
Stockholm kan bättre – en stad för alla 

Stockholm ska vara en stad som alla kan bo och utvecklas i. En stad där barn och unga kan 
känna trygghet samt få det stöd som behövs i förskola och skola. En stad där det finns 
framtidstro, jobb och utbildning för ungdomar och andra arbetssökande. Ett Stockholm där 
det går att hitta en hyresrätt med rimlig hyra. Stockholms äldre ska alltid veta att det finns en 
bra äldreomsorg. Det som staden ska leverera till sina medborgare sköts och fungerar 
samtidigt som staden ska vara klimatneutral till år 2035. Och Stockholm ska vara en stad där 
alla åter ska kunna känna sig trygga.  
 
Men utvecklingen går åt ett annat håll. Skattesänkningar, utförsäljningar och politisk 
passivitet gör att det är fler hyresrätter som säljs ut än som byggs, att förskolan under 
mandatperioden sett stora sparkrav, att inget görs för fler trygga jobb i äldreomsorgen och att 
allt fler känner sig allt mer otrygga, helt utan nya insatser från majoriteten. Stockholm blir allt 
mindre en stad för alla.  
 
Vi vet att Stockholm kan bättre. Men vi vet också att det kräver en ny politik  

Våra viktigaste förslag 
 

• Bygg Stockholm starkt. Bygg bostäder men också stad. Vi föreslår nya bostäder 
genom exempelvis Bromma parkstad. Det ger staden stora exploateringsintäkter. Vi 
förskotterar dem och gör det möjligt att göra stora investeringar i en växande stad. Att 
vi vill bygga på Bromma flygplats (som beräknas ge staden intäkter på minst 30 
miljarder) gör att vi kan investera kraftfullt i staden. Dessa använder vi till 
investeringar i klimatomställning, nya skolor, idrotts- och kulturytor, trygga 
stadsmiljöer och infrastruktur. Tillsammans möjliggör de målet om att skapa en 15-
minutersstad där alla delar av vår stad är fungerande stadsdelar med nödvändigt 
serviceutbud inom 15 minuter från hemmet! 
 

• Trygghet i alla stadsdelar. Stadens uppgift är att genom förebyggande arbete se till 
att det är skola, jobb, familj och samhället som är framtiden, inte de kriminella 
gängen. Därför får stadsdelsnämnderna ett nytt uppdrag och ett helt nytt anslag om 
200 miljoner kronor för att jobba förebyggande för trygghet och mot kriminalitet. 
Detta ska användas där det gör mest nytta. Det kan vara fritidsaktiviteter, sociala 
insatser, fler fältassistenter och ordningsvakter eller stöd till det civila samhället. 
Därutöver ger vi skolan 70 miljoner kronor för att öka tryggheten. Det handlar om en 
historisk satsning på elevhälsa, avgiftsfria fritidsklubbar, öppen skola enligt konceptet 
8 till 8 samt rena trygghetsinsatser.  
 

• Alla barn ska klara skolans mål. Skolan, fritids och förskolan får generella 
budgetpåslag som innebär 332 miljoner mer än det borgerliga förslaget. Bara detta 
innebär cirka 500 fler pedagoger i Stockholm – som ger varje barn chansen att få stöd 
och utveckling. Skolan får ekonomiska förutsättningar att stödja de elever som halkat 
efter under pandemin. Fler kommunala resursskolor öppnas och en särskild satsning 
på tidigt lärande görs för att klara läsa-skriva-räkna-garantin. 



 
• Stockholms äldre ska kunna veta att det alltid finns en bra, fungerande omsorg. 

Pandemin har visat att det finns stora behov att fylla när det gäller medicinsk 
kompetens, kontinuitet, bra arbetsvillkor och ökad samordning. Äldreomsorgen ska ha 
bra arbetsvillkor och vi ställer därför ett krav på 90 procent tillsvidareanställningar och 
90 procentheltidsanställningar. Den medicinska kompetensen ska stärkas och vi 
föreslår åtgärder för högre grundbemanning, kommunaliserad hemsjukvård och 
gemensam journalföring. Vi föreslår också att staden ska jobba för en 
seniorbostadsgaranti samt kraftigt förstärka arbetet kring utskrivningar från sjukvården 
med mer trygg hemgång och fler korttidsplatser. Totalt satsar vi 101 miljoner kronor 
mer än de borgerliga. 
 

• Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Det är inte ok att ungdomsarbetslösheten 
fortsatt ligger långt över vad vi varit vana vid och att långtidsarbetslösheten biter sig 
fast. Därför satsar vi både på jobbtorg, 90-dagarsgaranti för unga och fler 
yrkesutbildningar. Vi föreslår åtgärder för en kraftigt utbyggd vuxenutbildning. Vi ger 
stöd och vägledning men söker också upp de som riskerar att hamna i 
långtidsarbetslöshet. Vi utökar kraftigt antalet feriearbeten (till 11 000) och antalet 
Stockholmsjobb (till 2 000). Totalt investerar vi 93 miljoner kronor mer i ett 
Stockholm som jobbar än den grönblåa majoriteten. 
 

• Bostadsbristen ska minska! Påbörja planeringen för en ny stadsdel när Bromma 
flygplats läggs ner så att vi kan bygga 30 000 nya bostäder. Allmännyttan ska 
utvecklas, inte avvecklas. Majoriteten misslyckas med bostadsbyggandet och säljer ut 
fler hyresrätter än de bygger nya. Vi föreslår en helt annan politik. Fler hyresrätter 
med rimlig hyra. Stopp för utförsäljningarna. Bygg ihop de strategiska sambanden 
mellan utpekade stadsdelar så att segregationen minskas och fler nya bostäder byggs. 
Utveckla våra lokala centrum istället för att sälja ut dem. Och bygg Bromma parkstad! 
 

• Klimatneutrala till 2035. Ställ om Stockholm, minska klimatpåverkan, gå före. I 
budgeten föreslår vi att Stockholms mål för klimatneutralitet tidigareläggs från år 
2040 till år 2035 och vi föreslår konkreta åtgärder som kommer minska utsläppen av 
koldioxid år 2035 med 332 000 ton koldioxid. Vi vill göra Stockholm till en kolsänka, 
göra det billigare att investera i energieffektiviseringar, har tydliga insatser för 
minskad klimatpåverkan från byggande och mat i vår stad och vi gör det lättare för 
stockholmarna att ta ansvar (genom exempelvis längre öppethållande på 
återvinningscentralerna).  
 

• Skapa ett Stockholm som levererar. Där renhållning och snöröjning fungerar. Där 
elsparkcyklar inte tillåts utgöra en hinderbana på Stockholms trottoarer. Där bussen 
kommer fram i tid. Och ett Stockholm som är starkt när samhället behöver vara det. Vi 
föreslår kraftiga insatser mot välfärdsbrottslighet och ekonomiska brott samt mott 
företag som skräpar ner och mot slumvärdar. 
 

• En stark ekonomi. Vi finansierar förslagen genom höjd kommunalskatt om 10 öre 
(ger 311 mnkr), effektiviseringar samt stopp för onödiga borgerliga förslag (ger 160 



mnkr), ökat koncernuttag (150 mnkr) och höjda avgifter för att skapa bättre 
framkomlighet i trafiken i innerstan mm (120 mnkr). Därtill använder vi den senaste 
skatteprognosen från SKR för att göra nödvändiga satsningar. Vi är i grunden 
övertygade om att stockholmarna är beredda att betala något mer för en stad som 
utvecklas, som tar ansvar för barn, unga och äldre och som vill bygga en fungerande 
stad med plats för alla och med minskat klimatavtryck. För en barnskötare innebär 
skattehöjningen att hen får höjd skatt med 17 kronor och 60 öre per månad men i 
gengäld att hen får 240 kollegor som förbättrar arbetsvillkoren i förskolan. Vi tycker 
det är rimligt att ta ut något mer från Stadshus AB än de borgerliga i lågkonjunktur. 
Vårt uttag (1250 mnkr) är på en betydligt lägre nivå än vad Moderaterna tog ut år 
2020. Vi minskar konsulter och plockar bort borgerliga privatiseringsåtgärder och vi 
höjer p-avgifterna i city med 2 kronor i timmen. Då har vi råd med en politik som 
prioriterar välfärd och jobb. 

 

Sju punkter där borgerligheten går fel 
• Färre bostäder byggs. De sänker målet för nybyggda allmännyttiga hyresrätter till 600 

för år 2021. År 2018 var målet 3 000. Nu har detta sänkts med 80 procent. 
• Trygghetsarbetet är helt otillräckligt. Det förebyggande arbetet ges inga tydliga nya 

resurser samtidigt som antalet fältassistenter och fritidsgårdar minskat och avgiften till 
fritidsklubben har höjts med 50 procent på två år. 

• Förskolan får en dålig budget för tredje året i rad.  
• Inga åtgärder för fler trygga jobb i äldreomsorgen. 
• Massiva utförsäljningar av skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar föreslås. Det 

blir dyrare och sämre för stockholmarna. 
• Fortsatt passiv jobbpolitik. 
• Inga nya insatser för klimatet i budgeten för 2022. 
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