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Stockholm 2014-08-12

Framtidens Stockholm –
staden där alla kan växa!
Ett starkare Stockholm byggs med arbete. När fler
människor ges möjlighet till arbete och egen försörjning stärks också våra möjligheter att utveckla staden. Sedan 2006 har 100 000 fler stockholmare jobb.
Enbart genom starten av Jobbtorg Stockholm har det
varit möjligt för över 18 000 stockholmare att gå från
utanförskap till egen försörjning. Och antalet personer
som lever på ekonomiskt bistånd är idag på lägsta
nivå sedan mätningarna startade 1982. 100 000 fler
jobb är bara början. Jobben behöver bli ännu fler och
komma fler till del.

Tack vara att fler stockholmare arbetar ökar skatteintäkterna och stadens ekonomi stärks. Nyckeln till
att vi haft möjlighet att utveckla och förstärka välfärdsverksamheterna är att fler fått jobb. Vi kommer
därför alltid att stå upp för en politik som prioriterar
jobb framför bidrag. Bidragslinjen är ett hot mot
Stockholms och därmed också hela landets ekonomi,
då Stockholm är hela Sveriges motor.
En skola i världsklass är avgörande för Stockholms
framtida utveckling. Vi har därför ökat resurserna
till de skolor och elever som har de största behoven. Vi har byggt ut sommarskolan och alla elever
garanteras nu läxhjälp. Och vi har höjt lönerna för
Stockholms lärare med över 7 000 kronor per månad.
Kunskapsresultaten har förbättrats. Föräldrar som har
barn i förskolan är mer nöjda än någonsin.

Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta; med
Alliansregeringens jobbskatteavdrag och sänkt kommunal- och landstingsskatt har en undersköterska
fått motsvarande en hel månadslön extra efter skatt
per år. Genom fortsatt låg skatt får stockholmarna
större rådighet över sin egen ekonomi och mer frihet i
vardagen.

Vi har succesivt höjt takten för bostadsbyggandet och
vi har beslutat att bygga bostäder motsvarande ett
Malmö till 2030. Vi har 7 500 studentbostäder på väg
fram, sen oktober 2006 har vi byggt över 30 000 nya
bostäder. Under perioden 2007-2014 var 40 procent
av alla nya bostäder hyresrätter. Vi har satsat på nya
miljöprofilområden såsom Norra Djurgårdsstaden och
vi genomför hållbar upprustning av miljonprogramsområden i dialog med de boende och utan statligt
stöd.

Vi har effektiviserat den kommunala förvaltningen för
att bättre hushålla med varje skattekrona och prioriterat kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg samt omsorg om stadens funktionsnedsatta.
Vi har varit garanten för en stark och välskött ekonomi och levererat överskott i boksluten varje år under
den tiden vi haft väljarnas förtroende. Samtidigt har
vi satsat mer än någonsin på äldreomsorgen, skolan
och våra sociala verksamheter. Vi har investerat 18
miljarder i nya skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Vi har byggt 9 nya fullstora hallar och 48
nya konstgräsplaner, och renoverat fem ridhus. Våra
satsningar på miljön fortsätter att ge resultat. Redan
2012 nådde vi 2015 års mål för minskning av växthusgasutsläpp och prognosen är att vi kommer att klara
miljökvalitetsnormen för partiklar under 2014.

Genom fortsatt tillväxt och med en stark och välskött
ekonomi kommer vi att kunna fortsätta att satsa på
välfärdens kärna. För att kunna fortsätta växa krävs
en offensiv satsning på att bygga nya långsiktigt
hållbara bostäder, en stor utbyggnad av kommunal
service – alltifrån nya förskolor och skolor, till äldreomsorg, bostäder med särskilt stöd och service,
kultur och idrott. Kvalitéten inom verksamheterna ska
vara den högsta.
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Vi håller positionen som världsledande miljöstad. Vi
bekämpar luftföroreningar, gifter och växthusgasutsläpp och tar fasta på Stockholms gröna värden och
den täta stadens fördelar. Vår ambitiösa miljöpolitik
ger en stadsmiljö som är trygg, säker och trevlig.
Under mandatperioden har Stockholm tagit ett nytt
brett grepp om miljön. Vi har satsat stort på solenergi,
klimatanpassning, matavfallsinsamling samt att minska buller och fasa ut giftiga kemikalier. Vi har antagit
utmaningen att göra Stockholm till en cykelstad i
världsklass och satsat en miljard kronor på att bygga
ut cykelinfrastrukturen.

Idag är 84 procent är nöjda med sitt särskilda boende
i Stockholm och 84 procent är nöjda med sin hemtjänst i Stockholm. Denna kvalitets- och resursutveckling för äldreomsorgen kommer fortsätta.
Vi har under mandatperioden intensifierat arbetet
med att göra Stockholm mer tillgängligt. Stockholm
kom 2012 tvåa i EU:s tävling om mest tillgängliga
EU-stad. Tillgänglighetsarbetet har utvecklats från att
bedrivas i projektform till att vara en naturlig del av
den dagliga verksamheten. Här är stadens program
för delaktighet av avgörande betydelse. Vi har fortsatt
prioriterat att minska arbetslösheten för personer
med funktionsnedsättning. Vi genomför till exempel
en satsning på visstidsanställning av personer med
funktionsnedsättning, att öppna upp för fler praktikplatser i staden och att chefer i staden utbildas i
funktionsnedsättningar.

Vi har prioriterat allt som gör att stockholmarna enkelt
ska kunna ta sig fram i Stockholm, till och från jobbet,
till och från gymmet, till och från förskolan. Det har
handlat om allt ifrån nya snöröjningsmaskiner på
vintern som håller trottoarer och cykelbanor isfria och
cykelmiljardens investeringar till beslut om en historisk
utbyggnad av tunnelbanan och beslut om att börja
bygga Förbifart Stockholm och bygga om Slussen.

Sedan 2006 har vi genomfört omfattande satsningar på biblioteken. Flera bibliotek har flyttat till mer
tillgängliga lokaler och elva bibliotek har renoverats.
Stockholm har fått sju nya bibliotek, bland annat tre
t-banebibliotek. Öppettiderna på kvällar och helger
har ökat.

När Stockholm stad bytte majoritet 2006 var äldreomsorgen kraftigt underfinansierad. Sedan dess har
Alliansen tillfört mer än en miljard kronor till stadens
äldreomsorg trots att antalet 80+ minskat med drygt
10 procent. Detta i sig är en historisk satsning på
stadens äldreomsorg. I stadens brukarundersökningar som genomförs årligen visar det att äldre i
staden aldrig har varit mer nöjda än de är nu. Med sin
hemtjänst, med sitt vård- och omsorgsboende och
med sin dagverksamhet. Det är med Alliansen som
350 miljoner kronor har tillförts för ökad bemanning
på demensboenden sedan 2011.

Målet för kulturpolitiken har varit att kulturen ska växa
och nå fler. El Sistema har startat i Skärholmen och
Husby, eleverna i Kulturskolan har ökat från 14 000
till 16 000 och subventionen för skolans biljettköp av
kultur har höjts med ca 40 procent. Vi har infört en
kulturbonus som stimulerar det fria kulturverksamheterna att nå fler besökare.

Framtidens Stockholm är de många möjligheternas stad.
Hit kan människor söka sig för att få vara sig själva och kunna förverkliga sina egna drömmar. Här
bejakas mångfald och idéer. Stockholm är en öppen,
trygg, jämlik och tolerant stad som tar tillvara på alla
människors livschanser. Stockholm är helt beroende
av att människor flyttar hit från hela Sverige och hela
världen, beroende av alla talanger och kompentenser.
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa på ett bra
sätt behövs alla och alla är välkomna.

värdefulla, vackra natur och vårt klara vatten. Tre nya
naturreservat inrättas under 2014 och en plan för att
restaurera stadens vattendrag håller på att arbetas
fram.
Satsning på kunskap och forskning är vägen framåt.
Stockholms ställning som universitetshuvudstad är
viktig ur flera aspekter. Det ger oss möjlighet att möta
framtidens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft
samtidigt som studenterna utgör en ovärderlig resurs
för en kunskapsintensiv tillväxtregion som Stockholm.
Med ökad konkurrens från omvärlden behöver vi
dock kapacitet för ännu fler studenter, gästföreläsare
och forskare. Därför har vi i Stockholms stad tagit
steg för att utveckla Stockholm som kunskaps- och
universitetshuvudstad.

Stockholm är den vackra, gröna staden belägen
där sjö möter hav. Här finns miljöer för alla livsstilar och önskemål, från kvartersparker och kajer till
naturreservat med sjöar och skog. I staden finns
gammalt och nytt sida vid sida. Staden ska byggas
med förnuft på Stockholm och stockholmarnas villkor.
Utvecklingen går hand i hand med att vi vårdar vår
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Sedan vi fick förtroendet att styra staden har valfriheten i välfärden ökat och anställda inom välfärdssektorn har både fått fler arbetsgivare att välja bland och
givits möjlighet att starta egna företag.

stöd och service finns när de behöver den. Att själv
eller i samråd med anhöriga kunna välja skola eller
vård- och omsorgsgivare är viktigt för stockholmarnas
möjlighet att utforma vardagen efter egna önskemål.
Med oppositionens politik hotas 68 äldreboenden
om nedläggning och 40 000 barn och unga kommer
sakna en skola att gå till i Stockholms stad.

Stockholmarna upplever att våra gemensamma resurser satsas där de bäst behövs. Vi har stoppat slöseriet och tar ekonomiskt ansvar. Med en långsiktig och
ansvarstagande politik håller vi skattetrycket nere och
skapar värden för framtida generationer.

Att bo i en stad är ett klokt miljöval. När människor bor
nära varandra kan vi dela på tekniska lösningar som
bidrar till en bättre miljö. Lösningar som vårt gemensamma fibernät bidrar till att göra Stockholm till en
smart och hållbar stad.

Stockholm är en stad där alla kan växa och forma
sina liv på egna villkor. Fler ska kunna leva på sin
lön, samtidigt som tryggheten finns för alla dem som
behöver hjälp och stöd i vardagen. Den som hamnar
i utanförskap får hjälp tillbaka. Antingen det gäller
ungdomar som behöver stöttning för att klara skolan
och komma ut i arbetslivet eller människor som behöver omfattande stöd för att ta sig ur missbruk eller en
annan svår situation. För unga som är i riskzonen för
att fastna i en kriminell livsstil fortsätter vi att utveckla
det framgångsrika arbetet med sociala insatsgrupper.
Den som idag har försörjningsstöd ska kunna följa
de tusentals som har kommit i egen försörjning via
stadens Jobbtorg.

Stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Politiken ska
riva hinder och skapa förutsättningar istället för att
bestämma hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi
ska sträva efter att förenkla för invånare och företag
i relationerna med staden. Vi vill stärka människors
egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt
och ekologiskt hållbart.
Tillsammans med dig och alla andra stockholmare
kan vi göra en bra stad ännu bättre. Med utgångspunkt i det som är bra och värt att vårda, riktar vi
ansträngningarna mot det som fortfarande behöver
förbättras.

Tack vare att allt fler arbetar i Stockholm är vi många
som bidrar till den gemensamma välfärden. Alla
unga stockholmare får en god utbildning och en bra
start i livet. De yngre barnen går i en trygg och rolig
förskola. Personer med funktionsnedsättning får
hjälp och stöd i vardagen och äldre vet att stadens

Sten Nordin
Moderaterna

Lotta Edholm
Folkpartiet

Alliansen lovar att fortsätta arbeta för ett Stockholm
där alla kan växa.

Per Ankersjö
Centerpartiet
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Erik Slottner
Kristdemokraterna

1. 140 000 nya jobb till 2020
Stockholm byggs starkt genom fler i arbete. När fler
arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna vårt
gemensamma. När fler jobbar tryggas sammanhållningen. När fler har möjlighet att försörja sig själva
lägger vi också grund för ett mer jämställt samhälle.

Jobben ska också komma fler till del. Jobbtorg
Stockholm ska fortsätta stötta stockholmare från
utanförskap till egen försörjning genom individuell
coachning och matchning.

Vårt mål är full sysselsättning. Alla som vill och kan
arbeta ska ha ett jobb att gå till. För att nå dit har
Alliansregeringen satt upp målet att 5 miljoner ska
vara i jobb 2020.

Stockholms stad ska fortsätta arbeta aktivt för att
skapa en alltmer inkluderande arbetsmarknad och
anställa fler personer med funktionsnedsättning. De
personer med utländsk bakgrund som har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden ska ges individuella
verktyg med språket och validering i fokus. Rätt till
heltid är en viktig reform för verklig jämställdhet. Att
avskaffa de ofrivilliga deltiderna är fortsatt prioriterat.

Två av fem nya jobb i Sverige ska fortsatt tillkomma
i Stockholm. Genom 140 000 nya jobb i Stockholm
till 2020 kan Stockholm fortsätta vara attraktivt och
konkurrenskraftigt. Bara så kan staden fortsätta vara
dragloket för Sveriges utveckling. Att skapa fler arbetsplatser i Söderort är fortsatt prioriterat.

VI VILL:
• Minst 140 000 nya jobb i Stockholm till 2020
• Uppnå full sysselsättning: alla som vill och kan
arbeta ska ha ett jobb att gå till
• Rätt till heltid – de ofrivilliga deltiderna ska bort
• Skapa fler arbetsplatser i Söderort
• Öka kompetensen kring validering av
nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet i
syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden

Tillväxten kommer fortsatt drivas av företag och
entreprenörers innovationskraft. Stadens roll är att
underlätta för företagande och skapa förutsättningar
för att stad, akademi och näringsliv möts. Stadens
företagsklimat ska vara välkomnande och kontakterna
med staden ska vara smidiga med en väg in för såväl
nya som befintliga företag.

2. Fler jobb åt unga
Stockholm ska vara en konkurrenskraftig stad som
attraherar och behåller talanger från hela världen.
Genom att snabbt stötta unga in på arbetsmarknaden skapas förutsättningar för minskat utanförskap,
större delaktighet och mer resurser till det som är vårt
gemensamma.

fler jobb som kan hjälpa unga att få in en fot på
arbetsmarknaden.
Samtidigt vill oppositionen riva upp dessa reformer,
vilket riskerar att slå ut tusentals ungdomar. Vi vill
istället gå vidare med lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar inom bristyrken, lärlingsanställningar i staden
och yrkesintroduktionsavtal för unga med lägre lön
och utbildning på jobbet.

Nationella reformer som sänkt arbetsgivaravgift för
unga och sänkt restaurangmoms har varit viktiga
för att ge fler unga en fot in på arbetsmarknaden
i Stockholm. Samtidigt fortsätter staden erbjuda
rekordmånga unga sommarjobb inom stadens olika
verksamheter, i år fick över 6500 unga stockholmare
möjlighet att arbeta inom staden. Dessa jobb erbjuds
främst unga som saknar egna kontakter. Vi ska fortsätta följa upp unga som hamnat utanför och erbjuder
praktikplatser och individuell karriärrådgivning för att
korta vägen till jobb. Det har varit en framgångsrik
politik där fler och fler unga kommer snabbare in på
arbetsmarknaden.

VI VILL:
• Fortsätta satsa minst 70 miljoner kronor per år
på minst 7 000 feriejobb för unga
• Ha målet att ha landets lägsta ungdomsarbetslöshet i Stockholm
• Utöka satsning på yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar
inom staden
• Behålla sänkt arbetsgivaravgift för unga
och sänkt restaurangmoms

Vi vill också samarbeta med näringslivet för fler
sommarjobb i privat sektor, för att stimulera fram
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3. En skola i världsklass: fortsatt satsning på skolan
och lärarna
En skola i världsklass är avgörande för Stockholms
framtida utveckling. Skolan i Stockholm håller också
generellt sett mycket hög kvalitet. Vi har ökat resurserna till de skolor och elever som har de största
behoven. Vi har byggt ut sommarskolan och alla
elever garanteras nu läxhjälp. Vi har höjt lärarlönerna
kraftigt – med i snitt över 7 000 kronor per månad.
Kunskapsresultaten har förbättrats. Men det räcker inte.

De skolor som har särskilt stora utmaningar och
låg måluppfyllelse kommer att vara i fokus för våra
satsningar. Vi kommer därför fortsätta att rikta våra
förstelärare till dessa skolor, samtidigt som vi vill öka
möjligheterna för skolorna att genom löner locka till sig
fler skickliga lärare.
Fritids spelar en viktig roll i barns lärande och sociala
utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta ännu
större plats på fritidshemmen är det viktigt att begränsa barngrupperna. Under nästa mandatperiod vill vi
därför införa ett maxtak för barngrupperna på fritids
och stärka integrationen mellan fritidsverksamhet och
skolans undervisning. Vi vill också anställa fler fritidspedagoger till våra fritidshem.

Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever
får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Där varje rektor och
lärare får de resurser och den tid de behöver för att
utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Vi har kommit en bit
på vägen, men än finns mycket kvar att göra.
Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra
skola. Vi vill därför fortsätta att höja lönerna för lärarna
i Stockholm, samtidigt som det administrativa arbetet
ska minska. Vi vill fortsätta satsningen på läxhjälp och
sommarskola, med fokus på mer kunskap i skolan.
Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras
bättre i skolans alla verksamheter. Och ledarskapet i
skolan ska utvecklas och förbättras ytterligare, genom att mer tid frigörs för rektorernas pedagogiska
ledarskap.

VI VILL:
• Fortsätta höja lärarlönerna
• Följa upp, och vid behov utveckla, läxhjälpen för
att garantera att den kommer alla elever till del
• Fortsätta och utveckla satsningen på de skolor
som har låg måluppfyllelse
• Anställa fler fritidspedagoger och minska
gruppstorlekarna på fritids

4. Bygg 140 000 bostäder
Alliansen tror på att Stockholm ska fortsätta att växa
och utvecklas. Att bygga nya hem för dagens- och
framtidens stockholmare är en helt avgörande förutsättning för att vi ska klara tillväxten. Att ha ett hem
och ett jobb är grunden för att människor ska kunna
förverkliga sina drömmar och idéer. En bostad för alla
innebär att vi behöver både hyresrätter och bostadsrätter. Vi lovar därför att bygga hälften hyresrätter.

små bostäder. Många stockholmare väljer och önskar
att bo i en etta eller tvåa. Ny lagstiftning gör det möjligt att bygga betydligt mindre lägenheter. Behovet av
små bostäder gäller inte minst studenter och forskare.
Vi vill bygga fler lägenheter med låg hyresnivå.
Vi har fattat beslut om 7 500 nya studentbostäder. Arbetet med studentbostäder för att utveckla
Stockholm som studentstad måste vi göra tillsammans med övriga kommuner i Stockholmsregionen.
Till Studentbostadsmässan 2017 har ett antal kommuner förbundit sig att tillsammans leverera studentbostäder, 4 000 dessa är Stockholms del. Detta är
ett mål som kommer att uppfyllas med råge. Vi kan
därför höja detta löfte till 5 000 färdiga studentbostäder under kommande mandatperiod.

Alliansen har satt ett historiskt högt mål för bostadsbyggandet i Stockholm, ett mål som långsiktigt gör
upp med bostadsbristen i Stockholm. Vi lovar att
bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Arbetet med
40 000 bostäder mellan 2014 och 2018 är avgörande
för att vi ska nå det långsiktiga målet.
Bostäderna ska byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära områden med varierande och spännande
arkitektur och med miljö- och energiprestanda
i världsklass. Det finns ett stort behov av att bygga
olika stora bostäder. Alliansen lovar att 20 000 av de
40 000 som ska dras igång fram till 2018 ska vara

VI VILL:
• Bygga 140 000 nya bostäder till 2030
• Till 2018 ska 20 000 ettor och tvåor ska dras igång
• Hälften hyresrätter
• 5 000 studentbostäder ska stå klara fram till 2018
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5. En ambitiös politik för miljöhuvudstaden Stockholm
Klimatutmaningen är vår tids stora ödesfråga. Många
av de beslut vi fattar idag kommer att vara avgörande
för hur Stockholm och Sverige ska klara av att sänka
våra utsläpp av växthusgaser och möta effekterna av
klimatförändringarna i framtiden. Stockholmarna har
ett stort miljöengagemang och miljöarbetet är en viktig del av stadens varumärke. Därför ska miljöpolitiken
även fortsatt vara ambitiös.

Alliansen har investerat i kraftig utbyggnad av antalet
laddstolpar och arbetar efter vår miljöbilsstrategi för
att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta 2030.
Under mandatperioden kommer 2 000 nya laddstationer för elbilar, inklusive snabbladdstationer, att
anläggas över hela staden.
Stockholm ska vara en ren och snygg stad. Parkskötseln ska vara god och arbetet mot nedskräpning
ska intensifieras med god tillgång på till exempel
papperskorgar och bättre uppföljning och kontroll av
24-timmarsgarantin för tömning av papperskorgar och
städning.

Stockholm ska bli giftfritt år 2030 och fossilbränslefritt
år 2050. Likaså genomförs beslutet att minst hälften av
allt matavfall i staden ska samlas in senast år 2018.
Under mandatperioden har vi kontinuerligt ökat
resurserna för att förbättra luftkvaliteten i staden.
Preliminära beräkningar visar också att vi kommer
att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar år 2014.
Arbetet med luftkvaliteten kommer att fortsätta prioriteras för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna även
hålls långsiktigt. Regeringen har efter stadens önskemål påbörjat en utredning om lokal dubbdäcksavgift
och hastighetssänkningar kommer att genomföras på
utsatta gator i staden, samtidigt som infrastrukturen för
cyklar och kollektivtrafik kontinuerligt byggs ut.

Stadens befintliga och kommande miljöspetsområden
ska vara en testbädd för ny miljöteknik, en katalysator för innovativa miljöföretag och ett skyltfönster för
Stockholm mot omvärlden.
VI VILL:
• Fossilbränslefri stad 2050 och giftfri stad 2030
• 2 000 nya laddstationer för elbilar
• Dubbdäcksavgift och sänkt hastighet på
utvalda gator för bättre luft
• Bättre uppföljning och kontroll av 24h-garanti
mot nedskräpning
• Testbädd för ny miljöteknik

Vi är väldigt positiva till att antalet elbilar ökar i
Stockholm. Det innebär mindre buller och bättre luft.

6. Fler cykelbanor och mer tunnelbana
Att snabbt kunna förflytta sig inom landet eller
inom staden är avgörande för att stockholmarnas
vardag ska fungera. Behoven av ny infrastruktur i
Stockholmsområdet är stora, därför har Alliansen i
Stockholm arbetat hårt för att kunna fatta tuffa men
helt nödvändiga investeringsbeslut.

Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Saltsjö-Järla och
Nackaforum. Vi vill fullfölja överenskommelsen och
dessutom bygga ut tunnelbanan med ytterligare en
station, genom att förlänga Hagsätragrenen till Älvsjö.
Stockholmarna uppskattar att Stockholm är en
cykelstad. Alliansen lägger just nu en miljard på att
bygga ut infrastrukturen för cyklister. Även om mycket
kommer vara genomfört så kommer det krävas mer
investeringar för att nå målet om en cykelstad i världsklass. Stockholm behöver fler cykelparkeringar och
fler lättplacerade cykelställ. Därför kommer cykelmiljarden att följas av ännu en cykelmiljard.

Alliansregeringen har presenterat Sverigebygget,
som är en enormt åtagande för att bygga spår, vägar
och bostäder. Sverigebygget fokuserar på att rätta
till gamla misstag och skapa förutsättningar för en
bra framtid i hela landet. Alliansregeringen har också
särskilt pekat ut ett antal viktiga investeringar
i Stockholmsområdet så som ytterligare utbyggd
tunnelbana, nya vägar och spår.

VI VILL:
• Bygga ut tunnelbanan med 10 nya tunnelbanestationer; förverkliga tunnelbaneutbyggnadens
9 stationer och gå vidare med en förlängning
från Hagsätra till Älvsjö
• Att cykelmiljarden följs av ännu en cykelmiljard
• Bygga Förbifarten och bygga Nya Slussen

Den historiska Stockholmsöverenskommelsen
mellan Alliansen i regeringen, landstinget och
Stockholms stad innebär att tunnelbanan byggs ut
med nio nya stationer kommande år: Barkaby
station, Barkabystaden, Arenastaden, Hagastaden,
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7. Ett Stockholm för alla
Stockholm ska vara en trygg och bra stad för alla
stockholmare att leva och bo i.

Satsningen på föräldrastödsprogram för att ge alla
barn en bra start i livet ska fortsätta. Vi ska utveckla
och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper. Tidiga
insatser mot ungdomar med riskbeteende leder till att
färre ungdomar växer upp i och hamnar i utanförskap.
Den satsning på ett utvecklat samarbete mellan skola
och socialtjänst som staden har initierat fortgår.

Staden ska ha ett väl utvecklat samarbete med det
civila samhället, där överenskommelsen med den
idéburna sektorn ska vårdas och utvecklas.
Alla har rätt till en bra äldreomsorg och det är viktigt
att omsorgen ges efter den äldres önskemål och behov. Biståndsbedömningen ska förenklas ytterligare.
Valfriheten inom äldreomsorgen ska vara god med en
mångfald av utförare och möjlighet att välja innehåll i
hemtjänsten. Oavsett verksamheten bedrivs av kommunen eller en fristående aktör ska kraven vara högt
ställda. Kvalitetskraven ska alltid vara högt ställda och
uppföljningen ska vara noggrann.

Arbetet med att minska hemlösheten är fortsatt prioriterat. Vi måste även finna nya sätt att möta gruppen
EU-medborgare. Vi ska exempelvis vidareutveckla
det samarbete inom EU som staden har initierat, i
syfte att gemensamt lösa de utmaningar hemlösheten
innebär.
VI VILL:
• Stockholm ska vara världens bästa stad att
åldras i med en omsorg som ges efter den
äldres önskemål och behov
• Socialtjänsten ska fortsätta att utvecklas med
särskilt fokus på utsatta barn och unga
• Att det ska vara möjligt att välja innehåll i
hemtjänsten
• Utveckla och utvidga arbetet med sociala
insatsgrupper

En annan viktig fråga är att öka byggandet av bostäder med särskilt stöd och service. I samband med
större bostadsexploateringsprojekt ska målsättningen
vara att minst fem procent är lägenheter för särskilt
boende, med prioriterad inriktning boenden för personer med funktionsnedsättningar.
Arbetet mot våld i nära relationer ska fortsätta med
full kraft. Stödet till utsatta barn ska vara starkt.

8. En modern kultur- och evenemangsstad
Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande,
öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Kulturhuset Stadsteatern ska fortsätta utvecklas
till ett allkonsthus i världsklass med Nordens ledande
teater. Vi vill förverkliga en internationell gästspelsscen i gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, något
som oppositionen stoppat i kommunfullmäktige. Vi vill
bygga ut Liljevalchs konsthall. Biblioteken ska fortsätta växa när Stockholm växer. Vi vill fortsätta utveckla
Stockholm som evenemangsstad och förverkliga
visionen om ett nöjesdistrikt kring Tele2 Arena.

och det offentliga samtalet. Vi värnar breddidrott och
möjlighet för alla barn och unga att utöva idrott givet
sina egna förutsättningar. Idrott är inte bara en källa
till glädje för många utan skapar också förutsättningar
för att fler ska kunna leva ett friskare och längre liv
upp i åldrarna.
Vi vill utveckla Kulturskolan och El Sistema för att nå
fler barn och unga.
VI VILL:
• Mer kultur och idrott i växande stadsdelar
• Fler bibliotek
• Stockholm ska vara en evenemangstad
i världsklass
• En ny gästspelsscen i gasklockan i Norra
Djurgårdsstaden
• Vi vill utveckla Kulturskolan och El Sistema för
att nå fler barn och unga

Stockholm blir en miljonstad redan är 2020 och i
utvecklingen av staden är det enormt viktigt att även
kultur och idrott finns med i planeringen i nya eller
växande stadsdelar.
Kulturell mångfald stimulerar inte bara människans
intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar
också till att öka bildningen, stärka det civila samhället
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9. Stockholmarna i centrum
Vi vill att Stockholm ska vara en öppen stad, där
stockholmare, företagare och besökare lätt kan
komma i kontakt med staden dygnet runt, varje dag i
veckan, genom till exempel e-tjänster.
Stadens verksamheter finansieras till största del av
skatteintäkter och skattebetalarnas pengar ska användas klokt och vi ska vara fortsatt noggranna med
hur medborgarnas skattemedel används. Arbetet
för att minska byråkrati och onödig administration
ska fortsätta. Genom minskade kostnader för administration, konsulttjänster och lokaler till förmån för
kärnverksamheten får stockholmarna bättre service
till lägre kostnad.
Stockholm ska också vara en lyhörd stad där initiativ
så som Open streets och idéburen stadsutveckling
ges förutsättningar att fungera. Stockholmarna värdesätter och ska ha nära till grönska och ges förutsättningar för exempelvis stadsodling.
Att välja skola, förskola, omsorg och mycket annat är i
dag en självklarhet för stockholmarna. Det ska också
vara enkelt att välja. Genom tydlig kvalitetsuppföljning

och lättillgängliga tjänster som jämför service blir det
lättare att göra informerade val.
Det viktiga för oss är god kvalitet, inte vem som är
utförare. De rödgröna vill på olika sätt ta bort möjligheten för stockholmarna att själva fatta kvalificerade
beslut om sitt eget liv.
Alliansregeringens RUT-avdrag underlättar dagligen
livet för tusentals stockholmare och får vardagen att
gå ihop. En tredjedel av de som gör RUT-avdrag i
länet är småbarnsfamiljer. Denna möjlighet vill oppositionen ta bort.
VI VILL:
• Fler e-tjänster gör det enklare att vara
stockholmare
• Rädda Stockholms fristående alternativ,
exempelvis förskola, skola och äldreomsorg,
från nedläggning
• Rädda RUT

10. Ett sammanhållet Stockholm
Alliansen har genomfört en rad konkreta reformer för
ytterstaden, till exempel Järvalyftet, flytt av förvaltningar och bolag till ytterstaden, ökade satsningar på
skolor med låg måluppfyllelse, fokusskolor, och fler
sommarjobb för ungdomar i ytterstaden. Detta arbete
ska fortsätta.

Genom att arbeta med stadens översiktsplan,
Promenadstaden Stockholm, lägger vi stor vikt på att
koppla samman stadens stadsdelar med varandra
och med omgivande kommuner genom en tät och varierad bebyggelse och förbättrade kommunikationer,
det arbetet ska intensifieras.

Kunskaper i svenska språket och en fullgod samhällsorientering spelar en viktig roll för invandrares
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och
i det svenska samhället. Här ska fortsatta satsningar
genomföras som t.ex. att öka kompetensen kring validering av nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet.

VI VILL:
• Fortsätt flytta stadens förvaltningar och bolag
från innerstaden
• Öka invandrares möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden
• Fortsätt koppla samman staden med ny
bebyggelse
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