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Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

Anna König Jerlmyr, Karin Ernlund, 
Lotta Edholm och Erik Slottner

Vi drivs av en  
övertygelse om att  
Stockholm har en  
större potential att  
vara möjligheternas  
stad för alla människor 
som bor här och söker 
sig hit.
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Möjligheternas
Stockholm

Alliansens partier – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemo kraterna – styrde framgångsrikt Stockholm i åtta år 
2006–2014. Samarbetet mellan våra partier har fortsatt konstruk-

tivt i opposition och kvarstår inför valet 2018. Grunden för vårt samarbete 
och för den utveckling vi strävar efter går bortom dagspolitiska förslag och 
sträcker sig längre än nästa mandatperiod. Vi förenas av en gemensam vision 
för framtidens Stockholm, som bejakar Stockholms styrkor och särart, och 
framförallt passionerat tror på Stockholms potential och möjligheter inför 
framtiden. 

Stockholm ska vara en stad där människor trivs och vill bo, känner tillit 
och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras. Det ska finnas 
bra förskolor och skolor i hela staden. Stockholm ska vara en stad för alla där 
tillgängligheten ständigt utvecklas och där vi tar hand om dem som behöver 
det offentligas hjälp. I Stockholm ska alla känna sig trygga.

En stad där alla kan förverkliga sina drömmar
Vår målsättning är att Stockholm ska vara en stad som det är enkelt att leva i. 
Vare sig det handlar om att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, 
att hinna till barnens fritidsaktiviteter, handla eller träffa vänner, så har 
stockholmarna rätt att förvänta sig att allt fungerar så att vardagen går ihop.

Att människor känner delaktighet i samhället är en grund för deras fria 
utveckling. Tillit till samhällskontraktets upprätthållande och gemenskap 
mellan människor har en aktivt brottsförebyggande inverkan. Tillit skapar 
trygghet, vilket ska vara en grundsten i det växande Stockholm. Stockholms 

Möjligheternas Stockholm

Anna König Jerlmyr, Karin Ernlund, 
Lotta Edholm och Erik Slottner
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stadsmiljöer ska vara trygga, säkra och välskötta – i hela staden. Det bidrar 
till att göra Stockholm till en trygg stad att växa upp, leva och åldras i. Staden 
ska ha ett väl utvecklat samarbete med det civila samhället och den idéburna 
sektorn. I Stockholm ska det vara medborgarnas önskemål och behov som 
driver utvecklingen av kvalitet och service.

Kunskap och bildning ger varje människa frihet och makt att forma sitt 
eget liv. Alla barn och unga som går i Stockholms förskolor och skolor ska 
varje skoldag kunna känna sig stimulerade och trygga. De ska uppleva sin till-
varo som meningsfull, mötas av ständigt nya utmaningar och ges möj lighet 
att anstränga sig och utnyttja sina förmågor och sin kreativitet så  myc ket som 
möjligt. Alla barn och unga ska bli tagna på allvar, känna att just deras fram-
tid är viktig och kunna ta del av de kunskaper, erfarenheter och värderingar 
de behöver för att sedan kunna göra fria livsval.

Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga 
Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet, där staden intar rollen som en 
internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Genom tyd-
liga och ambitiösa miljömål släpper vi loss den kraft som finns hos företag, 
offent lig sektor och stockholmarna för att klimatinvestera för framtiden.

Stockholm ska byggas attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån män-
niskors och verksamheters skiftande behov. Stadens infrastruktur ska främ-
ja effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet. Vi tar fasta 
på att stockholmarna värdesätter kombinationen av en tät, levande stad och 
grönområden av hög kvalitet. Vi vill bygga vidare på den trygga, tillåtande 
och framtidsinriktade staden, som så många älskar och som allt fler väljer att 
bo i. Vi gör detta utifrån vår vision om att göra Stockholm till världens bästa 

Det är stockholmarnas behov av arbete, 
utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser 
och transporter som ska vägleda det växande 
Stockholm.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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stad att bo, leva och arbeta i – idag, när vi år 2020 når en miljon invånare och 
vidare in i 2000-talet. 

Stockholmarna ska stå i centrum för allt arbete som bedrivs i stadens 
verksamheter. Stadens service till stockholmarna ska vara av hög kvalitet, 
tillgänglig och miljövänlig. Människor i behov av stöd ska få insatser i tid, 
grundade i beprövad erfarenhet och rättssäkerhet. Myndighetsutövningen 
och servicen till stockholmare och företag ska präglas av gott bemötande, 
likställighet mellan offentliga och fristående aktörer samt av effektiv hante-
ring. Det är stockholmarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, 
arbetsplatser och transporter som ska vägleda det växande Stockholm.

Stockholm behöver  
och förtjänar ett nytt politiskt ledarskap
Vi tror på Stockholm och har en gemensam politik för att bygga Stockholm 
starkare på 2020-talet. Vi drivs av en övertygelse om att Stockholm har en större 
potential att vara möjligheternas stad för alla människor som bor här och söker 
sig hit. Vår politiska mission är att genomföra de reformer och fatta de beslut 
som är nödvändiga för att frigöra Stockholms potential inför framtiden. Vi drivs 
av en gemensam vilja att bygga vidare på Stockholms många styrkor och inte 
ducka för de utmaningar som Stockholm samtidigt står inför. Därför går vi till 
val gemensamt på detta valmanifest och därför söker vi tillsammans stockhol-
marnas förtroende i valet till Stockholms kommunfullmäktige den 9 september.

Stockholm den 16 augusti 2018

Anna König Jerlmyr Lotta Edholm  
Moderaterna  Liberalerna  

Karin Ernlund  Erik Slottner
Centerpartiet  Kristdemokraterna

Möjligheternas Stockholm
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Genom utbildning och  
enklare jobb blir trösklarna till  

arbetsmarknaden lägre.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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I Stockholm  
ska jobb vara vägen ut  

ur utanförskap

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få 
möj lighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. 
Fler arbetstillfällen skapar även ökade skatteintäkter till vår gemensam-

ma välfärd. Att fler arbetar är dock inte främst en vinst för samhället utan för 
den enskilde. Med ett jobb kommer en inkomst som skapar självständighet, 
frihet och trygghet. 

I Stockholm finns det idag dessvärre alltför många människor som aldrig 
får chansen till detta, som står utanför samhället och som aldrig har fått in 
en fot på arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på. Alla stockholmare ska ges 
förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina drömmar och 
inkluderas i samhället. Vi går till val på att halvera antalet unga som varken 
arbetar eller studerar till 2025.

Stockholms arbetsmarknad är stark, men samtidigt tudelad: det går bra 
för många, inte minst tack vare högkonjunkturen, men inte för alla. Också 
i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt 
kvinnor – än bland inrikes födda. Det finns grupper som står utanför samhäl-
let och som riskerar att fastna i ett utanförskap med ett livslångt bidragsbero-
ende om inte reformer genomförs som stärker deras chanser till jobb. Det är 
framförallt unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa och utomeuropeiska 
invandrare som har svårt att hitta ett arbete. Mer än hälften av dessa befinner 
sig i ett långvarigt bidragsberoende.

Vårt mål är att Stockholm ska vara en öppen stad präglad av mångfald, 
där blandningen av människor är positiv och berikande och stärker Stock-
holm som internationell storstad. Då måste vägen till arbete och kunskaper 
i svenska vara kort, och människor ska snabbt komma in i egen försörjning. 

I Stockholm ska jobb vara vägen ut ur utanförskap
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Genom utbildning och enklare jobb blir trösklarna till arbetsmarknaden 
lägre. Stockholms stad ska som arbetsgivare bidra till att sänka trösklarna 
till arbete för grupper som står långt från arbetsmarknaden och verka för 
vägar till arbete för elever från särgymnasierna samt för personer med funk-
tionsvariation. Stockholmare ska ha möjlighet till livslångt lärande för att ha 
kunskaper aktuella på en dynamisk och föränderlig arbetsmarknad.

Personer med försörjningsstöd befinner sig ofta långt ifrån arbetsmark-
naden. En av våra viktigaste uppgifter är att hjälpa dessa personer att komma 
i sysselsättning. Genom att ställa krav på aktivitetsinsatser för personer med 
försörjningsstöd kan vi sänka tröskeln från bidragsberoende till jobb. För 
nyanlända vill vi stärka kopplingen mellan Svenska för invandrare (SFI) och 
försörjningsstöd. Vi vill också att Stockholms stad ska göra hembesök hos 
personer som uppbär försörjningsstöd, för att etablera en starkare kontakt 
mellan staden och individen.

Stockholm ska verka för att förbereda och rusta fler för det första jobbet 
och utveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksam-
het. Vi vill initiera en integrationspakt i samverkan med näringslivet och 
berörda offentliga verksamheter med fokus på insatser såsom mentorskap, 
förebilder, integration och ökade anställningar av människor med utländsk 
bakgrund. En väsentlig del av integrationspakten är att staden ska initiera 
ett yrkesmentorsprogram för nyanlända för att underlätta etableringen på 
den svenska arbetsmarknaden. Personer som har en yrkesbakgrund eller ut-
bildning från sitt hemland ska erbjudas en mentor inom samma yrke eller 
bransch.

För att fler jobb ska skapas i nya och växande företag, måste staden arbeta 
för ett bättre företagsklimat och för lägre skatter. Genom att införa inträdes-
jobb, som innebär att 30 procent av arbetstiden går åt till att lära sig jobbet 
och lönen därför uppgår till 70 procent av ingångslönen, sänker vi trösklarna 
in på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. Fler ska få möjlighet 
till jobb genom yrkes- och vuxenutbildning och införande av vuxpeng för alla 
som är i behov av kompetensutveckling.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Halvera antalet unga som varken arbetar eller studerar  
till 2025.

• Genomför hembesök hos personer som uppbär  
försörjningsstöd.

• Tillvarata nyanländas examina och yrkeskunskaper genom 
validering.

• Stärk kopplingen mellan SFI/samhällsorientering och 
försörjningsstöd.

• Ställ krav på att personer som uppbär försörjningsstöd ska 
delta i aktivitetsinsatser. 

• Stärk jobbtorgens kontakter med näringslivet genom bättre 
samverkan med arbetsgivare.

• Utveckla praktik- och lärlingsverksamheter samt yrkes-  
och vuxenutbildningen.

• Ta initiativ till en integrationspakt med näringslivet för att 
bidra till att sänka trösklarna in på arbets marknaden för 
nyanlända.

• Inför obligatorisk samhällsorientering och utöka  
samhällsorienteringens omfattning. 

.

11

I Stockholm ska jobb vara vägen ut ur utanförskap
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För att lösa polisbristen 
 föreslår vi de största  

satsningarna på polisen och 
rättsväsendet på över 20 år.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska vara  
en trygg stad för alla

Stockholm är en bra och attraktiv stad att leva i. Men de senaste åren 
har otryggheten ökat runt om i staden på ett sätt som beskär männi-
skors frihet. Vi kommer att vidta åtgärder för att minska bakgrunds-

orsakerna till brott och otrygghet, som bristande integration, ekonomisk och 
social utsatthet samt otrygga familjeförhållanden. Stockholm  behöver en 
långsiktigt förebyggande politik som förmår att motverka utanförskap och 
otrygghet, och som ger människor chansen att av egen kraft leva självstän-
diga liv. Att förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar är en viktig 
uppgift för staden och ska ske både likvärdigt och resolut, oavsett stadsdel. 
När en ung person håller på att dras in i brottslighet ska stadens reaktion 
vara tydlig och snabb i form av åtgärder genom skola och socialtjänst, i nära 
samarbete med den unges familj och polisen. Skolan ska vara som starkast 
för dem som behöver den mest, så att alla får möjlighet att genom kunskap 
ta makten över sin framtid.

Vi vill öka andelen arbetsplatser och servicefunktioner i stadsdelar som 
domineras av bostäder. Vi vill tillämpa inkluderande stadsplanering som ut-
formar offentliga miljöer med trygghet i fokus. Det ska inte finnas tomställ-
da lokaler i stadens fastighetsbestånd, utan dessa ska upplåtas till nya hyres-
gäster för att motverka ödslighet och öka tryggheten. Upplåtelseformerna 
för bostäder ska vara blandade, och inga stadsdelar ska tillåtas bli enklaver. 
Vi vill också förlägga kommunala förvaltningar och statliga myndigheter till 
stadsdelar i ytterstaden, för att öka underlaget för handel och service och öka 
tryggheten.

Stockholm ska vara en trygg stad för alla
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Tryggheten är en viktig jämställdhetsfråga. Vi vill stärka skyddet för den 
som utsätts för våld i nära relationer, stärka friheten från hedersförtryck och 
rätten för varje person att fritt få välja hur och med vem hon eller han ska 
leva. Stockholm ska vara en fristad för människor som söker acceptans för sin 
livsstil, sina åsikter, sin kultur eller sin tro – en öppen stad som bejakar män-
niskors olikhet och mångfald. Såväl alla invånare som anställda i Stockholms 
stad ska bli bemötta med respekt och kunskap oavsett etnicitet, kön, ålder, 
religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. I vårt Stockholm råder det 
nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier.

Alliansen kommer aldrig acceptera att människor i delar av Stockholm får 
sin frihet begränsad på grund av otrygghet. Vi kommer målmedvetet att käm-
pa för ökad trygghet genom kraftfulla insatser mot den brottslighet som idag 
orsakar svåra problem i delar av staden och som begränsar människors frihet. 
Vi vill avsevärt öka tryggheten i hela staden och till 2025 halvera otryggheten 
i utsatta stadsdelar. Vi har också som mål att ingen stadsdel i Stockholm ska 
finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

Polistätheten i Stockholms län är den lägsta på ett decennium. För att lösa 
polisbristen föreslår vi de största satsningarna på polisen och rättsväsendet 
på över 20 år. Det innebär betydligt fler lokala poliser till Stockholm. Allian-
sen vill också stärka rättsstatens och samhällets närvaro med polis, åklagare, 
domstolar och socialtjänst.

På otrygga platser, där statens polisåtaganden inte räcker till, ska vi genom 
fler kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter, fler trygghets-
kameror och satsningar på en bättre stadsmiljö återställa tryggheten. Vi vill att 
lagstiftningen ändras så att det blir möjligt att inrätta en central trygghets-
jour dit stockholmare och näringsidkare dygnet runt kan vända sig för att få 
stöd av lokala ordningsvakter med trygghetsskapande insatser. Stockholm 

Alliansen kommer aldrig acceptera  
att människor i  delar av Stockholm får sin 
frihet begränsad på grund av otrygghet.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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ska också tillsammans med frivilligorganisationer arbeta strukturerat och 
målmedvetet mot våldsbejakande extremism och ta lärdom av andra länders 
arbete och erfarenheter.

En ren och snygg stad skapar trygghet. I Stockholm ska renhållningen 
därför vara pålitlig. Vi vill införa nolltolerans mot klotter, skadegörelse, 
olagliga bosättningar och nedskräpning. Belysningen ska utökas i om-
råden där otrygghet på kvällstid minskar människors frihet. Kriminalitet 
och otrygghet ska motverkas genom åtgärder som fysiskt bygger in trygg-
het i stadsmiljön: promenadvägar, belysning, växtlighet, placering av park-
bänkar eller gångstråk. Vi vill genomföra platssamverkan mellan staden, fas-
tighetsägare, handlare och andra aktörer som har fungerat internationellt, 
så kallade Business Improvement Districts (BID), för att stödja samverkan 
mellan fastighetsägare, handel, boende och stadens verksamheter att utveck-
la attraktiva och trygga stadsdelar.

Säkerhet och trygghet är ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag och till-
sammans med alla goda krafter i staden kan vi göra Stockholm till en säker 
och trygg stad för alla.

Vi vill införa nolltolerans mot 
klotter, skadegörelse, olagliga 
bosättningar och nedskräpning.

Stockholm ska vara en trygg stad för alla
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Alliansens vallöften: 

• Ökad trygghet i hela staden och halverad otrygghet  
i utsatta stadsdelar till 2025.

• Ingen stadsdel i Stockholm ska finnas med på polisens 
lista över särskilt utsatta områden 2025.

• Ett trygghetspaket för Stockholm, med en trygghetsjour för 
stockholmare och näringsidkare, ordningsvakter och fler 
trygghetskameror.

• Satsningar för att rusta upp och utveckla utsatta och  
otrygga områden med trygghetsskapande och attrak-
tivitets    höjande stadsmiljöåtgärder samt samverkan med  
de aktörer som lokalt finns på platsen.

• Nolltolerans mot skadegörelse, klotter, olagliga boplatser 
och nedskräpning.

• Flytt av kommunala arbetsplatser och fler offentliga och 
privata arbetsplatser i ytterstadsområden som domineras 
av bostäder.

• En starkare socialtjänst som snabbare kan ingripa och  
fånga upp unga i riskzon.

• Samtal inom 24 timmar med förstagångsförbrytare.

• Ett starkare skydd för den som utsätts för våld i nära  
relationer.

• Ett starkare arbete för att bryta destruktiva hedersnormer 
och ge skydd åt de som lever i hederskulturer.

• Utvecklat och utvidgat arbete med sociala insatsgrupper.

• Verka för fler poliser till Stockholm med hög närvaro och 
god synlighet lokalt samt god lokalkännedom.

• Konkreta handlingsplaner för systematiskt arbete mot 
våldsbejakande extremism och fler fysiska hinder mot  
terrorattentat. 

16
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Stockholm ska vara en trygg stad för alla

Fo
to

: M
as

ko
t B

ild
by

rå
 A

B
/ J

oh
né

r



18

Vårt mål är att Stockholms skolor  
ska vara de bästa i Sverige.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholms skolor  
ska vara bäst i Sverige

En lyckad skolgång är den bästa försäkringen mot framtida utan-
förskap, och är våra barns viktigaste redskap för att växa och kunna 
fatta självständiga beslut. På så vis är skolan ett av de viktigaste verkty-

gen för att möjliggöra klassresor och öka den sociala rörligheten. En likvärdig 
skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. 

Vi vill stärka förskolorna i Stockholm, så att de kan hålla en hög pedago-
gisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. 
Det är viktigt med små barngrupper för att barnen, inte minst de yngsta, 
ska känna trygghet. Därför vill vi förstärka förskolans kvalitet och förbättra 
förskollärarnas arbetssituation samt slopa rätten till obegränsad vistelsetid i 
förskolan och återgå till 30 timmar per vecka för barn till föräldralediga.

Idag finns stora utmaningar för grundskolan i Stockholm. De senaste åren 
har kunskapsresultaten sjunkit och skillnaderna mellan könen avseende både 
betygs resultat och psykiskt välmående är tydliga. Elever som kan nå längre 
hålls tillbaka, och elever som behöver mer stöd hamnar efter. Det är uppen-
bart att den förda skolpolitiken inte duger.

Alla elever har rätt till en bra skola. En elevs bostadsadress, kön och bak-
grund ska aldrig vara avgörande för vilka kunskaper hon eller han får. För 
att höja kunskapsresultaten måste varje elev mötas av höga förväntningar, 
en trygg och lugn skolmiljö och få rätt stöd i tid för att nå sin fulla poten-
tial. Vårt mål är att Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige, och bland 
de bästa i OECD. Vi går därför till val på att förbättra kunskapsresultaten i 
hela staden och särskilt att halvera andelen elever utan gymnasiebehörighet i 
skolor i utsatta stadsdelar till 2025.

Vi vill förbättra tillgången till särskilt stöd för de elever som behöver det. 

Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige
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Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och 
snabbt ges adekvat stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Barn 
i behov av särskilt stöd ska garanteras god undervisning i en bra lärmiljö, 
antingen i den ordinarie undervisningen eller i mindre särskilda resursgrup-
per, baserat på barnets behov. Antalet centrala resursgrupper, i Stockholm 
kallade CSI-grupper, måste öka kraftigt. Otrygghet och bristande studiero 
drabbar hårdast de elever som har sämst förutsättningar. Det ska råda noll-
tolerans mot våld och kränkningar i stadens skolor. Bristande studiero under 
skoldagen stjäl tid från undervisningen. Att skolmiljön och miljön i klass-
rummet präglas av trygghet, förutsägbarhet och lugn är viktigt för att främja 
god hälsa och minska stress bland elever. Alla skolor ska ha en god studiero.

Vi vill införa aktivt skolval, utöka undervisningstiden, bygga ut lov skolan 
och införa en möjlighet till lördagsskola också i grundskolan. Skickliga lärare 
och skolledare ska attraheras till hela staden genom att vi skapar fler karriär-
vägar för lärare.

Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Vi vill stärka  
läraryrket genom satsningar på attraktiva anställningsvillkor, kollegialt 
lärande, bättre arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling och minskad 
administration.

I utsatta stadsdelar är en skola med hög kvalitet extra viktig. Vi kommer 
därför att rikta förstelärare till dessa skolor, samtidigt som vi vill satsa på fler 
lärare, höga förväntningar på elever och lärare, täta föräldrakontakter, mer 

Barn i behov av särskilt stöd ska garanteras 
god undervisning i en bra lärmiljö, antingen 
i den ordinarie undervisningen eller i mindre 
särskilda resursgrupper, baserat på barnets 
behov.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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undervisningstid och öppna filialer till framgångsrika skolor i ytter staden. 
Skolor som inte uppfyller kvalitetskraven ska stängas oavsett driftform.  
Ingen elev ska riskera att välja en undermålig utbildning.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige. Elevhälsoarbetet ska vara 
förebyggande och en elevhälsogaranti ska ge eleverna rätt att inom ett dygn 
få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

Fritids spelar en viktig roll i barns lärande, varför vi vill stärka det pedago-
giska inslaget i fritidsverksamheten och möjliggöra för bland annat läxhjälp 
och studiestöd utanför skoltid.

Gymnasiet ska förbereda elever för yrkesliv och högre studier och måste 
bli mer anpassat efter individuella behov. Det är bättre att lyckas med ett 
kortare program än att misslyckas och hoppa av från ett längre, teoritungt 
program. Möjligheterna att senare i livet byta inriktning och yrkesval ska 
vara mycket goda. 

Friskolorna bidrar till att ge Stockholms elever goda kunskaper. Valfrihet 
är viktigt, en stor andel av stockholmseleverna har valt friskolor. Friskolor 
och kommunala skolor ska verka på likvärdiga villkor.

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren. Tillgången till 
bra förskolor och skolor med en god miljö för barnen och eleverna är vik-
tigt för stockholmarna och har betydelse för Stockholms attraktivitet som 
stad att bo och arbeta i. Utbyggnadstakten av nya förskolor och skolor måste 
därför vara hög, samtidigt som staden även aktivt söker efter lämpliga lokaler 
att hyra eller köpa. För oss är det självklart att friskolor kan bidra i arbetet 
med att öka antalet skolplatser i Stockholm. Då är det också viktigt att de kan 
verka på lika villkor och att de som ska välja skola kan få bra information om 
de olika alternativen.

En elevs bostadsadress, kön och bakgrund 
ska aldrig vara avgörande för vilka kunskaper 
hon eller han får.

Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige
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Alliansens vallöften: 

• Förbättra kunskapsresultaten i hela staden och halvera 
andelen elever utan gymnasiebehörighet i skolor i utsatta 
stadsdelar till 2025.

• Studieron ska öka och samtliga skolor ska ha en god  
arbetsmiljö för lärare, personal och elever.

• Inför aktivt skolval så att alla elever aktivt väljer skola.

• Erbjud stöd, läxhjälp och lovskola samt utökad under-
visningstid för att alla elever ska kunna nå sin potential.

• Upprätthåll nolltolerans mot kränkningar och våld.

• Förstärk tillgången till särskilt stöd för de elever som  
behöver det.

• Öppna filialer till eftertraktade skolor med goda resultat och 
uppmuntra fler aktörer att bidra med att bygga nya skolor 
för att möta behoven.

• Utveckla gymnasieutbildningarna och öka samarbetet med 
högre utbildning och med branschorganisationer.

• Stärk läraryrkets attraktivitet, inrätta fler förstelärare  
i grundskolan samt etablera förstelärare i förskolan.

• Minska barngruppernas storlek i förskolan.

• Förbättra förskollärarnas arbetssituation, bland annat  
genom att slopa rätten till obegränsad vistelsetid i förskolan 
och återgå till 30 timmar per vecka för barn till föräldralediga.

• Inför en elevhälsogaranti.

• Gör information om barnomsorgspengen och om olika  
barnomsorgsalternativ tydlig och lättillgänglig.

• Stärk det pedagogiska inslaget i fritidsverksamheten.

• Möjliggör för bland annat läxhjälp och studiestöd utanför 
skoltid.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige
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Företagandets villkor  
och företagens betydelse 
för att skapa välstånd och 

arbetstillfällen ska vägleda 
stadens beslutsfattande. 

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska 
ha Sveriges bästa 

företagsklimat

Ska fler stockholmare komma i arbete måste staden ha ett företags  klimat 
i världsklass. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Stockholm har 
sedan 2014 rasat i rankingen av kommunernas företagsklimat, ett ras 

som till stor del beror på undermålig politisk styrning där förståelsen inför 
företagens behov är mycket låg. Stockholms fortsatta välstånd är helt bero-
ende av företag som vågar investera och efterfråga arbetskraft, det vill säga 
anställa. Alla jobb behövs, enkla såväl som högkvalificerade. Stockholm ska 
ha 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. Företagandets villkor och företagens betydelse för att skapa 
välstånd och arbetstillfällen ska vägleda stadens beslutsfattande. Arbetssätt, 
bemötande och attityder är faktorer som påverkar företagarnas arbetssitu-
ation och i förlängningen viljan att expandera och växa. För att stadens  
regelverk och avgifter ska upplevas som legitima ska staden ha en nära och 
kontinuerlig dialog med företag i Stockholm.

Det ska vara lätt för företag baserade i Stockholm att rekrytera utländsk 
arbetskraft och Stockholm ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig 
stad att flytta till för att arbeta eller studera. Kompetensutvisningarna, som 
drabbar företag i Stockholm särskilt hårt, måste upphöra. Arbetskraftsbris-
ten inom vissa yrken ska motverkas genom att underlätta för arbetskrafts-
invandring, en ingång för att nyanlända snabbt ska komma i arbete och  
bättre tillgång till bostäder.

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat
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Stockholm har exceptionellt goda förutsättningar för att toppa listan över 
företagsvänliga städer. För att tillväxten ska öka ytterligare och för att företag 
ska satsa på Stockholm behövs en näringslivsvänlig politik som sätter företa-
gande, entreprenörskap och innovationer främst och erbjuder mötesplatser 
för branschdialog. Inom teknikföretagen sker en snabb utveckling som kom-
mer ställa ytterligare krav på ett flexibelt, gynnsamt och innovativt företags-
klimat som bejakar innovationer och digitaliseringens möjligheter. Stock-
holms utveckling och välmående innebär tillväxt för hela Sverige.

Vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025. 
För att nå dit krävs bland annat att företag inte slussas runt i sina kontak ter 
med staden, utan att det finns ”en väg in” i form av en utpekad kontakt-
person för företag, samt en rad ytterligare åtgärder för att förbättra företa-
gens villkor. Vi behöver utveckla allt från bättre dialog mellan närings liv och 
politiker till trygghetsskapande åtgärder för näringsidkare och, på riks nivå,  
sänkta skatter på arbete och företagande. Därför föreslår vi att staden i sam-
råd med näringslivet ska ta fram en näringslivspolicy för Stockholm. 

Bristande säkerhet och utsatthet för rån, hot och våld är ett problem för 
många företagare i Stockholm idag. Vi vill öka tryggheten bland annat ge-
nom ordningsvakter och kameraövervakning av brottsutsatta miljöer, samt 
inrätta en trygghetsjour dit näringsidkare och stockholmare kan ringa för 
direkt hjälp från ordningsvakter.

Vi vill att unga människor i Stockholm tidigt ska få insikter i företagandets 
villkor. Staden ska erbjuda koncept som Ung företagsamhet i skolorna och 
samverka med näringslivet för sommarföretagande, där ungdomar ges 
 möjlighet att sommarjobba som egenföretagare.

Stockholms fortsatta välstånd är helt  
beroende av företag som vågar investera  
och anställa ny arbetskraft.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Stockholm ska ha Sveriges bästa innovations- och företags-
klimat senast 2025.

• Utveckla stadens näringslivsarbete, upprätta en närings-
livspolicy för Stockholm, stärk det politiska ansvaret för 
företagarfrågor och arbeta med strategier för Stockholms 
företagsområden.

• Sluta med omotiverade utvisningar av arbetskraftsinvandrare.

• Sänk skatter på företagande och skapa förutsägbarhet  
i regelverken.

• Utveckla insatser som introducerar ungdomar för företa-
gande, exempelvis Ung företagsamhet i skolan samt  
sommarföretagande.

• Inrätta en trygghetsjour för företagarnas säkerhet  
i hela staden.

• Verka för fler arbetsplatser och möjligheter till företags
etableringar i de södra delarna av staden.

• Inför en servicegaranti för att garantera att kommunen  
levererar tjänster i tid till både företag och privatpersoner.

• Utveckla modellen ”En väg in” för stadens entreprenörer.

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat
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Stockholms stads miljöarbete  
ska ske i nära samarbete med  
invånare, näringsliv, akademi,  
civilsamhälle och myndigheter.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska vara en 
världsledande miljöstad

Stockholm har unika möjligheter att vara både ledare och vinnare i 
den globala omställningen som världen står inför. Stockholm, Sverige 
och världen står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimat-

förändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av naturen och 
ohållbart resursutnyttjande är hot mot människors hälsa, planetens överlev-
nad och en hållbar ekonomisk utveckling. Politikens roll ska vara möjlig-
görande, att underlätta idéer, innovation och investeringar och att röja hin-
der för den omställning som redan pågår. Vårt mål är att Stockholm ska vara 
fossilbränslef ritt senast 2040 och där stadens egen organisation visar vägen 
och är fossilbränslefri år 2030.

Stockholms stads miljöarbete ska ske i nära samarbete med invånare, 
näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. Vi vill göra Stockholm 
till en stad som kombinerar hög tillväxt, goda livsmiljöer och minime-
rad miljöpåverkan. Stadens krav på social, ekonomisk och grön hållbarhet 
ska utmana och leda till fler innovationer och nya jobb. När näringslivet 
efterlyser tydliga och långsiktiga mål för att klimatinvestera och bidra till 
omställningen tar vi dem på allvar. Målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 
2040 är en viktig del i denna långsiktighet.

En fossilfri stad innebär även att minska förbränningen av fossila plaster 
i stadens uppvärmning, kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och 
 energieffektivisera bostäderna. Vi behöver både minska onödigt matsvinn 
och samtidigt samla in det matavfall som ändå uppstår i form av restproduk-
ter. Alltför mycket av det som hamnar i soppåsen är matavfall som istället kan 
utgöra en resurs för att öka biogasproduktionen och ersätta fossila bränslen. 
Ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter 

Stockholm ska vara en världsledande miljöstad
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och systemlösningar utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. 
Det är i täta städer om det finns bäst förutsättningar för hållbara energisys-
tem och transporter. Stockholm har goda förutsättningar för att växla upp 
elproduktionen genom solceller. Att installera solceller på taken i Stockholm 
måste bli enklare som ett billigt och miljövänligt sätt att producera el. Där-
till behöver Stockholm fler gröna tak som ett sätt att klimatanpassa staden, 
 samla upp regnvatten och rena luften.

Vårt mål är att luften ska vara ren var man än bor i Stockholm. Arbetet 
med att bekämpa hälsofarlig luft i Stockholm ska intensifieras genom teknik-
utveckling och en bred palett av tekniska och ekonomiska styrmedel, som gör 
det enkelt för människor och företag att göra kloka miljöval, samt minskad 
fossil bränsleanvändning. Arbetet för en bättre luftkvalitet måste ske med 
hänsyn till människors vardagsbehov och hushållsekonomi och får inte inne-
bära att innerstaden stängs av för dieselbilar 2020. Vi är däremot beredda 
att stänga av enskilda gator om luftkvalitetsnormerna överskrids. Målet på 
längre sikt är att de fordon som kör på Stockholms gator ska vara fria från 
både fossila och hälsofarliga utsläpp. Gifterna i stockholmarnas vardag ska 
fasas ut med målet om ett giftfritt Stockholm 2030. Det handlar om åtgärder 
som fasar ut farliga kemiska ämnen i stadens verksamheter samt påverkan 
på andra aktörer att arbeta i samma riktning. Arbetet för en renare stad ska 
intensifieras genom en 24-timmars städgaranti.

Vårt mål är att luften ska vara ren var man 
än bor i Stockholm. Arbetet med att bekämpa 
hälsofarlig luft i Stockholm ska intensifieras.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med 
att förverkliga Parisavtalets målsättningar i klimatarbetet.

• Gör Stockholm till en fossilbränslefri stad 2040.

• Minska förbränningen av fossila plaster i stadens  
uppvärmning.

• Utforma staden på ett sätt som minskar klimatbelastningen.

• Utnyttja taken i Stockholm genom fler solceller och gröna 
tak.

• Stockholm ska vara giftfritt 2030.

• Stockholm ska ha ren luft och rena vattendrag.

• Inför en 24-timmars städgaranti för en renare stad.

Stockholm ska vara en världsledande miljöstad
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Stockholm ska gå före  
och visa vägen för en snabbare  
omställning till miljövänligare  
transporter.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska ha  
bättre framkomlighet  

och hållbara transporter

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det är en  möj  - 
l ighet vi ska ta tillvara på. När Stockholm växer måste också kollek-
tivtrafiken, cykelbanorna och vägarna byggas ut. Man ska kunna cykla 

och resa kollektivt redan när den första familjen flyttar in i nya bostads-
områden.

Infrastrukturen i Stockholm är otillräcklig och behoven av förbättringar 
är stora. Vi måste bygga en infrastruktur som gör att människor snabbt och 
smidigt kan resa i hela regionen. Stora investeringar i kollektivtrafiken är 
avgörande. Därutöver krävs investeringar i fler cykelpendelstråk och andra 
säkra cykelvägar i hela staden. Byggprojekt som påverkar trafiken behöver 
samplaneras för att främja framkomligheten och det måste till skarpa sank-
tioner mot trafikstörande projekt som sker utan tillstånd. Målet är att  
minska trängsel och klimatutsläpp samt att säkerställa att det går snabbt och 
smidigt att resa i Stockholm.

Vi vill att framkomligheten i hela staden förbättras genom smart trafik-
planering, fler parkeringsgarage och reserverad gatumark för bildelnings-
tjänster. Vi vill också reducera parkeringsavgiften för motorcykel. Det är inte 
rimligt att ett trafikslag som är mer yteffektivt ska betala samma avgift som 
bilar.

Det ska bli enklare och smidigare att gå i Stockholm. Att planera för pend-
larstråk för fotgängare bidrar också till en mer levande och trygg stadsmiljö 
samt avlastar kollektivtrafik, vägar och cykelbanor. Vi vill se till att undan-
röja hinder för dem som tar sig fram i rullstol, med rullator och barnvagn, 

Stockholm ska ha bättre framkomlighet och hållbara transporter
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samt se till att staden är tillgänglig för alla. Vi vill också återgå till avgiftsfri 
parkering för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Att det kommer snö på vintern i Stockholm är ingen överraskning. Ändå 
misslyckas Stockholm med att se till att det går att ta sig fram när mycket snö 
faller. Vi ska se till att förbättra snöröjningen och att det ska gå att ta sig fram 
gående, med cykel, kollektivtrafik och bil året runt.

Hållbar tillväxt som skapar förutsättningar för teknikutveckling och nya 
innovationer är kärnan i att långsiktigt göra transporterna mer miljövänliga. 
När vi blir fler blir också utmaningen med att skapa god framkomlighet mer 
angelägen. Därför är det viktigt att hitta fler sätt att leda genomfartstrafiken 
förbi Stockholms innerstad och skapa fler förbindelser över Saltsjö-Mälars-
nittet. Därför är det viktigt att bygga ut tunnelbanan och att bygga en ny 
östlig vägförbindelse.

En östlig förbindelse är en central del i att bättre knyta samman den 
södra och norra delen av Stockholm. Ett färdigställande av ringleden runt 
innerstaden skulle underlätta inte minst för kollektivtrafikresenärer och den  
resulterande minskningen av trafiken i centrala Stockholm skulle samtidigt 
förbättra luftkvaliteten och korta ned pendlingstiderna mellan andra platser 
i staden. Vi ska säkerställa att en östlig förbindelse byggs med modern trafik-
planering som inte bidrar till ökade utsläpp eller trängsel i andra delar av 
trafiksystemet. Vi ska också se till att en ny östlig förbindelse är en del av en 
modern stadsplanering som går hand i hand med ökat bostadsbyggande och 
täta stadsmiljöer.

För att skapa en trevligare stadsmiljö i centrala Stockholm och öppna upp 
Riddarholmskanalen vill vi utreda förutsättningarna för att gräva ned den del 
av Centralbron som hanterar biltrafiken.

Stockholm ska gå före och visa vägen för en snabbare omställning till 
miljövänligare transporter och drivmedel genom kraftfulla positiva styr - 
medel, utbyggd laddinfrastruktur för elfordon, samt underlätta för miljö-
smarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon.

En stärkt internationell tillgänglighet med flyg och en utökad flygkapaci-
tet är avgörande för Stockholms långsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. Vi 
vill därför bevara Bromma flygplats och driva på för byggandet av en fjärde 
bana på Arlanda.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Öka framkomligheten och minska trängseln genom att  
prioritera rörlig trafik och kollektivtrafik.

• Skapa fler cykelstråk och bättre framkomlighet för  
fotgängare.

• Bygg Östlig förbindelse med modern trafikplanering.

• Utred nedgrävning av Centralbron för en bättre stadsmiljö.

• Genomför en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen 
för elbilar.

• Bevara Bromma flygplats och påbörja arbetet för en fjärde 
bana på Arlanda.

• Säkerställ effektiv och pålitlig renhållning och snöröjning  
i hela staden.

• Återgå till avgiftsfri parkering för personer med parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade och reducera avgifterna för  
motorcykel och moped.

Stockholm ska ha bättre framkomlighet och hållbara transporter
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Vi ska bygga 10 000  
bostäder per år till 2025.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

Fo
to

: E
lli

ot
 E

lli
ot

/ J
oh

né
r



37

Stockholm ska 
byggas som en hållbart 

växande storstad

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Vår vision om Stock-
holm inkluderar både modern och klassisk arkitektur. Nya byggnader 
ska byggas med teknik som utvecklas mot att bli klimatneutral gen-

om hela byggprocessen. Vi vill skapa förutsättningar för många fler bostäder  
genom att öka utbudet av byggklar mark och genom att förenkla de byråkrati-
ska regler som nu sätter käppar i hjulen för många bostadsplaner.

Vi står fast vid vårt löfte från 2010 om att 140 000 nya bostäder ska byggas 
i Stockholm fram till 2030 och har som delmål att bygga 10 000 bostäder 
per år till 2025. Vi ska bygga både hyresrätter och bostadsrätter, och bygga 
för olika behov. Skolor, förskolor, äldreboenden, LSS-boenden, idrottsytor,  
student- och forskarbostäder och annat som behövs i en växande stad ska 
finnas med i planeringen från början, vilket alltför ofta inte är fallet idag.

Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar var-
samhet och nytänkande. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och 
fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter med levande botten-
våningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och 
caféer. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad 
attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Nya stadsdelar ska byggas i kvar-
terstruktur med innergårdar som ökar tryggheten och trivseln för människor 
som bor och vistas där. Hela Stockholm ska präglas av blandade upplåtelse-
former, med balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter och 
öppenhet för alternativa boendeformer som exempelvis kollektivboende.

Stockholm ska byggas som en hållbart växande storstad
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Vi tar behovet av fler bostäder på största allvar och kommer att driva på 
för en positiv förändring med många fler bostäder på både kort och lång 
sikt. Men en betydande bromskloss för en gynnsam bostadsmarknad är den 
regeldjungel som präglar Sverige, exempelvis utgör bullernormerna ett stort 
hinder. Planarbetena tar för lång tid och bostadsprojekt fördröjs, fördyras 
och försenas alltför ofta.

För att fler ska få möjlighet att flytta dit de vill räcker det dock inte enbart 
med att bygga fler bostäder. Rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet be-
höver också öka genom sänkt flyttskatt, bättre skattevillkor för andrahands-
uthyrning och en ansvarsfull gradvis infasning av mer marknadsanpassad 
hyressättning, där lägenhetens läge får en större påverkan på hyresnivån och 
boende kan kompenseras genom justerade bostadsbidrag.

De senaste åren har handläggningstiderna i byggprocesserna ökat med 
nästan ett halvår och det har inte byggts några billigare hyresrätter. Vi vill 
skapa bättre förutsättningar för fler byggaktörer att bygga både kostnads-
effektiva bostadsrätter, kollektivboenden och hyresrätter med lägre hyra. För 
att det ska bli möjligt vill vi korta ned handläggningstiderna genom bygg-
aktörsdrivna planprocesser, ge byggrätter till flera aktörer och öka utbudet 
av byggbar mark.

Stockholm ska byggas  
attraktivt, hållbart och tätt.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Bygg 10 000 bostäder per år till 2025 – totalt 70 000 
bostäder.

• Korta ned handläggningstiderna i byggprocesserna.

• Stockholm ska utvecklas med både klassisk och nytänkande 
arkitektur med respekt för stadens historiska karaktär.

• Utveckla otrygga platser som Sergels torg för att öka trygg-
heten och skapa mer folkliv med levande gatumiljö och  
tillgängliga bottenvåningar.

• Bygg nytt utifrån kvartersstadens kvaliteter, med  
innergårdar och levande bottenvåningar.

• Upprätta en plan för överdäckningar av motorleder.

Stockholm ska byggas som en hållbart växande storstad
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Vi går till val på att minska antalet  
bidragsberoende hushåll i hela Stockholm  

och halvera andelen som lever på  
försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till 2025.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska ha 
ett starkt socialt 

skyddsnät att lita på

Stockholm ska vara en trygg stad för alla. Människor ska kunna lita 
på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska 
garant eras en rättssäker behandling. Socialtjänsten ska uppmärksam-

ma alla barn och vuxna som kan behöva deras hjälp och staden ska erbjuda 
en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst som kan möta det 
 växande behovet av sociala insatser.

Personer med försörjningsstöd befinner sig ofta långt ifrån arbetsmark-
naden. En av våra viktigaste uppgifter är att hjälpa dessa personer att komma 
i sysselsättning. Genom att ställa krav på aktivitetsinsatser för personer med 
försörjningsstöd kan vi sänka tröskeln från bidragsberoende till jobb. Vi går 
till val på att minska antalet bidragsberoende hushåll i hela Stockholm och 
halvera andelen som lever på försörjningsstöd i utsatta stadsdelar till 2025.

Stockholm är idag en stad med oacceptabla skillnader mellan stadsdelar, 
där bostadsadressen alltför ofta kan avgöra vilket stöd man får. Barn och 
unga som befinner sig i riskzonen behandlas olika av socialtjänsten beroende 
på var i staden de bor. Allt fler barnfamiljer lever i osäkra boendeförhållan-
den och alldeles för många människor lever i hederskulturer som minskar 
deras frihet. Socialtjänsten måste möta detta med arbetssätt som grundas i 
forskning och beprövad erfarenhet.

Staden måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle. 
För detta krävs bland annat ett nära samarbete mellan polis, skola, familj och 
socialtjänst och fler socialsekreterare ute i fält som kan ge unga ett snabbt 
stöd. Samverkan mellan skola och socialtjänst måste utvecklas och stärkas 

Stockholm ska ha ett starkt socialt skyddsnät att lita på
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för att tidigt identifiera barn i riskzon och följa upp orosanmälningar. Vi vill 
därför utveckla och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper med ett skärpt 
kvalitetsfokus som förstärker samordningen över staden och systematiskt 
följer upp resultatet av utförda insatser. Det krävs också socialsekreterare 
som har tid för sina klienter och som vill stanna kvar och utvecklas på jobbet, 
och därför måste vi satsa på socialsekreterarna. Föräldrastöd ska erbjudas till 
alla som vill ha det.

Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och prioritera förebyggande 
insatser för att undvika att personer hamnar i hemlöshet genom tak över  
huvudet-garanti, budget- och skuldrådgivning, vräkningsförebyggande  
arbete samt tillgång till försöks- och träningslägenheter genom metoder som 
”Bostad först”.

Stockholm ska vara en fristad för människor som söker acceptans för sin 
livsstil, sina åsikter, sin kultur eller sin tro. Dessvärre möts för många män-
niskor som anländer till Stockholm av det som de en gång flydde ifrån – 
hedersförtryck. Oavsett om det handlar om könsstympning, barnäktenskap, 
tvångsgifte eller social kontroll är det oacceptabelt. I Alliansens Stockholm 
ska individens lagstadgade fri- och rättigheter gälla alla, alltid. Arbetet för 
jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara aktivt i 
alla delar av stadens verksamheter. Jämställdhetsuppdraget tar sikte på allas 
lika rätt till frihet, ansvar och makt, oberoende av kön eller könsidentitet. 
Det handlar om att ge individen verktyg för hennes frigörelse, genom att 
bekämpa den bristande jämställdheten och de värderingar och normer som 
begränsar henne. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utbilda 
sig, arbeta, göra karriär och forma samhället.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

Arbetet för jämställdhet mellan flickor och 
pojkar, kvinnor och män ska vara aktivt i alla 
delar av stadens verksamheter.
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Alliansens vallöften: 

• Minska bidragsberoendet i hela Stockholm och halvera 
bidragsberoendet i utsatta stadsdelar till 2025.

• Socialtjänsten ska utvecklas med särskilt fokus på förebyg-
gande långsiktigt arbete för barn och unga.

• Säkerställ bättre villkor för socialsekreterare med mer tid  
och större möjlighet till karriärutveckling.

• Stärk samverkan mellan skola och socialtjänst för barn som 
riskerar att inte klara skolan eller som växer upp i utsatta 
familjer.

• Upprätta nolltolerans mot hedersförtryck.

• Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända med 
fokus på bland annat barns rättigheter, jämställdhet och 
hedersfrågor. 

• Erbjud föräldrastöd till alla och utveckla föräldrastöd som tar 
sikte på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

• Skapa större likvärdighet mellan stadsdelarna när det gäller 
insatser för personer med funktionsvariation.

• Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper.

• Öka kontroller för att stoppa alla felaktiga utbetalningar av 
bidrag.

Stockholm ska ha ett starkt socialt skyddsnät att lita på

43

Fo
to

: M
as

ko
t B

ild
by

rå
 A

B
/ J

oh
né

r



44

För oss i Alliansen är det självklart att  
man som äldre ska kunna leva sitt liv  
med självbestämmande, respekt och  
värdighet, även högre upp i åren.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholms äldre 
ska uppleva trygghet, 
kvalitet och valfrihet

För oss i Alliansen är det självklart att man som äldre ska kunna leva 
sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp 
i åren. Stockholms äldreomsorg ska präglas av kvalitet och valfrihet 

och ska vara ledande i kompetens inom demenssjukdomar och geriatrisk 
speci a listkompetens, med fördel genom så kallad Silviacertifiering av äldre-
omsorgens medarbetare.

När allt fler blir äldre ställer det krav på välfungerande välfärdstjänster, 
kompetensförsörjning till välfärden och anpassade boenden för äldre. Samti-
digt finns det en rad problem inom äldreomsorgen. Det handlar exempelvis 
om en biståndsbedömning som blivit alltmer restriktiv och att många får 
avslag på ansökan om särskilt boende. Samtidigt råder det stora skillnader 
i biståndsbedömning mellan stadsdelarna. För Alliansen är det självklart 
att äldre ska ges likvärdig service, vård och omsorg, oavsett var i staden de 
bor. Därför vill vi följa upp insatser utifrån den äldres behov och erbjuda en 
kontaktperson som ansvarar för den äldres behov, insatser och uppföljning. 
Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boen-
deplatser i seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, som 
möjliggör social gemenskap och mänskliga möten.

Valfriheten och mångfalden är centrala för att Stockholm ska tillhanda-
hålla en hög kvalitet inom äldreomsorgen. När Stockholm behöver fler äldre-
boenden för ett ökat antal äldre i framtiden behöver fler aktörer uppmuntras 
att bidra med att inte bara driva utan också bygga nya äldreboenden. Kom-
munaliseringar av välfungerande och uppskattade fristående verksamheter 

Stockholms äldre ska uppleva trygghet, kvalitet och valfrihet
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motverkar just valfrihet och mångfald. För Alliansen är kvaliteten inom 
äldreomsorgen viktigare än driftformen, det vill säga om verksamheten är 
i kommunal eller privat regi. Vi är också övertygade om att den enskilde 
tillsammans med sina anhöriga är bättre på att välja äldreboende, hemtjänst 
eller vårdcentral än vad politiker är.

Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i. På ålderns höst ska ingen  
behöva känna oro över sitt boende eller att inte få den hjälp man behöver, 
oavsett om den äldre väljer att bo kvar hemma eller på ett äldreboende.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

På ålderns höst ska ingen  
behöva känna oro över sitt  
boende eller att inte få den hjälp 
man behöver, oavsett om den 
äldre väljer att bo kvar hemma 
eller på ett äldreboende.
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Alliansens vallöften: 

• Inför en boendegaranti för alla över 85 år.

• Erbjud äldre en utpekad kontaktperson som ansvarar  
för planering och uppföljning av insatser utifrån behov.

• Säkerställ valfrihet och kvalitetskonkurrens inom äldre-
omsorgen genom en mångfald av utförare.

• Respektera äldres livsval och önskemål inom äldre-
omsorgen.

• Inför generösare och likvärdig biståndsbedömning i hela 
staden och uppmuntra högre kontinuitet i hemtjänsten.

• Bevara och utveckla rätten att välja boende, hemtjänst och 
annan äldreomsorg.

• Skapa fler boenden för äldre hemlösa.

• Pröva möjligheten att erbjuda vård i hemmet för äldre som 
behöver medicinsk hjälp.

• Verka för att kommunen ges rätt att anställa läkare inom 
äldreomsorgen.

• Permanenta satsningar på äldrevärdar, omsorgsvärdar och 
anställning för personer med funktionsvariation.

• Återinför helgöppet för telefontjänsten Äldre direkt.

Stockholms äldre ska uppleva trygghet, kvalitet och valfrihet
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Vårt mål är att alla barn och  
ungdomar i Stockholm ska ha  

samma förutsättningar att utöva sin 
idrott oavsett var i staden de bor. 

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Stockholm ska vara 
en ledande kultur-, idrotts- 

och evenemangsstad

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, öppen och mod-
ern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. Staden ska präglas av ett 
rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar, film-

visningar, gallerier, dansuppvisningar och nöjesparker och ska ha ett rikt, 
brett och varierat idrottsliv. Det fristående kultur- och föreningslivet är  
viktigt i stockholmarnas vardag och avgörande för Stockholms attraktivitet. 
Det ideella engagemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande 
civilsamhälle. Fristående kultur- och föreningsverksamheter ska uppmuntras 
och ha gynnsamma och förutsägbara villkor att verka på i Stockholm. Byråkrati 
och regelverk som utgör hinder ska förenklas för att frigöra kraften i de 
fristående verksamheterna.

Stockholm ska vara en ledande och attraktiv evenemangs- och upplevel se-
stad, med en rik tillgång till internationella evenemang och ett kulturutbud 
där det finns något som passar alla. Kulturen för samman människor av olika 
ursprung och med olika bakgrund och bidrar till ökad kunskap och delak-
tighet. I utvecklingen av staden är det viktigt att även kultur och idrott finns 
med i planeringen i nya eller växande stadsdelar.

Utvecklingen av Stockholms bibliotek ska fortsätta. När staden växer be-
höver fler bibliotek byggas, och befintliga kan behöva expandera. Biblioteken 
ska ha öppet när stockholmarna vill och kan besöka dem. Biblioteken ska 
vara trygga för alla – biblioteksfrid ska råda oavsett var i staden man är.

Fler unga ska få möjlighet att prova på eget skapande. Vi vill utveckla El 
Sistema och Kulturskolan för att nå fler barn och unga och införa kulturpeng 
för alla unga upp till 20 år.

Stockholm ska vara en ledande kultur-, idrotts- och evenemangsstad
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Kulturstödet till det fristående kulturlivet ska ske med armlängds avstånd 
mellan politiker och kulturskapare. Stödet ska ges efter tydliga och transpa-
renta principer. Stadens kulturpolitik ska präglas av ansatsen att tillgänglig-
göra kulturen för fler.

Idrott är en källa till glädje för många och skapar förutsättningar för att 
fler får möjlighet att leva ett friskare och längre liv. Vi värnar breddidrot-
ten och möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. Vårt mål är att alla barn och ungdomar i Stockholm ska ha 
samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor. Flickor 
och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och idrotten ska 
vara tillgänglig även för personer med funktionsvariation.

Stockholm lider av en stor brist på idrottsanläggningar. Staden ska arbeta 
aktivt med att få fram fler enkla multifunktionella idrottshallar. Vi vill också 
underlätta för fristående aktörer som vill bygga och driva idrottsanlägg-
ningar i Stockholms stad samt ta fram en sponsringspolicy för att möjliggöra 
sponsring av nya och renoverade idrottsanläggningar. 

Stadens egen idrottsverksamhet ska inte konkurrera med fristående alter-
nativ.

Festivaler, evenemang, kulturinstitutioner och idrottsanläggningar ska 
vara trygga för alla. Vi ser allvarligt på att otryggheten breder ut sig i offent-
liga miljöer och kommer aldrig att acceptera exempelvis könsseparering som 
lösning. Sexuella ofredanden och annan kriminell verksamhet ska motver-
kas och överträdelser ska följas upp med tydliga konsekvenser. Personer som 
begår brott ska kunna beläggas med tillträdesförbud till stadens anläggning-
ar för att förbättra tryggheten. Kameraövervakning ska också prövas.

Ideella föreningar och andra fristående aktörer i civilsamhället som får 
stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskrimine ring, 
mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Föreningar 
med odemokratiska värderingar eller kopplingar till våldbejakande extrem-
ism ska få sitt föreningsstöd indraget. Principerna för föreningsstöd ska så 
långt som möjligt främja långsiktighet och förutsägbarhet för att underlätta 
för fristående aktörer att planera sin verksamhet.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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Alliansens vallöften: 

• Stockholm ska vara en ledande evenemangs- och  
upplevelsestad.

• Ta med behovet av lokaler för kultur, idrott och evenemang  
i stadsplaneringen för en växande stad.

• Säkerställ trygga bibliotek med generösa öppettider och 
trygga sim- och idrottsanläggningar.

• Utveckla Kulturskolan och El Sistema för att nå fler barn och 
unga.

• Se över hur offentligt finansierat stöd kan nå fler aktörer på 
kulturområdet.

• Uppmuntra även fristående aktörer bygga och driva 
idrottshallar.

• Säkerställ att skattemedel aldrig går till odemokratiska  
eller olagliga verksamheter, bland annat genom oanmälda 
inspektionsbesök och systematiska utdrag från belastnings-
registret.

Stockholm ska vara en ledande kultur-, idrotts- och evenemangsstad
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Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

Skattemedlen ska  
användas effektivt  
till största nytta för  
stockholmarna.
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Stockholm ska ha 
ordning och reda 

i ekonomin

Stockholm utgör Sveriges ekonomiska motor och har i grunden en 
 robust ekonomi. De senaste åren har dock stadens finanser försvagats 
genom en oansvarig finanspolitik som har lett till ett förhöjt kostnads-

läge och en kraftigt ökad skuldbörda. Stockholm står därmed illa rustat att 
möta en kommande lågkonjunktur.

I en tid när Stockholm växer i en historisk omfattning krävs ett politiskt 
ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med om-
fattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Därför 
måste staden alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla 
 offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet. Den utveckling vi 
har sett sedan förra valet, med höjda skatter, kraftigt ökad skuldsättning 
och slöseri med skattebetalarnas pengar innebär att stockholmarna tvingas  
betala mer i skatt utan att mer pengar går till jobbskapande åtgärder, miljö, 
skola eller välfärd. Denna utveckling lovar vi att bryta.

Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi 
med att satsa på de åtgärder som gör mest nytta. En stabil ekonomi är ett 
medel för att säkerställa att inte vår gemensamma välfärd – förskola, skola, 
 äldreomsorg och socialtjänst – ska utsättas för nedskärningar på grund av 
budgetunderskott. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden 
får stabila förutsättningar och kan utvecklas för framtiden.

Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden 
ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, och skattemedlen 

Stockholm ska ha ordning och reda i ekonomin
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ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadens förvalt-
ning ska vara effektiv och organisationen ska anpassas för att kostnadseffek-
tivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022

Det är bara med robusta finanser 
som grund som välfärden får 
stabila förutsättningar och kan 
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Alliansens vallöften: 

• Stockholm ska ha en budget i balans.

• Kommunalskatten ska sänkas.

• Stockholms skuldbörda ska minska.

• Den kommunala förvaltningen ska effektiviseras  
och byråkrati och konsultkostnader minskas.

Stockholm ska ha ordning och reda i ekonomin
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Rösta för ett Alliansstyre  
i Stadshuset den 9 september 
– för en modern och hållbar  

storstad där alla kan  
förverkliga sina drömmar.

Alliansmanifest för Stockholm 2018–2022
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