
Stockholms stads budget för 2018 presenterad
Idag presenterade majoriteten i stadshuset Stockholms stads budget för 2018. I budgetförslaget föreslås en rad reformer för att
uppnå stadens vision om ett Stockholm för alla. Stockholms ekonomi fortsätter att utvecklas starkt vilket ger utrymme för att
genomföra en rad satsningar för att skapa ett Stockholm som håller samman och som utgår från ekologisk, ekonomisk och
demokratisk hållbarhet. 

– Det är en stark budget som vi kan presentera idag. Vi blir fler Stockholmare och det ställer större krav på staden. Ska staden klara det krävs
det en ansvarsfull politik – då är ordning och reda viktigare än skattesänkningar och privatiseringsexperiment. Vi investerar ytterligare en
miljard i skolan, höjer bostadsmålet och gör det möjligt för fler stockholmare att gå från bidrag till jobb. Vi investerar också 200 miljoner kronor i
trygghetsskapande åtgärder. Stockholm ska vara en trygg stad för alla. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S), Stockholm.

– Med den här budgeten tar vi ytterligare steg för ett klimatsmart och miljövänligt Stockholm. Vi satsar på miljözoner för bättre luft, klimatsmart
mat och fler badplatser i rent vatten. Stockholmarna ska också få en mer levande och ren stad när vi höjer anslagen till renhållning,
parkskötsel och ännu fler sommargågator och parker, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

– Vi gör viktiga satsningar på äldre i den här budgeten, bland annat på att höja servicen i våra seniorboenden och öppna fler mötesplatser för
att motverka ensamhet och otrygghet. Vi skapar också fler boendeplatser för äldre som lever i hemlöshet, säger Clara Lindblom (V), äldre-
och personalborgarråd.

– I år har vi haft fokus på förortens mammor. Vi gör fler jobbsatsningar för nyanlända kvinnor, lägger mer resurser på kvinnors organisering
och skapar nya mötesplatser för föräldrar. Samtidigt stärker vi stödet till unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet med särskilda
arbetsmarknadsåtgärder och fler fältassistenter, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ.

Presentation bifogas. 

Här finns majoritetens budgetförslag för 2018 i sin helhet: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budget/
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