STOCKHOLM KAN BÄTTRE
SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2021

I STOCKHOLMSREGIONEN

STOCKHOLM STÅR INFÖR
STORA UTMANINGAR
Pandemin har ytterligare förstärkt behovet av en aktiv politik med fokus på
investeringar.
•
•
•
•

Ökad arbetslöshet – inte minst bland unga
Skolan har fått stora sparkrav
Staden missar byggmålen
Stora behov inom äldreomsorgen

Investeringar behövs för att bygga Stockholm starkt nu och efter pandemin

EN SKOLA FÖR ALLA
Årets budget (2020) är den sämsta i modern tid. Fortsatta sparkrav riskerar
att slå hårt mot resultaten. Elever kommer halka efter.

Majoriteten

Socialdemokraterna

Ökad schablon Grundskolan

276 mnkr (2,5%)

387 mnkr (3,5%)

Ökad schablon Fritidshem

21 mnkr (1%)

53 mnkr (2,5%)

Ökad Schablon Förskolan

131 mnkr (1,5%)

262 mnkr (3%)

FÖRSKOLAN
Förskolan har fått besparingar. Trots att vi vet hur viktig den är för barnens
framtida livschanser.
•
•
•
•

Höjt mål om ökad personaltäthet – förskolelärarna ska bli fler
Erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning, 17 mnkr
Fler introduktionsförskolor och ökad kompetensutveckling, 17 mnkr
Varje stadsdel ska ha ett eget elevhälsoteam inriktat på förskolan, 9 mnkr

BARN OCH UNGDOMSLYFT
Skolan och fritidsverksamheten är avgörande för ungas livschanser. Alla ska
få en bra start i livet, ingen ska hamna snett.
• Särskild satsning Trygga barn och unga, 55 mnkr
– Avgiftsfri fritidsklubb
– Fler vuxna i skolan
– Garanterad läxläsningshjälp fram till kl. 20.00
– Mer öppen idrottsverksamhet i anslutning till skoldagens slut
• Föreningslivet får ett stärkt stöd med 16 mnkr
• Kulturskola och fritidsgårdsverksamheter ska kunna möta upp och erbjuda verksamheter
i anslutning till skoldagens slut, 21 mnkr

BARN OCH UNGDOMSLYFT
•
•
•
•
•
•
•

Extra lovskolor, 5 mnkr
Fullständiga elevhälsoteam på varje skola, 24 miljoner kronor
Antalet specialpedagoger i skolan ska öka, 15 mnkr
Fem skolor i utsatta områden genomför pilotprojekt för s.k. lärfritids, 13 mnkr
Stadsdelarnas fältassistentsverksamhet utökas med 14 mnkr
Stöd för att lämna kriminell livsstil, 7 mnkr
Insatser mot drogmissbruk förstärks, 5 mnkr

ETT STOCKHOLM
SOM JOBBAR
Ungdomsarbetslösheten började öka innan pandemin – men har
fördubblats på ett år. Trots det lyser insatserna med sin frånvaro.
• Snabbspår i yrkesutbildningar och fler utbildningsplatser, 7 mnkr
• 90-dagarsgaranti, elevteam som jobbar med de unga som varken jobbar eller
studerar och förstärkt jobbtorgsverksamhet, 19 mnkr
• 11 000 feriearbeten, 30 mnkr
• 1 200 ytterligare Stockholmsjobb, 40 mnkr
• Språk- och bemanningsinsatser, fler collegeutbildningar, 6 mnkr
• Sociala krav vid upphandling

ETT STOCKHOLM
SOM BRYR SIG
Vi ska stärka äldreomsorgen. Kontinuiteten måste öka och fler behöver
få en trygg anställning. Alla stockholmare har rätt till trygghet.
•
•
•
•
•

Heltid och tillsvidare ska vara norm i omsorgen, 35 mnkr
Bemanningsenheter istället för inköpt bemanning, 26 mnkr
Tryggt mottagande och fler korttidsplatser, 29 mnkr
Förenklat beslutsfattande så att äldre får bestämma mer själva, 13 mnkr
Friskvårdskort till boenden på LSS-bostäder och fler nya bostäder genom en
beställarfunktion för LSS-bostäder, 6 mnkr
• Föräldrastödsprogram erbjuds alla föräldrar, 4 mnkr
• Förstärkt skuldrådgivning, 3 mnkr

ETT STOCKHOLM SOM
BYGGS HÅLLBART
Nuvarande politik för ökad bostadsbrist kan inte fortsätta. Allmännyttan ska
utvecklas – inte avvecklas.
•
•
•
•
•
•
•

Höjda mål för allmännyttan – stopp för utförsäljningar och ombildningar
Ökad plankapacitet, 15 mnkr
Centrumutveckling
Tillgänglighetsanpassning av stadens lokaler, 8 mnkr
Lägg ner Bromma flygplats och planera för 30 000 nya bostäder
Bygg ihop staden – minska segregationen
Klimatpositiv stad senast 2040
 Klimatneutral byggsektor
 Minskade utsläpp från trafiken
 Koldioxidlagring

ETT STOCKHOLM
SOM FUNGERAR
Snökaos, elsparkcyklar som ligger och skräpar, nedgångna fastigheter
som inte är värdiga att bo i.
•
•
•
•
•

Bättre framkomlighet för bussar, 16 mnkr
Ökad budget för renhållning, 18 mnkr
Bättre snöröjning, 20 mnkr
Ökad tillsyn miljö- och hälsoskyddsnämnden – slumvärdar, nedskräpning, 12 mnkr
Avgifter för parkering och elsparkcyklar i syfte att framlätta framkomlighet samt
skapa ordning och reda

FINANSIERING
•
•
•
•
•

Skattehöjning – 14 öre, 401 mnkr
Effektiviseringar, nej till borgerliga utgiftsökningar, 218 mnkr
Koncernuttag, 200 mnkr
Höjda avgifter för ökad framkomlighet mm, 140 mnkr
Totalt ökat reformutrymme, 959 mnkr
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