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Ett Stockholm för alla

– Ett Stockholm som håller samman

– Ytterstad och innerstad är lika viktiga 

– Stopp för försäljningar och privatiseringar 

– Tydligt fokus på barn och unga

– Stora klimatinvesteringar – strukturell omställning

ÖVERGRIPANDE MÅL



Läget

– Skattesänkningen år 2019 har drabbat verksamheterna 

– Varningssignaler om svag borgerlig finansiering – ökad 
skuld och tecken på försäljningar för att täcka underskott 

– Minskat byggande ger färre intäkter 

Vad behövs? 

– Skatt på samma nivå som år 2018 – bidrar till långsiktig 
finansiering, inte minst på skolans område

EKONOMISKA LÄGET 



Lägsta satsningarna på ett decennium - Stockholm kan bättre

– 3,3 % schablonökning

– 2,9 % skolpengsökning

– Totalt 530 miljoner mer till förskola och skola

– Läsa-, skriva- och räknagaranti i förskoleklass: 14 miljoner

– Riktad lönesatsning för erfarna barnskötare: 15 miljoner

– Lärfritids årskurs 7-9: 13 miljoner 

SKOLAN GÅR FÖRE 
SKATTESÄNKNINGAR 



– Ny och tidigarelagd tunnelbaneutbyggnad

– Lägg ner Bromma flygplats – omförhandla avtalet 

– En offensiv framkomlighetssatsning för bussarna

– Lagra koldioxid med en pilotanläggning i drift senast 2025

– Ökade klimatinvesteringar i trafik- och fastighetsnämnden

– Ökade öppettider återvinningscentraler

– Klimatsmart mat

VI GÖR SKILLNAD FÖR ATT 
MINSKA KLIMATPÅVERKAN



Rekordlåg nivå på byggandet 

– Återinför mål för allmännyttan

– Stopp för ombildningar och beståndsförsäljning 

– Bygga ihop stadsdelar: kollektivtrafik, skolor, förskolor, 
idrottshallar, kultur och parker

– Mål om 15 000 billiga hyresrätter till år 2030

– Klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2040

– 13 miljoner för att klara högre byggtakt: fler planer, 
snabbare handläggning 

DÖDLÄGET I BYGGANDET 
MÅSTE BRYTAS



– Ordningsvakter

– Fysisk trygghet i stadsmiljön: 200 mnkr 2021-2022 

– Förebyggande insatser: 51 mnkr till bland annat

• Trygghetcenter/platssamverkan

• Mer pengar till fritidsaktiviteter

• Fältassistenter

• Ökat föreningsbidrag 

• Jour- och familjehem

• Kontakt inom 24 timmar för den som vill lämna en kriminell 
livsstil, SIG

• Medel för att korta väntetider till stadens olika 
föräldrastödsprogram: alla föräldrar som vill ska få stöd och 
rådgivning

TRYGGHET 



– Inga nya sparkrav på bibliotek eller kulturskola: 
11 mnkr

– Särskild lässatsning på barn och unga: 5 mnkr

– El Sistema; ny verksamhet i Skarpnäck, Vällingby 
och/eller Östberga: 5 mnkr

– Inga avgifter på kortkurser Kulturskolan 

– Stöd till fria kulturlivet och samlingslokaler:          
8 mnkr

KULTUREN MÅSTE UPP 
UR SITT STÅLBAD



AXPLOCK AV ANDRA 
SATSNINGAR 
Äldreomsorg: 130 mnkr mer

• Trygg hemgång

• Rättssäker och mer generös bistånds-

bedömning 

• Aktivitetscenter och träffpunkter 

Idrott

• Investeringar 170 mnkr mer

• Vårbergs IP 

• Höjda föreningsbidrag 

• Simsatsning samt badvakter 11 mnkr 

• Fler offentliga badplatser 

Arbetsmarknad 

• 12 000 feriejobb

• Snabbt stöd till unga arbetslösa – inga väntetider till 

Jobbtorg 9 mnkr

• Stockholmsjobben – från bidrag till jobb 17 mnkr

Trafik

• Bättre snöröjning för gående i hela staden 20 mnkr 

• Ökad budget för renhållning och städning 15mnkr 




