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Sammanfattning av majoritetens förslag till budget 2019 och inriktning för 2020–2021

Möjligheternas Stockholm
Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar detta förslag till budget för Stockholms stad 2019.
Stockholm ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad, en stad där
människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj,
bygga relationer och åldras. Stockholm ska
vara en öppen och modern stad med livskvalitet för alla stockholmare. Stockholm
ska vara en stad med ren luft och rent vatten.
Alla invånares frihet och möjligheter ska
värnas oberoende av bakgrund. Stockholm
ska vara en stad för alla där tillgängligheten
och delaktigheten ständigt utvecklas.
För att vägleda staden utifrån våra politiska
målsättningar finns tre inriktningsmål:
1. En modern storstad med möjligheter och
valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk
storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ
storstad för framtiden

En modern storstad med
möjligheter och valfrihet
för alla
I Stockholm är människor
självförsörjande och vägen till arbete
och svenskkunskaper är kort
Vårt mål är att halvera antalet unga som
varken arbetar eller studerar till år 2025.
Därför behövs motiverande insatser, individuellt stöd och ett stärkt samarbete
med skola, vuxenutbildning, kommun och

myndigheter. Det behövs fortsatt arbete
med att få in fler unga på arbetsmarknaden
genom stärkt uppsökande verksamhet. Vi
vill även utöka antalet platser på bristyrkesutbildningar på komvux samt utreda en ny
modell för vuxenutbildning och sfi genom
en så kallad vuxpeng där mångfald, småskalighet och resultatfokus ska gynnas.
Stockholm ska vara en öppen stad präglad
av mångfald, där människor på flykt från
krig och oroshärdar ska kunna bygga upp
ett nytt liv. Det ska gå snabbt att komma
in i arbete och studier för den som kommer
till Stockholm. SFI ska hålla en hög kvalitet och det ska vara möjligt att kombinera
studier och praktik. Civilsamhället spelar en
viktig roll i välkomnandet av nyanlända och
ska ges stöd i sitt arbete.
Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo i och vistas i
Det förebyggande arbetet för att förhindra
att ungdomar dras in i kriminalitet ska intensifieras och ske i samarbete med familj,
skola, socialtjänst och polis. Staden ska ta
fram en strategi för hur samarbetet ska gå
till.
Vi vill öka arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som domineras av bostäder.
Vi vill förlägga kommunala förvaltningar
till ytterstaden och skapa förutsättningar för
att statliga myndigheter gör detsamma.

Vi vill avsevärt öka människors känsla av
trygghet i hela staden och till år 2025 halvera den upplevda otryggheten. Vi kommer
att öka antalet trygghetskameror och satsa
70 miljoner kronor på nya ordningsvakter.
Trygghetsinventeringar ska genomföras av
staden tillsammans med polisen och civilsamhället. Vi vill öka samverkan mellan
fastighetsägare, näringsidkare, boende och
stadens verksamheter för att utveckla attraktiva och trygga stadsdelar. Vi vill utreda
förutsättningarna för att inrätta en trygghetsjour för att stadens ordningsvakter ska
kunna ingripa på platser och vid de tider där
det behövs. Tillsammans med frivilligorganisationer ska staden arbeta målmedvetet
mot våldsbejakande extremism.
I Stockholm når barn sin fulla
potential då Stockholms skolor och
förskolor är de bästa i Sverige
Vi vill stärka förskolorna i Stockholm, så
att de kan hålla en hög pedagogisk kvalitet
i små trygga barngrupper som håller fullmäktiges mål. Därför vill vi förbättra förskollärarnas arbetssituation. Vi vill stärka
samarbetet mellan förskola och socialtjänst
i ett tidigt förebyggande arbete för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.
Vårt mål är att Stockholms skolor ska vara
de bästa i Sverige. Kunskapsresultaten ska
förbättras i hela staden och andelen elever
utan gymnasiebehörighet ska halveras i
utsatta stadsdelar till år 2025. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt
stöd snabbt ges adekvat stöd för att kunna
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Servicenämnden 		

tillgodogöra sig sin skolgång.
Skickliga lärare och skolledare är nyckeln
till en bra skola och ska attraheras till hela
staden genom fler karriärvägar. Antalet mål
som inte direkt driver mot elevernas lärande, trygghet och arbetsro ska reduceras och
lärares administrativa börda ska minska. Vi
vill stärka elevhälsan och utreda en elevhälsogaranti som skulle garantera kontakt med
elevhälsan inom en viss tid.
Gymnasieutbildningarna måste i större
utsträckning anpassas efter individuella
behov, och ska präglas av kunskap och studiero. Möjligheterna att senare i livet byta
inriktning och yrkesval ska vara mycket
goda.
Alla elever ska ha samma möjlighet att välja skola, och informationen kring skolvalet
ska förbättras så att alla har möjlighet till ett
aktivt val. Fristående och kommunala skolor ska verka på likvärdiga villkor.
I Stockholm får människor stödinsatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Vi vill utveckla och förstärka socialtjänsten med fokus på att stärka stödet över hela
staden och förbättrade arbetsvillkor för
socialtjänstens medarbetare. Arbetet med
handlingsplanen för att förbättra socialsekreterares arbetssituation ska fortsätta.
Samverkan mellan skola och socialtjänst
ska förbättras, och allvarssamtal inom 48
timmar ska införas för barn och unga som
ertappas med att begå brott. Arbetet med
att implementera barnkonventionen ska
påbörjas.
Barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver. Tillsammans med landstinget ska staden verka
för att etablera fler familjecentraler och fortsätta prioritera det uppsökande arbetet.
Föräldrastödet ska utvecklas.
Våld i nära relationer och hedersrelaterat

våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de
behöver. Rätten för varje person att fritt få
välja hur och med vem hon eller han ska
leva med ska stärkas. Föräldrastödsprogram
ska utvecklas, och staden ska förstärka sitt
arbete med våldsprevention och stöd till
våldsutsatta.
Vi vill aktivt förbättra livssituationen för utsatta EU-medborgare och stärka samarbetet med deras hemländer. Staden ska arbeta
systematiskt för att förebygga uppkomsten
av olagliga boplatser och i samband med
avhysning av olagliga boplatser erbjuda
lagliga boendealternativ.
Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt
och prioritera förebyggande och stödjande
insatser. Inga barnfamiljer ska vräkas eller
bo i osäkra boendeförhållanden.
I Stockholm har äldre en tillvaro som
präglas av hög kvalitet, trygghet och
självbestämmande
Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser
i seniorboenden, kollektivboenden eller
generationsboenden.
Former för att säkerställa att äldre över 85 år
garanteras boende (annat än den egna bostaden) ska utredas.
Det ska finnas tillgång till äldreomsorg och
hemtjänst i såväl offentlig som fristående
och idéburen regi i hela staden.
Vi vill fortsätta arbetet med aktivitetscenter
för äldre där det är möjligt att delta i sociala
aktiviteter, kulturupplevelser samt äta och
motionera.
Vi vill utreda möjligheterna till fler insatser
som ges genom förenklad biståndsbedömning, liksom möjligheter till en generösare
biståndsbedömning.
Ett språklyft bör genomföras, där anställda

inom äldreomsorgen som har svenska som
andraspråk, ges möjlighet att utveckla sig
inom svenska språket. Möjligheten att få
äldreomsorg på sitt modersmål ska ses över.
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-707,9
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Kulturnämnden: stadsarkivet 		

-73,7

-61,4

En hållbart växande och
dynamisk storstad med hög
tillväxt

Kyrkogårdsnämnden 		

-146,2

-154,8

Stockholm har Sveriges
bästa företagsklimat och ett
internationellt konkurrenskraftigt
näringsliv
Stockholms roll som plats för huvudkontor
ska stärkas. Förutsättningarna att starta och
driva företag ska förbättras och staden ska
vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i
kontakter med såväl små som stora företag.
Vi vill särskilt underlätta kvinnors och utrikesföddas entreprenörskap och möjligheter
till att starta eget.

Trafiknämnden

hela byggprocessen. Vi vill skapa förutsättningar för många fler bostäder genom att
öka utbudet av byggklar mark och genom
att förenkla regler.

kompiskontrakt och kollektivhus. Målet för
nyproduktionen av bostäder är att det ska
råda balans, med lika delar hyresrätter och
bostadsrätter/äganderätter.

Det ska vara lätt för företag i Stockholm
att rekrytera utländsk arbetskraft och
Stockholm ska upplevas som en attraktiv
stad att flytta till för att arbeta eller studera. Arbetskraftsbristen inom vissa yrken
ska motverkas genom bland annat en ingång för att nyanlända snabbt ska komma
i arbete.

Arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostäder till år 2030 ska fortsätta, bland
annat genom att trafikleder omvandlas till
stadsgator och genom att vi bygger tätare
i kollektivtrafiknära lägen. Alla stadsdelar
ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor.

I ett socialt hållbart Stockholm måste staden
aktivt främja fler billiga och överkomliga
bostäder som är tillgängliga för alla. Staden
ska därför pröva att ställa krav på tak för
sluthyra för en viss andel av bostäderna i
nya projekt.

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025, med ”en väg in” för företag,
samt bättre dialog mellan näringsliv och politiker liksom trygghetsskapande åtgärder
för näringsidkare för att förebygga utsatthet
för rån, hot och våld.

Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår
stad och fokusera på kvartersstadens och
blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar för till exempel butiker och
caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer ska värnas, användas och utvecklas.
Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende. Vi vill bevara karaktären
på våra trädgårdsstäder och villaområden.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och
funktionsblandat utifrån människors
och verksamheters skiftande behov
Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Vår vision om Stockholm
inkluderar både modern och klassisk arkitektur, även i nyproduktion, och en arkitekturpolicy ska tas fram för Stockholm.
Nya byggnader ska byggas med teknik som
utvecklas mot att bli klimatneutral genom
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Summa 		

-57,2

-57,8

-42 349,5 			

Stockholms infrastruktur främjar
effektiva och hållbara transporter
samt god framkomlighet
Byggprojekt som påverkar trafiken behöver samplaneras för att främja framkomligheten och det måste till skarpa sanktioner
mot trafikstörande projekt som sker utan
tillstånd.

Infrastruktur och samhällsplanering måste
utformas för att gynna klimatsmart resande
i form av kollektivtrafik, cykelbanor, och
transportsnåla resmönster.

Arbetet med ökad framkomlighet för
gång, cykel och busstrafiken ska fortsätta.
Därför avsätter vi en och en halv miljard
för ökad framkomlighet. Vi vill flytta fokus från ägande av bil till tillgång till bil.
Utsläppen från biltrafiken måste minska för
att Stockholm ska nå klimatmålen.

Vi vill se fler typer av boendeformer, som
kooperativ hyresrätt, byggemenskaper,

Vi vill skapa fler gågator, fler sommargågator och sommartorg i både ytterstad och

-41 503,1

innerstad samt levandegöra stadens kajer
och vattennära lägen.
För att klara målet med en fossiloberoende
fordonsflotta år 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar, bland annat genom fler publika laddplatser.
Vi vill minska flygets klimatpåverkan genom att begränsa tjänsteresorna med flyg
bland stadens egna anställda.
Stockholm är en modern kulturoch evenemangsstad med en stark
besöksnäring
Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar,
filmvisningar, gallerier, dansuppvisningar
och nöjesparker, och det ska finnas ett rikt
och varierat idrottsliv. Det ska fortsatt vara
fritt inträde på stadens museer. Fristående
kultur- och föreningsverksamheter ska ha
gynnsamma och förutsägbara villkor att
verka på.
Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad. I utvecklingen av staden är det
viktigt att även kultur och idrott finns med i
planeringen i nya eller växande stadsdelar.

Vi vill utveckla El Sistema och Kulturskolan
för att nå fler barn och unga. Genom att skapa fler träffpunkter i ytterstaden, ges stockholmarna möjligheter att delta i kultur- och
föreningslivet i sin närmiljö.
Med fler utegym, badplatser, motionsspår,
skidspår, dansbanor och stadsodlingar ges
stockholmarna utökade möjligheter till
spontan motion och rörelse i sin närmiljö.
Vi värnar breddidrotten och flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att
utöva idrott. Idrotten ska vara tillgänglig för
alla oavsett funktionsförmåga eller var man
bor. En särskild satsning på föreningsstöd
för ökad integration görs.
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Utvecklingen av Stockholms bibliotek ska
fortsätta. Fler bibliotek bör byggas, och befintliga kan behöva expandera. Biblioteken
ska hålla öppet när stockholmarna vill och
kan besöka dem och vara trygga, rofyllda
och inbjudande miljöer för alla.

eldning med fossil olja ska ha upphört år
2025. Staden behöver ta fram en lokal koldioxidbudget enligt Oslos modell som visar
hur stora utsläpp Stockholm och framförallt
vår planet tål. Vi ska även motverka klimatförändringarna genom koldioxidinlagring
samt bio-kolsanläggningar. Stockholm ska
samtidigt göra investeringar som märkbart
minskar stadens klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer
motståndskraftig mot klimatförändringar.
Så gör vi Stockholm till en fossilbränslefri
och klimatpositiv stad senast år 2040.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden i framtiden ska klara av
att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer på en effektiv användning
av skattebetalarnas pengar.

Staden ska utreda vad som krävs för att nå
en utsläppsfri innerstad år 2030. Gifterna
i stockholmarnas vardag ska fasas ut med
målet om ett giftfritt Stockholm år 2030.

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete ska göras
för verksamhetsförbättringar och effektiviseringar, bland annat genom förbättrade
styr- och arbetsformer, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare,
innovationer, smartare tekniska lösningar
och effektivare lokalanvändning.

Vi vill ta fram en strategi för att utveckla
stadens biologiska mångfald så att staden
tillsammans med boende, fastighetsägare
och förvaltningar kan bidra till att utveckla
den gröna infrastrukturen.

Staden ska arbeta aktivt med att få fram
såväl fler enkla som multifunktionella idrottshallar, bland annat genom att underlätta för fristående aktörer som vill bygga
och driva idrottsanläggningar. En policy ska
tas fram för att möjliggöra sponsring av nya
och renoverade idrottsanläggningar.

En större andel av maten inom stadens verksamheter ska vara ekologisk och Stockholm
ska vara en föregångskommun för upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. Vi behöver minska onödigt matsvinn
och samtidigt samla in det matavfall som
uppstår i form av restprodukter.

Alla föreningar och fristående aktörer som
får stöd av staden ska aktivt arbeta för att
motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell
verksamhet.

En ekonomiskt hållbar
och innovativ storstad för
framtiden

Stockholm är en hållbar stad med en
god livsmiljö
Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast år 2040, Stadens egen organisation ska
vara fossilbränslefri år 2030. Kol för uppvärmning ska vara utfasat till år 2022 och

Stockholm har en budget i balans
och långsiktigt hållbara finanser
Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar
storstad för framtiden. Staden ska ha en
budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna.

Stockholmarna ska kunna behålla en större del av sin inkomst och få större rådighet
över sin hushållsekonomi, då blir det mer
lönsamt att arbeta. Kommunalskatten sänks
med 16 öre. Detta sker i kombination med
fortsatta kvalitetssatsningar i välfärden och
investeringar i miljö och klimat.

Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor.
För dem som idag har ofrivillig deltid ska
heltid erbjudas. Ohälsotal och sjukskrivningar behöver minska genom riktade förebyggande insatser och rehabilitering.
Stadens chefer och ledare ska stärkas i sitt
ledarskap, och chefsförsörjningen säkras
långsiktigt. Traineeprogram för akademiker
för att locka morgondagens ledare behöver
utvecklas, och samverkan med lärosätena
för den högre utbildningen förstärkas.
Med vårt budgetförslag för 2019 skapar vi
möjligheternas Stockholm.

Budget 2019
Läs budgetförslaget i sin helhet på

stockholm.se/budget

Budgetsammanfattningen ges ut av
stadsledningskontoret, kommunikationsenheten.
E-post: redaktion@stockholm.se

