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Fyra år med Allians för Stockholm 
Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre de senaste fyra åren. För 
stockholmarna märks förbättringarna genom sänkt skatt, tryggare vardagsekonomi, 
en politik för fler jobb och bättre välfärd. Vi har förbättrat förskolan, skolan och 
äldreomsorgen genom att tillföra resurser till välfärdsområdena – både i form av mer 
pengar och genom kvalitetsförbättringar i verksamheternas innehåll.  
 
Under de senaste åren har världen drabbats av den djupaste internationella 
ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Även Stockholm har påverkats av den globala 
finanskrisen. Men genom ett ansvarsfullt politiskt ledarskap och ett starkt näringsliv 
står Stockholm stadigt. Med en medveten politik där vi har lyckats kombinera 
ekonomiskt ansvarstagande med stimulans för byggande, investeringar och 
kvalitetshöjningar i välfärden ser vi nu att fler stockholmare har jobb och att ekonomin 
växer. Fler av Stockholms unga lämnar skolan med högre betyg i såväl grundskola 
som gymnasieskola och andelen elever med gymnasie- och högskolekompetens är 
fler. 2009 var andelen stockholmare i behov av socialbidrag för att klara vardagen 
den lägsta någonsin. Äldreomsorgen utgår numera från den äldres egna önskemål 
och behov vilket lett till att fler äldre uttalar att de är nöjda med det stöd som de får. 
 
Vi fyra partier är överens om att vi tillsammans vill arbeta för att göra Stockholm till 
världens bästa stad att leva och verka i. Stockholm är redan i dag på många sätt en 
stad i världsklass. Staden är trygg, ren och grön. Vi har företag som tävlar med de 
ledande i världen när det gäller informationsteknik, hälsovetenskaper och miljöteknik. 
Det gör Stockholm till en av de mest innovativa städerna i världen. Vi som bor här är 
handlingskraftiga, nyfikna och framtidsinriktade.  
 
Men om Stockholm ska kunna fortsätta att hävda sig och om vi även i framtiden ska 
ligga i framkant så måste Stockholm ha ett ledarskap som klarar av att fatta beslut 
och har förmåga att anta de utmaningar och möjligheter som vår stad står inför.  
 
Stockholm kommer att bli en miljonstad inom tjugo år. Det är ett gott betyg på 
Stockholms attraktionskraft, men det ställer oss också inför utmaningen att få staden 
att växa på ett miljövänligt sätt. Stockholm ska även som miljonstad vara en stad där 
parker och grönområden skänker stockholmarna unika möjligheter till rekreation. 
Kollektivtrafiken ska vara trygg, effektiv och tillförlitlig. Framtidens miljövänliga bilar 
har goda förutsättningar att rulla såväl i staden som förbi. Allt fler stockholmare tar 
cykeln till arbetet och i takt med denna förändring måste också infrastrukturen för 
cyklar förbättras.  
 
Hur ser vi till att Stockholm är fortsatt attraktivt? Vad behövs för att människor ska 
välja att leva och arbeta i Stockholm? Vilka krav ställer morgondagens företag för att 
verka här? Hur ser vi till att alla människors kraft och potential kan tas tillvara och att 
Stockholm fortsätter att utvecklas som en hållbar stad? 
 
  



Just nu bygger vi som aldrig förr. Under mandatperioden har vi byggt mer än 15 000 
nya bostäder och flera nya miljöstadsdelar har påbörjats. Vi upprustar 
miljonprogrammets stadsdelar och skapar tryggare och mer attraktiva boendemiljöer i 
hela Stockholm. Vi har fattat nödvändiga beslut om nya spår och vägar som ska 
binda samman hela Stockholm. Detta är ett arbete som vi vill fortsätta med under 
kommande år. 
 
Stockholm är en av världens vackraste städer och redan i dag kan vi mäta oss med 
andra världsstäder som Paris, London och New York. I vår gröna och trygga stad 
lyckas vi förena en innovativ och urban miljö i mänsklig skala med närhet till vatten 
och natur.  
 
Vi har under fyra år visat att vi står eniga och klarar av att fatta de beslut som krävs 
för att bejaka Stockholms tillväxt. Vi har under fyra år visat att vi tillsammans kan fatta 
beslut som gör att Stockholm kan leverera en service i världsklass på den enskilde 
stockholmarens villkor. 
 
Vi har sänkt skatten. Valfrihet finns numera för hemtjänst, vård- och omsorgsboende 
och dagverksamhet. Vi har överträffat vårt bostadsmål och tagit initiativ till tusentals 
nya studentbostäder. Vi har fattat beslut om Förbifart Stockholm och att bygga ny 
modern spårvägstrafik. Vi har fattat beslut om nya miljöstadsdelar och om Nya 
Slussen. Vi har infört E-tjänster som gör det enklare för stockholmarna att ta kontakt 
med staden och vi har ökat valfriheten för barnfamiljer genom nya flexibla 
barnomsorgslösningar och vårdnadsbidrag. Vi har infört Jobbtorg Stockholm där fler 
än 10 000 personer gått från bidrag till egen försörjning. Vi har minskat byråkratin och 
satsat på välfärdens kärna. Vi har fortsatt arbetet att göra Stockholm till världens 
mest tillgängliga huvudstad och vi arbetar för att tillgängliggöra Stockholms vatten 
och kajer för stockholmarna. Vi har påbörjat nya arbetsmetoder för att ta hemlösa till 
eget boende och ett bättre liv. 
 
För stockholmarna är tid viktigt. Att hämta på förskolan, att ta sig till och från arbetet, 
att hinna i tid till barnens fritidsaktiviteter och samtidigt hinna till mataffären – allt 
måste fungera för att få vardagen att gå ihop. Vi vill att Stockholms stad ska erbjuda 
förutsägbarhet – att stockholmarna i alla lägen ska känna sig trygga med att det bara 
funkar. Kollektivtrafiken ska gå i tid, trafiken ska flyta på, stadens välfärdstjänster ska 
finnas på plats och upprätthålla absolut toppkvalitet. Stockholm ska vara en stad för 
hela livet och där alla får plats. Tillgängligheten ska vara hög. Det är stockholmarna 
som står i fokus för vår politik. 
  



Tillsammans vill vi fyra partier arbeta för ett Stockholm i världsklass. En stad som är 
öppen för alla stockholmares olika behov och förutsättningar. En stad som klarar av 
att leverera service av hög kvalitet. En stad som bejakar växtkraften genom att svara 
upp med bostäder, vägar och spår.  
 
Nu vill vi be om ett förnyat förtroende för mandatperioden 2010-2014. 
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Ett starkt Stockholm där alla kan växa  

Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens 
Stockholm  

Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas och växa med alla stockholmares 
bästa i fokus. Därför är vi överens om att tillsammans verka för att: 
 

• Ta tillvara på att Stockholm ligger vid vattnet. Fortsätt arbetet med att 
tillgängliggöra kajerna för stockholmarna, arbeta med att få fram fler båtplatser 
för de stockholmare som tar sig fram på vattnet och skapa förutsättningar för 
att kollektivtrafiksoperatörer ska kunna erbjuda kollektivtrafik på vatten. 
 

• Bygga minst 15 000 bostäder för ett växande Stockholm. Det behövs fler 
studentbostäder, nya hyresrätter, fler bostadsrätter, nya småhus, blandade 
upplåtelser i ytterstaden, ägarlägenheter och trygghetsboenden.  

 
• Fortsätta att bygga det miljövänliga Stockholm genom hållbara miljöstadsdelar 

och samtidigt värna värdefulla grönområden. Omvandla gamla vattennära 
industriområden till attraktiva bostäder och arbetsplatser. Det ska löna sig och 
vara enkelt att leva miljövänligt i Stockholm. 

 
• Ytterligare höja skolans kvalitet. Skolan ska fokusera på att förmedla kunskap 

och vårt gemensamma bildningsarv till kommande generationer. 
Barnomsorgsgarantin ska gälla. Det ska vara god kvalitet i förskolan med 
fokus på omsorg, lek och lärande.  

 
• Äldreomsorgen ska förena trygghet, valfrihet och värdighet för äldre. Äldre par 

med olika vårdbehov ska kunna leva ihop hela livet. Vi vill därför införa en 
parboendegaranti. Den enskildes inflytande över omsorgen ska stärkas. 
Tydliga kvalitetskontroller ska säkerställa kvaliteten. Trygghetsboenden utan 
krav på biståndsbeslut ska erbjudas fler äldre.  
 

• Stockholms stad erbjuder många valmöjligheter för medborgarna. 
Informationen om dessa valmöjligheter ska utvecklas och förbättras. Detta 
sker bland annat genom utveckling av e-tjänster via stadens hemsida. 
 

• Genomföra trafiköverenskommelsen om nya spår och vägar för 100 miljarder 
kronor i regionen. Här ingår till exempel Förbifart Stockholm, miljövänliga 
spårvägar, ny hamn i Norvik, modern kollektivtrafik och Nya Slussen. 
 

• Verka för fler studentbostäder och fler utbildningsplatser inom högre 
utbildning. Stockholms stad är engagerad i detta arbete, bland annat i tre 
stadsdelar: informationsteknologi i Kista, miljöteknik i Norra Djurgårdsstaden 
samt hälsovetenskaper i Norra Stationsområdet.  

 
• Erbjuda service till den enskilde stockholmaren utifrån dennes önskemål och 

behov. Kommunens kärnuppdrag består i att finansiera välfärdstjänster lika för 



alla oavsett driftform. Valfriheten ska utvecklas och mångfalden öka. Hög 
kvalitet ska säkerställas genom bland annat inspektion och tillsyn.  

 
• Det ska vara tryggt och snyggt i Stockholm. God renhållning, snabb 

klottersanering, fler belysningsprojekt samt ökad polisnärvaro på gator och 
torg för att skapa trygga stadsdelar 

 
• Bygg ett Stockholm som håller ihop. Bygg infrastruktur på tvären som kopplar 

samman regionen som till exempel Förbifarten, tvärspårvägar och Citybanan. 
Bygg bort trafikbarriärer och betong och ersätt med levande gaturum och 
funktionsblandade stadsdelar som lever dygnet runt.  
 

• Fortsätt verka för att göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad. I 
planeringen av nya bostadsområden måste tillgänglighet för alla vara en viktig 
ledstjärna. Även den befintliga staden måste utvecklas ur 
tillgänglighetssynpunkt. 
 

• Ett nyskapande och aktivt kulturliv är en viktig del av Stockholm. Kulturlivet i 
form av till exempel bibliotek, museer, teatrar, gallerier, utställningar bidrar till 
att skapa en levande storstad. Vi vill skapa ett kulturkluster kring de gamla 
Gasklockorna och därigenom skapa en attraktiv kulturscen för internationella 
storuppsättningar.  
 

• Förbättra arbetet med att minska utanförskapet genom jobb istället för bidrag. 
Jobbtorg utvecklas vidare. ”Bostad först” som metod mot hemlöshet ska 
fortsätta utvecklas. 
 

• Stockholm som företagsstad utvecklas vidare, inte minst inom tjänstesektorn. 
Därför är det viktigt att avdragsmöjligheter som RUT och ROT finns kvar. 
 


