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ETT STOCKHOLM FÖR ALLA

REFORMAGENDA FÖR 2022-2026
BUDGET 2022

I STOCKHOLMSREGIONEN



1. Klyftorna växer i skolan

 En likvärdig skola ska ge alla barn en bra start

2. Gängen rekryterar allt yngre och antalet skjutningar ökar

 Förebyggande arbete ska stoppa rekryteringen

3. Allt fler lämnar Stockholm, bostadsbrist och dyrt boende

 Starta bygget av Stockholms nya stadsdel, Bromma parkstad
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4. Ungdoms- och långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt

 Passiv långtidsarbetslöshet ska ersättas av jobb

5. Klimatbeslut dröjer pga. politisk oenighet

 Stockholm ska vara klimatpositivt till år 2035

6. Stora brister i Stockholms äldreomsorg; privatisering, otrygga 

anställningar och låg medicinsk kompetens

 Äldreomsorg som ger trygghet 
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• Skattehöjning 10 öre 311 mnkr

• Aktuell och korrekt skatteprognos  321 mnkr

• Höjda avgifter  120 mnkr

• Effektiviseringar/besparingar  160 mnkr

• Koncernuttag  150 mnkr

________

1 062 mnkr

FINANSIERING JÄMFÖRT 
MED BLÅGRÖNA



EN SKOLA FÖR ALLA –
MINSKA KLYFTORNA
• Höjda schabloner till förskola, skola och fritids för 

minskade grupper och klasser

• Bättre arbetsvillkor i förskolan

 arbetsskor, vidareutbildning, förstärkningsteam

• Särskild insats för läsa, skriva och räkna-garantin

• Ökat stöd till elever i behov av särskilt stöd

 Resursskolor, specialpedagoger, särskilda 

undervisningsgrupper

• Trygghetsinsatser i skolan

 Läxläsningshjälp, ökad säkerhet, åtta till åtta-öppet 

samt frukost vid utvalda skolor

Ekonomi:

• 296 mnkr i ökade 

schabloner  

• 4 procents 

schablonökning för 

förskolan

• 25 mnkr till LSR-

garantin

• 18 mnkr till NPF-stöd 

m.m.

• 40 mnkr till trygga skolor

• 30 mnkr till stärkt 

elevhälsa



STOPPA REKRYTERINGEN TILL 
GÄNGEN

• Nytt uppdrag till stadsdelarna att jobba 

förebyggande

 Största ekonomiska trygghetssatsningen någonsin i en 

kommunal budget

 Kraftig ökning av fältassistenter, mötesplatser, 

ordningsvakter, avgiftsfria fritidsklubbar,  

avhopparverksamheter, familjecentraler m.m.

 Insatser baserat på profession och empiri 

• Särskilda insatser mot droger och 

välfärdsbrottslighet 

• Fungerande elevhälsoteam vid alla skolor 

Ekonomi:

• 200 mnkr till 

stadsdelsnämndernas 

trygghetsarbete

• Fördelas efter 

socioekonomi och ska 

återrapporteras

• 30 mnkr till elevhälsan



BOSTADSBYGGANDE ISTÄLLET 
FÖR UTFÖRSÄLJNINGAR
• Arbetet med Bromma parkstad inleds 2022

• Studentbostads- och seniorbostadsgaranti

• Nytt stadsutvecklingsprojekt: Fokus Järva

• Stoppa utförsäljningarna av hyresrätter

• Investeringar i stad som fungerar: 15-minutersstaden

• Bygg fler Stockholmshus

Förslag:

• 30 000 nya bostäder i 

Bromma parkstad

• Allmännyttan får 

markanvisningar igen: 

2500 bostäder

• 15 000 nyproducerade 

hyresrätter med låg 

hyra till 2030



JOBB ISTÄLLET FÖR 
PASSIVITET
• 2000 Stockholmsjobb

• Satsning på bristyrkesutbildningar 

 Golvläggare, kockar, lastbilsförare, personliga 

assistenter, VVS-montörer m.m.

• Språksatsning välfärdsjobb

• 90-dagarsgaranti för ungdomar

• Ökad vägledning för personer med 

försörjningsstöd

• 11 000 Feriejobb

Ekonomi:

• 111 mnkr på aktiva 

satsningar

• 37 mnkr i minskat behov 

av ekonomiskt bistånd



TRYGGARE ÄLDREOMSORG
• Ordning och reda: ökad andel i egen regi

• Bättre arbetsvillkor 

 90 procent av alla anställningar ska vara fasta och på 

heltid

 Arbetsskor

 Kompetensutveckling

• Ökad grundbemanning och vikariepooler

• Ökad medicinsk kompetens 

 Fler sjuksköterskor, kommunaliserat ansvar för 

hemsjukvården och gemensam journalföring

Ekonomi:

• 74 mnkr för trygga 

anställningar, 

vikariepooler och ökad 

grundbemanning

• 26 mnkr för ökad 

medicinsk kompetens 

och mer närvarande 

chefskap

• Stopp för ideologiskt 

driven privatisering



KLIMATPOSITIV STAD 2035

• Målet skärps, från 2040 till 2035

• Handlingsplan för minskade utsläpp från 

vägtrafiken 

 Tillåt längre, och därmed färre, lastbilar

 Höjda parkeringsavgifter

 Investeringar för ökad framkomlighet för bussar och 

cyklister

• Ökade klimatinvesteringar

• Energieffektiviseringar

• Fler kolsänkor som fångar in koldioxid

• Avveckla Bromma flygplats

• Ökad återvinning 

Ekonomi:

• 150 mnkr i ökade 

klimatinvesteringar  

• 65 mnkr i ökade 

investeringar i 

framkomlighet

• Klimatpositiv stad från 

2035



IDROTT, KULTUR OCH FRITID
• Nya bibliotek, längre öppethållande på befintliga och projektet 

”Läsa äger”

• Sänkta avgifter och ökat utbud i kulturskolan

• Fler samlingslokaler, ateljéer och ökade anslag till fria kulturlivet

• Parklekar, ökat öppethållande på fritidsgårdar och mötesplatser 

för hbtqi-personer

• Utökade investeringar i idrotts- och kulturfastigheter

• Insatser för att fler ska idrotta och kunna simma



1. En likvärdig skola i hela staden

2. Förebyggande arbete som stoppar rekryteringen till gängen

3. Ökat bostadsbyggande och start av Bromma parkstad

4. Jobb istället för passivitet

5. Klimatpositiv stad till 2035

6. En omsorg som äldre kan känna sig trygga med 

REFORMAGENDA
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