
Budget 2018–2020



Det ekonomiska läget

• Fortsatt stark ekonomi  

• Sysselsättningen ökar, antal hushåll med försörjningsstöd rekordlågt - utmaning etablering

• Stark tillväxt kräver investeringar: 

Ansvarsfull finansiering genom tillväxt, oförändrad skatt, avgifter, koncernuttag och 

effektiviseringskrav

Utmaningar kvarstår 

• God utveckling i staden generellt  – men skillnader mellan stadsdelar 

• Otryggheten ökar i delar av staden – gängkriminalitet, narkotikahandel och skjutningar 

• Ett Stockholm för alla

En ansvarsfull ekonomisk politik



1 miljard för höjda kunskapsresultat

Förskola

• Höjd schablon 

• Fler introduktionsförskolor så att alla barn får möjlighet att ta del av 

förskolans verksamhet

• Fler anställda får möjlighet att utbilda sig till barnskötare och 

förskollärare

Skola

• Höjd schablon 

• Särskild satsning på lönetillägg för lärare i ytterstaden

• Anställa lärarassistenter för att avlasta lärarnas krav på administration

1 miljard till skola och förskola 



Jobb och kompetens 

• Sysselsättningen ökar – försörjningsstödet rekordlågt 

• Fortsatt satsning på Stockholmsjobben – 200 fler, totalt 1 000 

Stockholmsjobb 2018

• Kombinerad språk och yrkesutbildning - 150 nya platser riktat 

till nyanlända och kortutbildade  

Bygga stad

• Rekordtakt i byggandet – över 7 000 bostäder påbörjas per år

• Nytt, högre mål – 80 000 bostäder till 2025

• Fortsatta insatser för att bygga ihop staden 

Jobb och bostäder  
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Allmännyttan växer i  Stockholm

• Bostadsbolagen ska öka nybyggnationstakten

• Fortsatt stopp för ombildningar



Vi satsar på äldres boende

• Fler boendeplatser för äldre hemlösa, 5 mnkr

• Aktivitetscenter i seniorboenden, 36 mnkr

• Höjt föreningsstöd till pensionärsorganisationer



• Fortsatt arbete för bättre arbetssituation inom hemtjänsten - pilotprojekt 

med reflektionstid

• Lönesatsning för socialsekreterare och biståndshandläggare med 

erfarenhet eller spetskompetens, 17 mnkr

Bättre arbetssituation och höjda löner



• Budgeten för barn- och ungdomsvården ökar med 61 mnkr

• 14 mnkr till fler administratörer och mentorer inom socialtjänsten

• 100 genomgångsbostäder extra per år till barnfamiljer på hotell och vandrarhem 

• 3 nya relationsvåldscentra ska öppnas - innebär att RVC finns för alla stadsdelar

En stad att växa upp i
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• Fler jobbsatsningar för nyanlända kvinnor 

• Mer resurser till kvinnors organisering 

• Nya mötesplatser för föräldrar 

En feministisk politik för förorten
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• Särskilda arbetsmarknadsåtgärder för unga 

i riskzonen

• Fler fältassistenter – nu för yngre barn 

• Utbyggd satsning för att motverka 

hedersproblematik och könsstympning  
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En feministisk politik för förorten



Brottsförebyggande uppgifter: stoppa ny rekrytering och hjälpa de som vill lämna 

kriminalitet

• Avhopparverksamhet - totalt 12 mnkr

• Framtid Stockholm Järva 

Investeringar och organisation 

• Nytt trygghets- och säkerhetsprogram 

• Trygghetskommission

• Trygghetsfond - 200 mnkr till fysiska investeringar
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Ett tryggt Stockholm 



• Renare och tryggare stad – förbättrad renhållning och parkskötsel

• Satsning på fotgängare – fallolyckor ska förebyggas

• Minskad biltrafik och ökad trafiksäkerhet – utnyttja sjövägen och dynamiska farthinder

• Levande Stockholm – satsningar på sommargågator och tillfälliga parker i ytterstaden 

• Cykelmiljarden – reviderad cykelplan för kompletta nät av trygga och säkra cykelbanor

En levande och grön stad



• Stockholms klimatarbete – klimatsmart mat och kartläggning av konsumtionens påverkan 

• Arbete för god vattenstatus – rening av stadens 23 vattendrag fortsätter och fler badplatser 

• Bättre luft i staden – miljözoner och karta som ska hjälpa astmatiker

• Giftfri miljö – kemikaliesmarta förskolor och satsning på att minska mängden mikroplaster i våra 

vattendrag

En levande och grön stad
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