
ETT TRYGGT STOCKHOLM FÖR ALLA
STARKARE TILLSAMMANS



• Fler bostäder, fler hyresrätter och stoppade 
utförsäljningar

• 1000 fler lärare, minskade klyftor och höjda resultat i 
skolan

• Kraftigt sjunkande ungdomsarbetslöshet och lägsta 
behovet av försörjningsstöd på 53 år

• En av 7 städer som klarar åtagandet enligt Parisavtalet
• Historiskt höga investeringar i skolor, bostäder och 

infrastruktur 
• God ekonomi och starka resultat

RESULTATET EFTER FYRA ÅR:



• Stockholm är en segregerad stad – ojämlikhet och 
klyftor måste motverkas

• Stora demografiska utmaningar –
kompetensförsörjningen måste säkras

• Klimatet förändras – utsläppen måste minska och 
staden klimatanpassas

STOCKHOLMS UTMANINGAR: 



• En miljard mer till förskolan
• 1000 fler lärare 
• 50 nya skolor till 2040
• Särskilt stöd till skolor med de tuffaste utmaningarna
• Elevhälsoteam vid varje skola

ALLA BARN SKA KLARA 
KUNSKAPSMÅLEN



• Bostadsgaranti för unga
• Studentbostäder till alla inom fem år
• 10 000 bostäder med lägre hyra
• Inga utförsäljningar
• Inga marknadshyror

INGEN UNG UTAN BOSTAD



• 100 000 nya arbetsplatser 
• Ingen ung utanför – 90-dagarsgaranti för unga
• Snabbare etablering – nyanlända i jobb inom två år

ALLA SOM KAN SKA JOBBA 



TRYGGHET FÖR ÄLDRE
• Hemgångsteam i alla stadsdelar
• 30 nya äldreboenden till 2040
• Kompetensutveckling för personalen
• Fler aktivitetscenter



EN TRYGG STAD 
• Utökad trygghetsfond – 400 miljoner kronor till 2021
• Skydd från våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck – fler skyddade boenden
• Stärkt avhopparverksamhet – stöd inom 24 timmar
• Utveckla stadens mobila team av ordningsvakter
• Fortsatt samverkan med polisen för ökad 

kamerabevakning



STAD FÖR BARN OCH UNGA
• Ny idrottsmiljard
• Kulturskola på lov och helger 
• Utökat utbud i kulturskolan
• Rum för barn utvecklas och breddas



• Klimatneutral byggsektor 
• Energieffektivisering för minskade utsläpp 
• Vi stänger kolkraftverket i Värtan 
• Klimatpåverkan från stadens mat ska minskas med 25 

procent

KLIMATSMART OCH 
FOSSILBRÄNSLEFRI STAD



• Vi ger invånarna inflytande – utökad medborgarbudget 
och medborgardialog

• Öppna för samarbete – men aldrig med 
Sverigedemokraterna

• Stadens ekonomi ska fortsatt vara stark 

VÅR STAD ÄR ÖPPEN,
DEMOKRATISK OCH STABIL



• …fler lärare framför skattesänkningar
• …fler hyresrätter framför utförsäljningar och marknadshyror
• …fler i jobb framför bidrag
• …trygg äldreomsorg framför vinstmaximering
• …trygghet framför ökade klyftor
• …kultur för alla framför höjda avgifter
• …minskade utsläpp framför fler vägar
• …samarbete framför ideologiska skygglappar 

VI VÄLJER…



ETT TRYGGT STOCKHOLM FÖR ALLA
STARKARE TILLSAMMANS


