukningen i både befintliga och nya 
byggnader. Genom investeringar i energief-
fektiviseringar och förnybar energiproduk-
tion, som exempelvis solceller på stadens 
fastigheter, ska utsläpp minskas samtidigt 

som stadens långsiktiga kostnader sjunker. 
Insamlingen av matavfall ska öka kraf-
tigt med ett mål om minst 70 procent till år 
2020. Det är en del i omställningen till en 
stad där trafiken går på förnyelsebara driv-
medel. Stockholms stad har, som delägare 
av Fortum Värme AB, en tydlig målsättning 
att de fossila bränslena i kraftvärmeverket 
i Värtan ska vara helt avvecklade senast år 
2020. 

Hållbara transporter 
När Stockholm växer och fler ska resa på en 
begränsad yta ska gång,- cykel- och kollek-
tivtrafik prioriteras och investeringar förde-
las jämställt. Biltrafiken måste minska för att 
nå de nationella klimatmålen för vägtrafiken 
till år 2030. Investeringarna i kollektivtrafik 
ska öka kraftigt. Stockholm kommer därför 
begära en omförhandling av trängselskatt-
systemet och finansieringen av infrastruktur 
i Stockholm. Stombusstrafiken i innerstaden 
ska få fler egna körfält. 

Resurserna ska öka för att Stockholm verkli-
gen ska bli en cykelstad. Nya cykelbanor ska 
byggas med bra bredder och hög standard. 
Lånecykelsystemet ska utvecklas och fler 
säkra cykelparkeringar byggas. Stockholm 
ska bli en mer attraktiv stad med bättre för-
utsättningar för fotgängare och sänkta has-
tigheter på gator där oskyddade trafikanter 
blandas med motortrafik.

Ren luft och rent vatten 
Luftkvaliteten ska förbättras genom bland 
annat minskad biltrafik, sänkta hastighets-
gränser och minskad användning av dubb-
däck. Stockholms vatten ska skyddas så 
att den ekologiska statusen i sjöar och vat-
tendrag förbättras. Vattenkvaliteten ska 
förbättras, bland annat genom ökat under-
håll av vattenledningsnätet. Kyrkhamn, 

Fo
to

:  
Sv

ar
tp

un
kt

 A
B

Fo
to

: L
ie

se
lo

tt
e 

Va
n 

D
er

 M
ei

js



Årstaskogen/Årsta Holmar, Älvsjöskogen 
och Rågsveds friområde ska bli naturreser-
vat. Förutsättningarna att göra Norra och 
Södra Djurgården samt Lillsjön till naturre-
servat ska utredas vidare.

En miljövänlig vardag
Staden ska öka arbetet med att kartlägga och 
ta bort gifter i förskola och skola. Andelen 
ekologisk mat i förskola och skola ska öka. 
Staden ska verka för att minska matens mil-
jöpåverkan inom sina verksamheter, bland 
annat genom ökad andel vegetarisk mat. En 
strategi för att uppnå 50 procent ekologisk 
mat ska utarbetas. Möjligheten till återvin-
ning ska förbättras i Stockholm.

Ett ekonomiskt hållbart 
Stockholm 
Stadens ekonomi ska stärkas med en budget 
i balans. Arbetslösheten ska minska och fler 
behöver anställas i välfärden. Satsningar på 
utbildningsinsatser och ökat bostadsbyg-
gande är centralt för en fungerande arbets-
marknad. En växande Stockholmsregion 
kräver ökade investeringar för att garantera 
bra samhällsservice.

Fler jobb och fler företag
I nya och växande företag skapas nya ar-
betstillfällen. Stockholm ska vara en att-
raktiv stad för småföretagare och det 
lokala näringslivet ska stärkas genom ut-
vecklad företagarservice och rådgivning. 
Entreprenörskap och eget företagande bland 
kvinnor och utrikes födda ska särskilt stöd-
jas. Stockholm ska fortsätta vara en världs-
ledande kunskapsregion och ett centrum för 
internationellt baserad verksamhet inom 
forskning och utveckling. Detta förutsätter 
offensiva satsningar på både utbildning och 
infrastruktur. 

Att ha ett jobb är grunden för människors 
utveckling, delaktighet och egen försörj-
ning. Arbetsmarknaden ska vara jämställd 
och fri från diskriminering. I Stockholm ska 
det vara möjligt med ett hållbart arbetsliv 
med trygga anställningar och livslångt lä-
rande. Riktade insatser till grupper som står 
långt från arbetsmarknaden ska intensifie-
ras, och långtidsarbetslösheten ska minskas 
kraftigt. 

Ungdomsarbetslösheten ska pressas till-
baka genom att unga erbjuds jobb, ut-
bildning eller praktik senast inom 90 
dagar. Uppföljningsansvaret förlängs och 

permanentas upp till 25 års ålder. Personer 
som har försörjningsstöd på grund av ar-
betslöshet ska erbjudas anställningar inom 
staden i upp till ett år.

Utbildningsmöjligheter genom hela 
livet
Betydligt fler elever ska klara grundsko-
lan, och fler stockholmare ges möjlighet 
att utbilda sig på högskolor och universitet 
- bland annat genom fler utbildningsplatser 
i Stockholmsregionen. Kvaliteten i Svenska 
för invandrare (SFI) ska höjas och undervis-
ningen individanpassas. Möjligheter att läsa 
svenska under föräldraledighet ska utökas. 
Utbudet inom Komvux ska öka och kombi-
nationsinsatser för personer som står långt 
från arbetsmarknaden prövas.

En stark ekonomi i balans
En god offentlig ekonomi är en förut-
sättning för att kunna stärka välfärden. 
Budgetar ska vara i balans, och grundläg-
gande mål för soliditet och investerings-
kostnaders andel av driftskostnader ska 
finnas. Stadens verksamhet ska vara kost-
nadseffektiv och administrativa kostnader 
hållas låga. Samtidigt planeras långsiktiga 
investeringar i skol- och idrottslokaler, in-
frastruktur och bostäder.

Nämnder   Budget 2015   Budget 2014

Kommunstyrelsen m.m. 
– kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
stadsledningskontoret   -1 300,6                   -1 323,4
Revisorskollegiet   -27,7    -27,7
Servicenämnden   0,0  0,0
Valnämnden   -2,9  -79,7
Stadsdelsnämnderna   -19 025,2  -18 299,5 
Arbetsmarknadsnämnden   -827,0  -742,7
Avfallsnämnden  0,0 7,0
Exploateringsnämnden   2 419,9 2 386,3
Fastighetsnämnden   676,9  627,0
Idrottsnämnden   -651,1  -581,8
Kulturnämnden: kulturförvaltningen   -862,5  -807,8
Kulturnämnden: stadsarkivet   -49,1  -49,1
Kyrkogårdsnämnden   -147,9  -115,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   -93,0  -83,3
Socialnämnden   -765,2  -760,9
Stadsbyggnadsnämnden   -165,7  -158,7
Trafiknämnden	 	 -257,1	 	 	 	 	-328,4
Utbildningsnämnden   -15 482,4 -14 544,2
Äldrenämnden  -156,6  -156,3
Överförmyndarnämnden   -36,4  -30,0

Summa   -36 753,6                  -35 069,0

Nämndernas nettokostnader för verksamheten
exklusive kapitalkostnader och internränta, i miljoner kronor
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Budgetsammanfattningen ges ut av stadsledningskontoret, kommunikationsstaben.
E-post: redaktion@stockholm.se

Ett demokratiskt hållbart 
Stockholm 
Stockholm ska vara en tillgänglig stad för 
alla. Staden ska bedriva ett systematiskt 
jämställdhetsarbete och värna om alla män-
niskors lika rättigheter. Stockholms stad 
ska vara en bra arbetsgivare med goda 
anställningsvillkor.

En tillgänglig stad fri från 
diskriminering
Stockholms stad ska arbeta för att mot-
verka alla former av diskriminering och 
ojämlikhet. Ett genus- och antirasistiskt 
perspektiv ska integreras i stadens alla verk-
samheter och genomsyra den gemensamma 
budgeten. Stockholm ska besluta om ett 
hbtq-program, och öka kunskapen om ge-
nuspedagogik och normkritik inom skolor 
och förskolor. Insatser mot hat- och hets-
brott ska prioriteras. 

För att alla ska känna sig trygga ska sta-
dens verksamheter samverka med andra 
myndigheter och ideella organisationer. 
Stockholms stad ska säkerställa respekt 
för mänskliga rättigheter, därför inrättas ett 
råd för mänskliga rättigheter. Alla, oavsett 
funktionsförmåga, ska ha rätt till full delak-
tighet i Stockholm. 

Byggnader, offentlig miljö och kollektivtra-
fik ska vara tillgängliga så att alla kan delta 
på lika villkor. Alla nya bostäder ska vara 
tillgängliga, och äldre bostäder ska ses över 
vid renovering för att öka tillgängligheten. 
Samhällets stöd till personer med funk-
tionsnedsättning ska utformas och utgå från 

antidiskriminering och jämlikhet, så att in-
satserna leder till ökad självständighet, del-
aktighet och inflytande.

En modern och jämlik arbetsgivare           . 
Stockholms stad ska erbjuda goda arbets-
villkor så att fler vill jobba inom stadens 
verksamheter. Fasta anställningar ska vara 
normen, och fler personer med funktions-
nedsättning ska erbjudas anställning. 
Trygghet och god arbetsmiljö ska vara lika 
självklar i upphandlad verksamhet. Därför 
ska staden ställa krav på kollektivavtal el-
ler motsvarande och meddelarfrihet. En 
strategi för att öka andelen utrikes födda i 
chefspositioner inom Stockholms stad ska 
utarbetas.

Kultur och skapande för alla
Konst och kultur är en självklar del av 
demokratin och minskar rädsla, fördo-
mar och främlingskap mellan människor. 
Bibliotekens roll ska stärkas. Genom sats-
ningar på kulturskolan och sänkta avgifter 
ska alla barn och unga både själva kunna 
skapa och ta del av professionell kultur.  
Det lokala kulturlivet ska främjas och kul-
turen stärkas i ytterstaden. Stadens museer 
ska vara avgiftsfria och Stadsmuseet ska 
få en friare roll. Kulturstödet ska reforme-
ras och en ny modell för hyressättning av 
förenings- och kulturlokaler ska tas fram. 
Nolltoleransen för graffiti avskaffas. 

Starkt lokalt inflytande
Ett viktigt arbete är att stärka den repre-
sentativa demokratin. Stadsdelsnämnderna 
ska ha resurser för att utveckla och följa 

upp verksamheten i dialog med invånarna 
och med dem som är verksamma i områ-
det. Facknämnderna ska också se över hur 
de kan öka tillgängligheten och kontakterna 
med medborgare vars röster inte hörs idag. 
Det ska finnas ökade möjligheter att genom-
föra medborgarförslag. Under 2015 utreds 
ansvaret för park, natur och gatuskötsel 
med inriktningen att fler delar kan övergå 
till stadsdelarna. Parallellt ska staden se 
över stadsdelsnämndernas ansvar och in-
delning, med målet att stärka lokalt infly-
tande, effektiv förvaltning och rättsäkert 
bemötande av invånarna.

Upphandling för kvalitet och bra 
arbetsvillkor
Välfärdens verksamheter, inklusive sko-
lan, är ingen marknad. Skattemedel ska 
användas till just den verksamhet de är 
avsedda för och överskott ska som hu-
vudregel återinvesteras i verksamheten. 
Upphandlingspolicyn ska ses över så att 
staden i all upphandling ställer tydliga kva-
litetskrav, till exempel på bemanning och 
personalens utbildningsnivå i äldreomsor-
gen. En ny upphandlingspolicy ska tyd-
ligt driva utvecklingen i hållbar riktning. 
Samma krav som ställs på en huvudleve-
rantör ska också gälla för underentreprenö-
rer. I verksamheter som rör välfärdssektorn 
ska staden verka för att entreprenörer öppet 
redovisar verksamhetens ekonomi, så att 
medel som är avsatta för välfärd också an-
vänds till det.

Läs mer om budgetförslaget på  
stockholm.se/budget
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