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Ett Stockholm
för hoppfulla
Det finns ett Stockholm som är en stad i världsklass. En stad med fantastisk attraktionskraft, som är
en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Som kännetecknas av kunskap, möjligheter,
mångfald och puls. Där start up-scenen tävlar med Silicon Valley. Där barnens fritid och skollov fylls av
aktiviteter och upplevelser. Där du, om du ser skräp på marken, kan få för dig att cykla iväg med den
till närmaste återvinningsstation.
Men det finns också ett Stockholm där skräp på marken kan vara en osäkrad handgranat. Där bara
män vågar sig ut på en joggingtur om kvällen. Där sjukvårdspersonal utsätts för våld och hot. Där barn
rånas och pensionärer är hemlösa. Där vissa barn aldrig sett sina föräldrar gå till ett jobb på morgonen.
Där skollovet är en utdragen period av sysslolöshet. Där lärare tvingas ställa in lektioner på grund av
rädsla för aggressiva elever.

När vi säger att Stockholm växer ska det också betyda att alla som bor här har frihet och möjlighet att
växa. Oavsett om du har levt här länge eller kommit hit nyss, oavsett om du har haft en tuff start i livet
eller de allra bästa förutsättningarna, oavsett om du bor i Vasastan eller i Vårby. I grund och botten är
det en fråga om rättvisa.
Vi vill att alla som bor i Stockholm ska känna igen sig i bilden av en stad i världsklass. Det kräver att
vi blir en stad som bejakar tillväxt, som investerar i smart infrastruktur så att du slipper sitta i bilköer
och som säkerställer att unga kan flytta hemifrån. Som på allvar prioriterar människors trygghet. Som
visar att ansträngningar och entreprenörskap alltid lönar sig. En stad där du av egen kraft – men ofta
med andras hjälp – kan ta dig nästan hur långt som helst. En stad där egen ansträngning och eget
ansvarstagande spelar roll på riktigt. En stad där bostadsadressen inte avgör din framtid.
I vår stad ska vi inte ha ”vi” och ”dom”. Här gäller vår politik för tillväxt, trygghet och jobb alla. Inga
undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.
Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla.
I vårt Stockholm ska inte bostadsadressen avgöra din framtid.
Stockholm den 6 augusti 2018

Uppgiften är tydlig: vi måste stoppa framväxten av parallella verkligheter som bara möts när eländet i
den ena spiller över i den andra. För att det ska vara möjligt krävs att politiken fokuserar på rätt saker
i rätt ordning. På trygghet för alla. På möjligheter till jobb för alla som kan arbeta. På tillväxt som ger
resurser till vår gemensamma välfärd och utveckling.

Anna König Jerlmyr
Gruppledare
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Stockholm ska bli Europas
tryggaste huvudstad
Stockholm är en förhållandevis trygg stad,
i alla fall i internationell jämförelse. Men
vi kan inte jämföra Stockholm med andra
städer globalt. Vi måste jämföra med
Stockholm historiskt och med jämförbara
städer i Skandinavien. Ur detta perspektiv
är det uppenbart att Stockholm har en
trygghetskris.
Stockholmare har tvingats vänja sig vid vapenvåld, sexualbrott
och tiggeri. Saker som för bara några år sedan skulle varit stoff
för löpsedlar i dagar, men som nu snabbt passerar i nyhetsflödet.
Samtidigt når en stor del av den otrygghet som människor
upplever sällan nyhetsflödet. Det handlar om rån mot barn
och äldre, bostadsinbrott, öppen droghandel, nedskräpning,
stölder och skadegörelse. Otrygghet på gator och torg, i
bostadsområden och i tunnelbanan, skapar inte bara stress
och obehag i vardagen. Det riskerar också att leda till en ond
spiral när människor, och i synnerhet kvinnor, börjar undvika
platser som upplevs som otrygga.
Samtidigt som det behövs akuta åtgärder här och nu mot våld
och otrygghet, är det helt avgörande att satsa på effektiva
förebyggande insatser för framtiden. Hedersvåld och våld i
nära relationer måste kartläggas och skarpa åtgärder vidtas.
Föreningar som har kriminella kopplingar eller predikar
antidemokratiska värderingar eller antisemitism ska aldrig få
offentliga bidrag.

Alldeles för många unga berövas sin barndom och framtid
när de glider in i kriminalitet. Därför behövs krafttag mot
gängrekrytering av barn, tvångsvård av unga i riskzon för
missbruk och kriminalitet, och en tätare samverkan mellan
polis och socialtjänst för att tidigt fånga upp barn på glid.
I flera stadsdelar behöver vi utöka och utvidga de sociala
insatsgrupperna. Socialtjänst, polis och skola ska gemensamt hjälpa unga ur en kriminell livsstil. Av samma skäl
ska det vara enkelt och lockande för vuxna att överge en
kriminell livsstil.

Socialtjänst, polis och skola
ska gemensamt hjälpa unga ur
en kriminell livsstil.
Civilsamhället bär på en energi och kreativitet som i dag inte tillvaratas i arbetet för ökad trygghet. Internationella exempel från
andra städer visar även att resultaten blir bättre om företagare
och boende är delaktiga i de trygghetsskapande insatserna.
Genom Business Improvement Districts ska såväl företag som
civilsamhällesaktörer bjudas in för att tillsammans med staden
göra Stockholm till en trygg och attraktiv stad för boende, företagare och besökare.
I trygghetskrisen gror en förtroendekris. Det sociala kontraktet
mellan beslutsfattare och medborgare måste respekteras.
Med realism, pragmatism och politisk vilja går utvecklingen
att vända. Städer med snarlika problem har lyckats. Nu är
det Stockholms tur.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

satsa på fler kommunala ordningsvakter.

•

återupprätta nolltolerans mot klotter, skadegörelse
och nedskräpning.

•

etablera platssamverkan – ”Trygg stad” – genom
Business Improvement Districts för trygga stadsrum.

•

installera fler trygghetskameror på otrygga platser
för att bidra till att göra otrygga platser tryggare.

•

inrätta avhopparverksamhet för gängkriminella.

•

stärka samverkan mellan skola och socialtjänst för unga
som är eller riskerar att bli hemmasittare eller avhoppare.

•

utöka och utvidga de sociala insatsgrupperna för barn i
flera stadsdelar.

•

arbeta systematiskt med tidiga förebyggande insatser för
unga på glid in i missbruk och kriminalitet.

•

stärka socialtjänstens arbete med att placera barn som
lever i risk att bli rekryterade till kriminalitet.

•

bedriva en stadsplanering som bejakar barnfamiljers, kvinnors och äldres trygghet.

•

erbjuda boende i stadens bostadsbestånd möjlighet
till DNA-märkning av personliga tillhörigheter för att
minska bostadsinbrotten.

•

förbjuda tiggeri.

•

kontinuerligt genomföra kartläggningar av hedersvåld.
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Stockholm ska vara
ledande inom innovationer
och entreprenörskap
De senaste åren har det blivit allt mer
utmanande att driva företag i Stockholm.
Detta märks inte minst på att Stockholm
har rasat med över 100 placeringar i
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet på bara tre år. Många entreprenörer på start up-scenen har svårigheter att växa och attrahera personal till
Stockholm. Teknikföretag, vars framgångar är helt beroende av att de lyckas
locka de bästa talangerna från hela världen,
tvingas kämpa när bostadsbristen gör det
svårt att rekrytera, spetskompetens utvisas
och skattereglerna tynger verksamheten.
Samtidigt vittnar mindre företag om långa
handläggningstider, om ökande otrygghet
och om att de upplever sig styvmoderligt
behandlade i kontakter med staden.

Jobbskapande kräver ett företagsvänligt klimat. Det handlar

utvecklad flygkapacitet och en stärkt internationell tillgäng-

om vilka förutsättningar som ges för människor att starta,

lighet med direktflyg. Flygskatten gör nu istället att viktiga

driva och utveckla företag och vilka attityder, regler och

flyglinjer läggs ned och slår hårt mot både Stockholms och

institutioner som företagare möter i vardagen. Att driva eget

hela Sveriges konkurrenskraft, utan att ha positiva effekter

företag innebär ofta stora risker och kräver mycket energi.

för klimatet. Flygskatten ska avskaffas, Bromma flygplats

Då är det inte rimligt att småföretagare i snitt tvingas lägga

ska bevaras, och en fjärde bana på Arlanda måste komma

ner tio timmar i veckan på administration, som ett resultat av

på plats så snart som möjligt. Effektiva och miljövänliga

regelkrångel, eller tvingas lägga resurser på investeringar i

transporter är avgörande för Stockholms utveckling och

säkerhetslösningar, på grund av återkommande stölder och hot.

tillväxt. Även inom Stockholm måste det vara möjligt för
olika typer av företagare, bland annat hantverkare, att ta

Stockholm behöver mer än
någonsin tidigare en politik som
främjar entreprenörskap.
företags möjligheter att rekrytera och växa, utan rekryteringen
måste underlättas genom exempelvis företagarhotell och
kollektivboenden.
Stockholm behöver mer än någonsin tidigare en politik som

Att enkelt kunna ta sig till och från Stockholm från resten av

sig fram, parkera och hitta fungerande lösningar för exem-

landet och världen är avgörande för Stockholms långsiktiga

pelvis transporter.

främjar entreprenörskap. Fortfarande skapas 4 av 5 nya

Stockholm har i grunden goda möjligheter att ha landets och

takt med att arbetslivet förändras. Tillsammans med olika

konkurrenskraft och tillväxt. Stockholmsregionen behöver

Att enkelt kunna ta sig till och
från Stockholm från resten av
landet och världen är avgörande
för Stockholms långsiktiga
konkurrenskraft och tillväxt.

Europas bästa företags- och innovationsklimat, inte minst
med tanke på att vi har universitet av internationell klass
och lockar hit välutbildade människor från hela Sverige och
världen. Därför måste vi verka för att utvisningarna av experter,
specialister och övriga arbetskraftsinvandrare upphör, samtidigt som det måste bli enklare att rekrytera internationella
talanger. Bostadssituationen i Stockholm ska inte begränsa

jobb av mindre företag och gruppen entreprenörer ökar i
företagsorganisationer kan vi stärka intresset för att starta
eget, exempelvis genom samarbete med Ung Företagsamhet
i skolorna och genom att införa sommarföretagande som
alternativ till kommunala sommarjobb. Företagande och
entreprenörskap kan även vara en väg ut ur bidragsberoende.
Personer som är beroende av försörjningsstöd kan därför
få möjlighet att starta eget under en begränsad tid, vilket
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behovsprövas i samarbete med företagsrådgivning.
Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet när alla andra
medel är uttömda. Företagande med försörjningsstöd ska därför
endast vara temporärt och ses som ett steg ut ur arbetslöshet.
Vår ambition är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025, men för att Stockholm ska fortsätta att
växa starkt i en allt hårdare konkurrens, krävs en politik som
tar ansvar för att ge näringslivet och arbetsmarknaden de
bästa förutsättningarna. Nya investeringar i kommunikationer

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

utse ett företagarborgarråd som ska ansvara för att ge
näringslivet bästa möjliga förutsättningar att verka och växa.

•

inrätta en regelförenklingsfunktion i staden för att minska
regelkrånglet och korta handläggningstiderna för företag.

•

införa en internutbildning för stadens medarbetare om
vikten av ett gott bemötande och korta handläggningstider
för företagare.

•

upprätta ”En väg in” till staden, med flera språkkompetenser,
för att säkerställa att entreprenörer bemöts med service och
uppskattning.

•

etablera fler företagshotell där talanger kan hyra bostad
samt fler kollektivboenden.

•

stärka Ung företagsamhet i stadens skolor och etablera
sommarföretagande som alternativ till kommunala sommarjobb.

•

sätta ett innovationsmål och ta fram en exportstrategi
för Stockholms stad.

•

förstärka digitaliseringen inom stadens egna verksamheter
för att öka innovationskraften.

•

inrätta en central trygghetsjour för säkerhet, dit handlare
kan vända sig för att få hjälp.

•

möjliggöra mötesplatser för entreprenörer över 60 år.

•

arbeta för stärkt internationell tillgänglighet med flyg,
bevara Bromma flygplats och driva på för byggandet
av en fjärde bana på Arlanda.

och bostäder måste prioriteras, samtidigt som näringslivet
får tydliga och långsiktiga förutsättningar att verka och växa.
Stockholm behöver ett företagarborgarråd som genom
direktkontakt med lokala företagare har ansvar för hur
företagsklimatet utvecklas, och som säkerställer att många,
krångliga regler inte står i vägen för tillväxt.
Stockholms stad ska minska regelkrånglet och korta handläggningstiderna för företag i staden genom en funktion som arbetar
aktivt med regelförenkling. För att underlätta för besöksnäringen
vill vi tillämpa den så kallade Rättviksmodellen för tillsyns- och
tillståndshandläggningen, som innebär en fast årlig kostnad
baserad på antalet anläggningar samt en rörlig avgift som
endast tas ut efter utförd kontroll. Alla som arbetar i staden
måste verka för att staden ska vara en serviceorganisation som
gör det enkelt för både företagare och medarbetare att ha kontakt
med staden. Staden ska använda digitalisering och offentlig upphandling som ett sätt att kvalitetsutveckla verksamheterna och
driva innovationer. Tydliga utvecklingsmål för innovationer ska tas
fram i nära samarbete mellan staden, entreprenörer och forskare.
Stockholm måste höja ambitionerna, så att företag får möjligheter
till fortsatt utveckling och tillväxt.
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I Stockholm ska alla kunna
förverkliga sina drömmar
genom egen ansträngning
Stockholm ska vara en stad med hög
social rörlighet, som har förmåga att
tillvarata varje människas potential och
skapa lika möjligheter för alla att förverkliga
sina drömmar genom egen försörjning.
Människor ska alltid mötas av höga
förväntningar och aktivitet. Samtidigt ska
det finnas tydliga krav på motprestation
för dem som uppbär offentliga bidrag.
Egna ansträngningar och arbete måste
alltid löna sig.
Att skapa möjligheter för människor till ett livslångt lärande,
vidareutbildning och omskolning blir allt viktigare, oavsett var
i livet man befinner sig. Inte minst på grund av Stockholms
förändrade arbetsmarknad, som efterfrågar en alltmer välut-

bildad arbetskraft. Här kan vuxenutbildningen spela en avgö-

Det ska löna sig mer att arbeta än att uppbära offentliga

rande roll. Moderaterna är övertygade om att vuxenutbildning

bidrag. För att fler ska komma till sin rätt och bli delaktiga i

med fokus på kvalitet, resultat och att få människor i arbete,

samhället är det nödvändigt att korta vägen från bidrag till

kan bidra till att fler människor som står utanför arbetsmark-

jobb. Det måste ställas tydliga krav på motprestation för den

naden kan få en ärlig chans att bli delaktiga i samhället och

som får bidrag. Alla som kan jobba, men får försörjningsstöd,

försörja sig.

ska kunna utföra samhällsnyttiga insatser i form av enklare
arbeten i staden. Sådana enklare arbeten kan exempelvis

Människors möjlighet – och skyldighet – att försörja sig

vara som måltidsvärdar inom bland annat förskolan, som

genom eget arbete är en grundpelare i Moderaternas politik.

avlastar förskolepersonalen och därmed också möjliggör för
dem att fokusera på det pedagogiska uppdraget. Vidare ska
en femdagarsregel införas, som ställer krav på personer som

För att fler ska komma till sin
rätt och bli delaktiga i samhället
är det nödvändigt att korta vägen
från bidrag till jobb.

söker försörjningsstöd att söka en insats inom fem dagar för
att fortsätta vara kvalificerade för full ersättning. Vi vill också
att socialtjänsten ska göra hembesök hos personer som
ansöker om försörjningsstöd, för att etablera en starkare
kontakt mellan staden och individen samt förebygga fusk.

För att underlätta etableringen
ska det finnas en ingång för
nyanlända där både kommunala
och statliga aktörer samlas för
snabbare etablering.
För att underlätta etableringen ska det finnas en ingång för
nyanlända där både kommunala och statliga aktörer samlas
för snabbare etablering. Istället för att den enskilde ska behöva besöka olika myndigheter på olika platser ska det finnas
möjligheter för Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och staden
att samlas och samverka.
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Stockholms stads jobbtorg, som erbjuder stöd till personer
med försörjningsstöd, ska konkurrensutsättas. Moderaterna
vill ha fler specialiserade jobbtorg, som exempelvis arbetar
med validering, matchning och utbildningar som leder till

MODERATERNA
LOVAR ATT...

•

införa resultatstyrd vuxenutbildning med fokus på att fler
människor kommer i arbete.

att möta nyanlända för en snabb etablering.

•

skärpa arbetet med att identifiera och motverka felaktiga
utbetalningar av försörjningsstöd.

Stockholm behöver en arbetsmarknad som välkomnar alla,

•

införa möjligheten att starta eget med försörjningsstöd
under en begränsad tid, som behovsprövas i samarbete
med företagsrådgivning.

•

konkurrensutsätta stadens jobbtorg och inrätta särskilda
jobbtorg som fokuserar på att snabbare etablera nyanlända
på arbetsmarknaden.

•

inrätta en ingång för nyanlända där både kommunala och
statliga aktörer samlas för att underlätta snabbare etablering.

•

som en väg ut ur bidragsberoende införa samhällsnyttiga
insatser, till exempel arbete som måltidsvärd i förskoleoch skolverksamhet.

•

införa ett bidragstak.

•

införa en tydlig koppling mellan SFI och ekonomiskt bistånd.

personalomsättning bland stadens medarbetare, är en signal

•

ingå en integrationspakt med näringslivet.

om att staden måste bli en bättre arbetsgivare. Staden ska

•

permanenta satsningarna på äldrevärdar, omsorgsvärdar
och anställning för personer med funktionsvariation.

•

Stockholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

•

Stockholms stad som arbetsgivare ska införa hälsoförsäkringar,
erbjuda stadens medarbetare kompetensutveckling och
karriärmöjligheter, samt minska den administrativa bördan.

•

flytta förvaltningar från innerstaden till ytterstaden för att frigöra
för bostäder och kontor. Staden ska vara representerad i alla
stadsdelar, inte bara innerstaden.

jobb. Vi vill också inrätta jobbtorg som är specialiserade på

även de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden,
eller har svårt att tala perfekt svenska. Människor med
funktionsvariation ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett
arbete att gå till. Moderaterna vill därför att staden ska arbeta
mer aktivt för att anställa fler personer med funktionsvariation.
Staden står inför stora rekryteringsbehov framöver, samtidigt
som belastningen på välfärden ökar. Det är tydligt att detta,
i kombination med hög sjukfrånvaro och en omfattande

erbjuda en effektiv organisation som stärker medarbetarnas
drivkrafter och kompetens och därmed verksamhetens kvalitet. Det ska alltid finnas utrymme till ett livslångt lärande och
kompetensutveckling. Moderaterna vill även att stadens medarbetare ska erbjudas hälsoförsäkringar, försäkringslösningar
som genom förebyggande insatser kan upptäcka sjukfrånvarorisker i tidigt skede och därmed förbättra medarbetarnas
hälsa. Vårt mål är att Stockholms stad ska vara Sveriges
bästa offentliga arbetsgivare.
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I Stockholm ska alla
barn få en bra uppväxt
och skolgång
Det har aldrig varit viktigare att ha en
bra utbildning, och det kommer att bli
än viktigare i framtiden. Hård global konkurrens, tillsammans med en allt snabbare
digitalisering, kommer att påverka
svensk arbetsmarknad, precis som
stora omvärldsförändringar har gjort
många gånger tidigare genom historien.
Trots att vi lever i en utpräglad kunskapsekonomi har Sverige
och Stockholm tillåtits att halka efter. Starka och duktiga
lärare är avgörande för att skolan ska fungera, men lärarbristen

utländsk härkomst eller de som kommer från familjer med en

avgörande för att skolorna ska fungera väl. Vi ska ha höga

visning ska annan personal ta över arbetsuppgifter som ligger

svagare utbildningstradition.

krav på våra rektorer, men då måste de ha ett omfattande

utanför det rena kunskapsuppdraget.

mandat att styra sin skola utifrån sina lokala förutsättningar.
Den negativa trenden kan vändas, men dagens problem har

Rektorerna ska leda det pedagogiska arbetet på skolorna och

Genom att utvärdera elevernas kunskaper märks det när någon

byggts upp under decennier och det kommer därför att ta tid

få långtgående mandat att säkerställa studiero och trygghet.

halkar efter. Tidiga betyg och centralt rättade nationella prov visar

innan skolan blir så bra som elever och föräldrar har rätt att

För att klara sitt arbete ska de få möjlighet till ledarskapsut-

vem som behöver hjälp och var undervisningen inte håller måttet.

förvänta sig.

bildning och stärkas i sin roll.

När man börjar gymnasiet ska man ha tillräckliga kunskaper med
sig från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier.

Politiker av alla färger har petat och detaljstyrt i skolan under

Vi måste ta intryck av de skolor som lyckas. Framgångs-

för lång tid. Nu måste vi ta ett steg tillbaka, och plocka

faktorer, som till exempel kollegialt lärande och tvålärar-

Skolan ska vara en fredad zon. Rektorn är ansvarig för att

bort många av de uppdrag och regelverk som begränsar

system, ska kopieras. Skolor med goda resultat och långa

studiero och trygghet råder på skolan, och ska ha fullt mandat

personalens möjlighet att göra ett bra jobb. Ledarskapet är

köer ska få möjlighet att etablera filialer i stadsdelar med

att lösa denna centrala uppgift med kraft. Misstänkta brott ska

svaga skolresultat. Det finns flera fristående skolbyggare

anmälas, mobbare ska flyttas och misskötsel ska mötas av

som är snabba och duktiga. Vi ska ta hjälp av dem för att

åtgärder direkt. Dåliga skolor, som visar allvarliga brister trots

tillgodose behovet av nya skolor.

försök att förbättras, ska stängas.

Tid och ansträngning ger resultat. Varje elev ska mötas av

Barn är inte stöpta i samma form och valfriheten är därför

höga förväntningar och hela skoldagen, även tiden på fritids,

viktig. Många elever behöver speciellt anpassad undervisning

ska användas för lärande. Vi vill ge elever mer lärarledd

för att kunna lära sig. Om de inte får den möjligheten kommer

undervisning – en timma mer varje dag och längre terminer

de inte kunna ta till sig undervisningen och det går inte sällan

kommer att ge eleverna bättre förutsättningar att nå sin

ut över resten av klassen i form av oro och stök. För att kunna

potential. För att lärarna ska kunna koncentrera sig på under-

skapa goda studiemiljöer för alla elever ska skolorna kunna

är stor, missnöjet med skolan som arbetsplats är utbrett och
lärarutbildningen håller inte tillräcklig kvalitet.
En genomsnittlig svensk elev studerar färre timmar och har
sämre kunskaper än elever i de länder som Sverige måste
kunna mäta sig med. Även om många barn och unga trivs i
skolan så är det alltför många elever som känner sig otrygga
eller har svårt att koncentrera sig på studierna i en stökig
skolmiljö. Värst drabbas de barn som har sämre förutsättningar,

Varje elev ska mötas av höga
förväntningar och hela skoldagen,
även tiden på fritids, ska användas
för lärande.
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erbjuda mindre klasser för elever med särskilda behov. Läraren
ska kunna styra sin undervisning med större utrymme för pedagogisk anpassning så att alla elever når, och gärna överträffar,
målen. Inte minst behöver många pojkar speciellt stöd för att
inte hamna efter. Resursskolor ska finnas tillgängliga och de ska
få de resurser som de behöver.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

rektorer och lärare ska ha frihet att utföra det pedagogiska
uppdraget utan onödiga regler och uppdrag vid sidan om
kunskapsförmedlingen.

•

införa mer lärarledd undervisning i alla årskurser och
låta lärarna koncentrera sig på kunskapsuppdraget.

•

förbättra studiero och trygghet genom att lärare och
rektorer kan och får ställa krav.

•

genomföra diagnostiska prov i varje årskurs för att upptäcka
kunskapsluckor tidigt så att hjälp kan sättas in.

•

skolor med goda resultat och långa köer ska få möjlighet
att etablera filialer i stadsdelar med svaga skolresultat.

•

införa en elevhälsogaranti för att säkerställa att elevhälsan
är tillgänglig även utanför skoltid och under skollov.

•

fritidshemmen ska erbjuda pedagogisk verksamhet, läxhjälp
och studiestöd till alla, samt samarbeta med kulturskolan
och idrottsverksamheter för att använda tid och lokaler väl.

•

vidta åtgärder för att gymnasiets lärlingsutbildningar ska hålla
hög kvalitet och införa en ny yrkesskola som leder till jobb.

•

slå vakt om valfriheten och införa ett aktivt obligatoriskt skolval
så att alla elever ska hitta en skola som passar just dem.

Allt fler elever vittnar om hur de mår dåligt. Även om de psykiska
besvären inte alltid beror på skolan, går de ofta ut över
studierna. Att elevhälsan är tillgänglig under kvällar, helger
och lov kommer att fånga elever när de är i behov av hjälp.
Det behövs mer stöd på nätet för att elevhälsan ska vara lätt
att nå när eleverna behöver stöd som mest.
Kunskapsresan börjar i förskolan och fler duktiga förskollärare
ska ta tillvara små barns lust att lära. På ett lekfullt och lustfullt
sätt ska grunden till läsande, räknande och skivande läggas.
Förskolebarn med behov av stöd ska identifieras tidigt så att
hjälp kan sättas in direkt vid skolstart. Fler specialpedagoger och speciallärare ska finnas tillgängliga för att handleda
resurspersoner i förskolan samt lärare som har barn i behov
av särskilt stöd. Ju tidigare stödåtgärder sätts in, desto större
är möjligheten att eleven klarar skolan. Förskolan är inte minst
viktig för barn med utländsk bakgrund, för vilka en tidig kontakt
med svenska språket är centralt för möjligheten att lyckas i
skolan. Det är därför viktigt att personalen, vid sidan om sin
pedagogiska kompetens, även talar god svenska.
Många barn tillbringar en stor del av sin dag på fritids och
fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande. Därför
vill vi öka det pedagogiska inslaget av mer utbildad personal,
införa läxhjälp och mer organiserad fysisk aktivitet för alla.
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Stockholms
trafik ska fungera
För att Stockholm ska fortsätta vara
en tillväxtmotor som lockar människor
att flytta hit, arbeta och bidra, måste
det vara enkelt att leva. Då kan inte
Stockholm fortsätta att vara en stad där
man tillbringar mer tid med att pendla
än att semestra och där parkeringsmöjligheterna blir allt mer begränsade.
Trafiksituationen börjar bli ohållbar
och direkt farlig när räddningstjänst
och blåljustrafik får kryssa sig fram i
trafikköer, samtidigt som bussar inte
kommer fram.

Att snabbt kunna förflytta sig genom Stockholm är avgörande

innerstaden och förbättra framkomligheten, luftkvaliteten

ett sätt att öka stadens intäkter. På vissa platser behövs

för att stockholmarnas vardag ska fungera.

och stadsmiljön. Vi vill också gräva ned biltrafiken på Central-

dock avgifter för att undvika att gator används som pendlar-

bron och öppna upp Riddarholmskanalen för att på så sätt

parkeringar. Vi är därför inte emot parkeringsavgifter, men

Vägarbeten och andra byggprojekt i staden måste samordnas

ge tillbaka staden till stockholmarna. Vi vill underlätta för

om det införs avgifter där det inte råder någon trängsel

för att säkerställa att räddningstjänst och blåljustrafik inte

kollektivtrafik på vatten för att fler ska kunna använda

på gatorna eller om den avgiftsbelagda tiden förlängs på

fastnar i trafikköer, så att kollektivtrafiken kommer fram

vattenvägarna, samtidigt som det avlastar våra gator.

kvällar och helger, blir det bara ännu svårare för människor

Stockholm är just nu en av Europas snabbast växande regioner.

kommit igång.

Vi har under kort tid blivit betydligt fler invånare och mycket
som följer av det är positivt, men det ställer också stora
krav på utbyggd kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar
när vi blir fler som ska samsas på samma utrymme.

och att människor kan ta sig runt i staden. Moderaterna vill

att pussla ihop vardagen. Parkeringsavgifterna måste därför

förbättra framkomligheten i staden genom att samordna de

ses över. Vår inriktning är att avskaffa avgifterna där de inte

arbeten som utförs. Vi vill bygga en stad där människor kan

fyller någon funktion, återgå till avgiftsbeläggning klockan

ta sig fram med och äga bil i takt med att fordonsflottan blir
allt mer miljövänlig, samtidigt som vi underlättar för den som
vill gå, cykla eller åka kollektivt. Då måste även snöröjningen
fungera för alla och kunna ske på natten, innan trafiken

Att snabbt kunna förflytta sig
genom Stockholm är avgörande
för att stockholmarnas vardag
ska fungera.

9–17 på vardagar i innerstaden, reducera avgifterna för
motorcykel och moped så att de står i proportion till hur
mycket plats som tas upp, och återgå till avgiftsfri parkering
för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Stockholm behöver en långsiktig omställning till miljövänligare
transporter. Då är det de skadliga utsläppen som ska

För att öka framkomligheten för alla trafikslag är det viktigt att
leda genomfartstrafiken förbi eller runt Stockholms innerstad.

Många behöver sin bil för att få vardagen att gå ihop.

bekämpas, inte bilarna. Vi vill inte medverka till politiska

Den östliga förbindelsen, som skulle ge Stockholm en

Parkeringsavgifter ska motiveras av ett behov av att förbättra

beslut som skulle innebära att en halv miljon dieselbilar

komplett ringled, måste byggas för att minska trafiken i

framkomligheten och minska trängseln, inte användas som

från år 2020 inte längre får köras i Stockholms innerstad.
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Stockholm behöver en långsiktig
omställning till miljövänligare
transporter. Då är det de skadliga
utsläppen som ska bekämpas,
inte bilarna.

Det finns flera sätt att uppnå en bättre luftkvalitet i innerstaden, bland annat genom satsningar på laddstolpar,
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MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

öka framkomligheten för alla trafikslag genom att
prioritera rörlig trafik och kapacitetsstarka trafikslag.

•

ändra parkeringsreglerna för att förbättra framkomligheten
och avskaffa avgifterna där de inte fyller någon funktion.

•

gräva ned Centralbron i en tunnel och skapa en grönare
och hållbarare miljö i city.

•

genom den östliga förbindelsen bygga färdigt ringleden
runt innerstaden för bättre framkomlighet och trevligare
stadsmiljö för alla stockholmare.

•

inte införa dieselförbud i Stockholm år 2020.

•

förbereda och underlätta för bilpooler och bildelningstjänster.

bilpooler och miljösmarta transportlösningar, samtidigt
som genomfartstrafiken ska köra runt, inte genom, centrala
Stockholm. Ett införande av dubbdäcksavgift är en lämplig
väg att gå för att komma till rätta med bland annat farliga
partiklar och är att föredra framför dubbdäcksförbud.
Stockholm ska ta vara på och underlätta den tekniska
utvecklingen genom exempelvis testbäddar för självkörande
bilar och kollektivtrafik som inom bara några år helt skulle
kunna förändra hur vi förflyttar oss. Även bilpooler och
bildelningstjänster fyller en viktig funktion i den växande
staden när fler behöver tillgång till bil, men kanske inte
nödvändigtvis vill äga en bil. Etableringar och smarta lösningar
för bilpooler behöver därför underlättas. Det krävs dock en
lagändring för att detta ska nå sin potential och vi ska kunna
reservera platser på gatumark för bilpoolsverksamheter.
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Stockholm ska
fortsätta vara världens
vackraste huvudstad
Stockholm är en av Europas snabbast
växande storstadsregioner. Storstadens
dragningskraft ökar och människor söker
sig hit för att studera, arbeta, bo och
skapa sig en framtid. Stadens gröna
värden, med parker och närheten till
naturen och vattnet, gör Stockholm
till världens vackraste huvudstad.
Vi vill utveckla Stockholms gröna och
blå värden. I Stockholm behövs fler träd,
planteringar, gröna tak och urbana
odlingar. Närheten till vatten ger goda
möjligheter att skapa fler strandbad.
Moderaterna verkar för fler
fritidsbåtsplatser.
För att vi ska kunna utveckla Stockholm till en modern, hållbar
och inkluderande storstad behöver vi få en fungerande
bostadsmarknad. Unga måste kunna skaffa sig en första
bostad och hushållen måste ha möjlighet att ändra sin
boendesituation när livet förändras. Dagens inlåsningseffekter
hämmar rörligheten och regelkrångel med onödigt långa
processer bromsar bostadsbyggandet.
Stadsutveckling handlar inte enbart om antal bostäder, utan
också om hur vi vill bygga. Vi slår vakt om en god balans

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

verka för att Stockholm blir en pilotkommun för undantag
från en rad byggregler, som bullerregler och riksintressen.

•

ytterligare öka takten i bostadsbyggandet.

mellan att bevara Stockholms årsringar, såväl i innerstaden som i
ytterstaden, och att bejaka ny arkitektur. 1960- och 1970-talens
rivningshysteri, miljonprogram och betongbrutalitet blir aldrig
mer verklighet i vårt Stockholm. Vi vill värna de olika stadsdelarnas identitet och låta stadsutvecklingen ske i samklang
med den befintliga miljön. Med vår politik sker stadsutvecklingen med respekt för stadens årsringar. Vi vill också tänka
nytt och bygga på höjden där det berikar stadsbilden, som
vid stadens inlopp.

•

skapa en stad utan nedskräpning, klotter och skadegörelse.
Vi kommer införa nolltolerans och åtgärda problemen direkt.

•

gräva ned Centralbron i en tunnel, öppna Riddarholmskanalen
och skapa gröna stråk i hjärtat av Stockholm.

•

bevara Stockholms kulturvärden och säga nej till ovarsamma
rivningar i stadsmiljön. Moderaterna värnar trädgårdsstadens
unika miljö.

•

staden tillsammans med fastighetsägare, näringsliv och andra
aktörer ska samverka för att skapa trygga offentliga rum i
alla stadsdelar.

Alla ska känna sig trygga och trivas i våra offentliga rum.
Särskilt fokus har vi på att kvinnors trygghet ökar. Genom
att hus har bottenvåningar där det pågår verksamheter, som
restauranger, och att se till att inte skapa döda ytor, samt ha
en strategi för belysning, kan otryggheten minska. Vi vill bygga
kvarter där det är tydligt vad som är offentlig mark och privat,
där föräldrar tryggt kan släppa ut sina barn på gården.

•

börja planera för en helt ny stadsdel i Norra Djurgårdsstaden,
Loudden, med 10 000 bostäder och 2 500 arbetsplatser.

•

utveckla former för kollektivboenden.

•

satsa på parker, grönområden och urbana trädgårdar.

•

verka för fler fritidsbåtsplatser.

Moderaterna verkar för en socialt sammanhållen stad.
Det betyder att skilda gruppers behov måste vägleda planeringen av nya bostäder. När Stockholm utvecklas behöver vi
tänka nytt kring stadsutvecklingen. I framtiden kommer det att
finnas efterfrågan på många olika boendeformer, beroende på
livssituation eller funktionsvariation. Kollektivboenden är en
efterfrågad form som vi vill utveckla och pröva.
Vi behöver fler bostäder, en mångfald av boendeformer och en
större rörlighet i det bostadsbestånd som redan finns.
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Stockholm ska vara en
ekologiskt hållbar storstad
Miljö, klimat och hållbarhet hör till vår
tids allra största frågor. De berör alla
människor, överallt. Frisk luft, rent vatten
och en miljö som är fri från gifter och
annan negativ påverkan är vi alla beroende
av. Mindre miljöpåverkan är helt enkelt
en överlevnadsfråga. Samtidigt behöver
miljömål och åtgärder vara verklighetsförankrade och effektiva.
Vi moderater slår vakt om miljön samtidigt som vi bejakar
tillväxt och utveckling. Ekologisk hållbarhet och ekonomisk
hållbarhet hänger samman. Hållbarhet handlar om en balans
mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.
Vi vill stimulera innovationer inom miljöområdet. Stockholmsregionen är beroende av en utbyggd flygtrafik och istället
för ineffektiva flygskatter finns den klimatsmarta lösningen i
förnybart bränsle och effektivare flygplan.
År 2010, när Moderaterna styrde staden, utsågs Stockholm
till Europas första miljöhuvudstad. Vi vill ta tillvara Stockholms
möjligheter att utvecklas till en unikt klimatsmart huvudstad
och region. Tekniska innovationer möjliggör att det blir allt
enklare att göra miljövänliga och hållbara val. Framtidens
fordonsflotta kommer exempelvis inte att vara beroende av

fossila bränslen och när nya stadsdelar planeras ska det vara
självklart att integrera en fungerande laddinfrastruktur.
Målet på längre sikt är att de fordon som kör på Stockholms
gator ska vara fria från både fossila och hälsofarliga utsläpp.
Trots att luftkvaliteten har blivit avsevärt bättre i Stockholm,
är den ibland inte tillräckligt bra på vissa gator.
Därför behöver vi verktyg som är effektiva. Vi vill dock inte
införa miljözoner på ett sätt som skulle göra att hälften av
Stockholms bilar inte får köras i Stockholms innerstad
redan år 2020. Kostnaderna för de familjer som inte skulle
kunna köra i Stockholm, trots att de köpte en miljöklassad
dieselbil för bara några år sedan, står inte i proportion till de
miljömässiga effekterna.
Att leva i en förtätad storstadsregion är något av det mest
klimatsmarta man kan göra. Närheten och de små avstånden
minskar miljöpåverkan. I vårt Stockholm kommer dessutom
mängden grönska med fler träd, planteringar och tak där
man kan odla, att öka. Våra satsningar får även till effekt att
luftkvaliteten förbättras då grönskan binder ohälsosamma
partiklar. I framtidens Stockholm har fler spårområden däckats
över och ytor skapats för bostäder, gårdar och parker. Vi vill ha
en långsiktig planering och därför utreda Stockholms framtida
grönstruktur för att möta befolkningsökningen och kommande
generationers behov.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad 2040.

•

Stockholm ska vara en giftfri stad 2030.

•

skapa minst 2 000 nya laddmöjligheter för elbilar
över hela staden.

•

samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk
och kemisk status senast år 2021.

•

upprätta en strategi för hur stadens grönområden
kan utvecklas och bevaras när Stockholm växer.

•

satsa på trädalléer och planteringar för att
förbättra luftkvaliteten.
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Stockholm ska stå
starkt mot social utsatthet
Stockholm ska vara världsledande i
skyddet av de mänskliga rättigheterna
och vara en stad där alla har lika rätt till
stöd. Stockholm har dessvärre blivit en
tudelad stad med stora socioekonomiska
skillnader. Med rätt prioriteringar och
målmedveten politik finns emellertid
möjlighet att vända utvecklingen.
Stadens socialsekreterare har haft en hög arbetsbelastning och
omfattande personalomsättning de senaste åren. I vissa fall
har de gått på knäna. För att kunna garantera stockholmarna
en rättssäker behandling och samtidigt se till att socialsekreterarna får de bästa förutsättningarna att kunna göra sitt jobb
vill Moderaterna förbättra arbetsvillkoren för socialtjänstens
medarbetare genom tydliga karriärstegar och en minskning
av den administrativa bördan.
Den generella hemlösheten minskar i Stockholm. Hemlösa
äldre och barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden
utmärker sig emellertid i statistiken och ökar istället kraftigt.
Över 700 barn lever i dag i osäkra boendeförhållanden.
Här måste till krafttag, dels förebyggande i form av budgetoch skuldrådgivning, dels genom att skapa möjligheter
till jobb, eftersom många föräldrar saknar en inkomst och
därmed möjligheter att få en bostad.
När det gäller äldre hemlösa är den ökade förekomsten av
psykisk ohälsa, demenssjukdomar och somatiska sjukdomar,

i kombination med ekonomiska svårigheter, bidragande
orsaker till att gruppen ökar. Personal inom äldreomsorgen
och socialtjänsten måste utbildas i att kunna upptäcka och
förebygga när äldre befinner sig i riskzonen.
Alla barn ska få en bra start i livet. Därför vill Moderaterna att
föräldrastödsprogram ska prioriteras. Fler föräldrar ska få den
hjälp och det stöd som de behöver för att underlätta vardagen
och stödja barns utveckling. Moderaterna vill även fortsatt
prioritera det drogförebyggande arbetet. Obligatoriska föräldrasamtal ska hållas senast efter 24 timmar när en påverkad
minderårig påträffats av polis eller socialtjänst eller när en
ungdom anmäls för brott.
I delar av Stockholm är hederskulturen utbredd och det
handlar om alltifrån social kontroll över kvinnors sociala liv
till tvångsgifte och könsstympning. Kulturella värderingar
får aldrig leda till att avkall görs på jämställdhet och rättstilllämpning. Samhällsorienteringen för nyanlända måste få ett
starkare fokus på barns och kvinnors rättigheter. Moderaterna
vill även utveckla föräldrastödet riktat till utrikes födda för att
motverka hedersproblematiken.
I dag ges personer som vistas illegalt i Stockholm möjlighet till
försörjningsstöd. Det är varken rimligt eller en hållbar situation.
Det skapar ett skuggsamhälle och minskar tilltron till det svenska
rättssystemet, när personer som sökt asyl men får avslag likväl
beviljas offentliga bidrag. Det vill Moderaterna ändra på.
Utvecklingen är allvarlig, men inte omöjlig att vända. Med rätt
medel kan varje individ få det stöd som behövs. Stockholm ska
vara en stad som skapar möjligheter för varje individ.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

förbättra arbetsvillkoren för socialtjänstens medarbetare på
kort och lång sikt, bland annat genom att införa karriärstegar
och minska den administrativa bördan.

•

främja utveckling för att införa legitimation för socialsekreterare.

•

införa en obligatorisk samhällsorientering för nyanlända med
fokus på kvinnors och barns rättigheter.

•

prioritera föräldrastödsprogram och utveckla föräldrastödet
med fokus på att motverka hedersförtryck.

•

ställa krav vid behov på personer som får försörjningsstöd
att delta i insatser som tar sikte på att bryta hedersrelaterat förtryck.

•

öka kunskapen om könsstympning hos personal inom skola,
vård och socialtjänst.

•

avskaffa rätten för personer som vistas illegalt i Stockholm
att få försörjningsstöd.

•

obligatoriska föräldrasamtal ska hållas senast 24 timmar
efter att en påverkad minderårig påträffats av polis eller
socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott.
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Stockholm ska
vara en trygg
stad att åldras i
På ålderns höst ska ingen behöva känna
oro över sitt boende eller att man inte
kan få den hjälp som behövs, oavsett
om man väljer att bo kvar hemma eller på
ett äldreboende. Stockholms äldreomsorg
ska vara tillgänglig, kännetecknas av
hög kvalitet och präglas av respekt för
den enskildes behov och önskemål.
Moderaterna vill värna äldres rätt att själva
få välja vilket äldreboende de föredrar.
Samtidigt ska det finnas tillräckligt
med stöd och hjälp till de personer som
saknar förmåga att kunna välja själva.
Vi är övertygade om att valfrihet skapar
trygghet för den enskilde och en bättre
vård och omsorg.

En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för att äldre

För att kunna erbjuda en omsorg av hög kvalitet ska hem-

ska kunna leva självständiga liv och stanna kvar i sina egna

tjänsten tydligt delas upp i två delar baserat på biståndsbeslut

hem så länge de önskar. Det är därför nödvändigt att hemtjänsten

– omsorg och hemservice. Det innebär att personal inom

präglas av hög kvalitet, god arbetsmiljö för medarbetarna och

hemtjänsten fokuserar på vård och omsorg, medan tjänster som

valfrihet för den äldre. En viktig förutsättning för detta är att

tvätt, städning och liknande utförs som hushållsnära tjänster.

satsa på kontinuitet och låta äldre träffa samma personal
vid besök. Vi anser därför att det bör finnas möjlighet att

Rätt mat och näring är avgörande för våra äldre. Det är inom

kunna erbjuda en bonus till utförare som upprätthåller en

äldreomsorgen viktigt ur såväl ett trivselperspektiv som ur

hög kontinuitet. Det handlar om att skapa trygghet och tillit

ett omsorgsperspektiv med god och nyttig mat. Vi föreslår

hos äldre. Det kan också hjälpa personalen att identifiera om

därför en satsning på ett måltidslyft inom äldreomsorgen. Vi vill

exempelvis vårdbehovet har förändras. Det ska också finnas

uppmuntra fler särskilda boenden att ha egna kök och erbjuda

möjlighet till frivilliga läkarundersökningar i hemmet.

hemlagad mat. Lokal matlagning bidrar till en bättre miljö och
skapar möjligheter att utveckla ett arbetssätt där personalen

Rätt mat och näring är avgörande
för våra äldre. Vi vill uppmuntra fler
särskilda boenden att ha egna kök
och erbjuda hemlagad mat.

Ofrivillig ensamhet bland äldre ska
motverkas, bland annat genom
boendeplatser i kollektivboenden
eller generationsboenden.
Moderaterna att biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
centraliseras. Det skulle skapa mer enhetliga beslut och göra att
fler skulle få den insats de verkligen behöver.

lagar mat tillsammans med de äldre.

Stockholms äldreomsorg ska präglas av valfrihet. Det ska

Alla äldre ska få en rättvis biståndsbedömning inom äld-

för att utveckla kvaliteten. Stockholms äldreomsorg ska vidare

reomsorgen. Det är centralt för att skapa trygghet för den
enskilde. Dessvärre skiljer biståndsbedömningen sig åt mellan
stadsdelarna och bedömningen har dessutom blivit mer
restriktiv. Den utvecklingen måste vända. Insatserna inom
äldreomsorgen ska inte vara beroende av var du bor. För att
skapa en mer effektiv, likvärdig och rättssäker process vill därför

finnas möjlighet till ledarskapsutveckling inom verksamheterna
vara ledande i kompetens inom demenssjukdomar och
geriatrisk specialistkompetens, med fördel genom så kallad
Silviacertifiering av äldreomsorgens medarbetare. Ofrivillig
ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom
boendeplatser i kollektivboenden eller generationsboenden.
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Moderaterna vill att en utbildningssatsning genomförs med
ett språklyft för anställda inom äldreomsorgen som har
svenska som andra språk. Staden ska också initiera och
möjliggöra flerspråkig hemtjänst så att äldre personer med
utländsk bakgrund kan förstå det språk som talas.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

införa frivillig läkarundersökning i hemmet.

•

centralisera biståndsbedömningen.

•

pröva införande av kontinuitetbonus inom hemtjänsten till de
utförare som levererar en hög personalkontinuitet.

•

införa ett kvalitetskontrakt för att garantera gemensam vårdplanering och uppföljning av insatser.

•

verka för en boendegaranti för alla över 85 år.

•

uppmuntra fristående aktörer att bidra till utbyggnad av
äldreboenden samt att ge uppskattade boenden med långa
köer möjlighet att expandera.

•

erbjuda platser inom kollektiv- eller generationsboenden för
att minska ofrivillig ensamhet.

I Stockholm växer den äldre befolkningen. För att möta

•

minska åldersdiskrimineringen i Stockholms stad.

behovet behövs fler aktörer som kan bidra till att vi får fler

•

höja kompetensen om demenssjukdomar genom att erbjuda
äldreomsorgens medarbetare kompetensutveckling enligt
Silviahemmets utbildningscertifiering.

angeläget är att uppskattade boenden som har långa köer

•

införa ett måltidslyft inom äldreomsorgen.

ges möjlighet att expandera.

•

införa ett språklyft för anställda inom äldreomsorgen som
har svenska som andra språk, samt initiera och möjliggöra
flerspråkig hemtjänst.

Samhället måste bli bättre på att ta
tillvara äldres kompetens, dels genom
att verka för att minska åldersdiskrimineringen i Stockholms stad
på arbetsmarknaden, dels genom att
uppmuntra äldre att starta företag.

äldreboenden. Därför vill Moderaterna uppmuntra fristående
aktörer att bidra till utbyggnad av äldreboenden. Särskilt

Åldersdiskriminering är vanligt förekommande, detta trots
höjd pensionsålder och arbetskraftsbrist inom flera branscher.
Samhället måste bli bättre på att ta tillvara äldres kompetens,
dels genom att verka för att minska åldersdiskrimineringen
i Stockholms stad på arbetsmarknaden, dels genom att
uppmuntra äldre att starta företag. Fler äldre måste få bättre
förutsättningar att jobba längre om de så önskar.

34

MODERATERNAS VALMANIFEST FÖR STOCKHOLM 2018-2022

MODERATERNAS VALMANIFEST FÖR STOCKHOLM 2018-2022

Stockholm ska ha ett
rikt kultur- och idrottsliv
Kulturen frodas i en storstad som
Stockholm och de kreativa näringarna
och besöksnäringen har tillväxtskapande
och attraktivitetshöjande effekter på
sysselsättning och turism för staden.
De allra flesta kulturverksamheter som
bedrivs i Stockholm gör det utan statlig
eller kommunal inblandning. Vi anser att
staden inte ska konkurrera med de fristående aktörerna genom att exempelvis
erbjuda avgiftsfria besök på museerna.
Förutom att det riskerar att urvattna
den fria kulturmarknaden bidrar det inte
till att nya målgrupper nås. Stockholms
stads kulturpolitik ska därför syfta till
att komplettera den fristående kulturen
och tillgängliggöra stadens kulturarv
för fler. Stockholm ska dra nytta av och
ytterligare befästa sin ställning som en

stad i digitaliseringens framkant för att
öka möjligheterna för stockholmarna
att ta del av konst och kultur digitalt.
Det finns många barn och unga i familjer med de sämsta
ekonomiska förutsättningarna som inte deltar i kulturaktiviteter.
Moderaterna vill göra kulturen mer tillgänglig för stockholmarna
och utveckla kulturen i framförallt ytterstaden genom satsningar
på bland annat biblioteken och Kulturskolan och erbjuda fler
en möjlighet att ta plats i Kulturskolans undervisning.
Därför föreslår vi att avgiften till Kulturskolan reduceras för

Vi vill stärka läsningens och
litteraturens roll genom att göra
biblioteken mer tillgängliga.

Som ett led i att möjliggöra för fler unga stockholmare att ta del
av kulturen vill vi införa en kulturpeng för samtliga stockholmare
upp till 20 år. På så vis är det fritt för varje individ att ta del av
kulturen utifrån egna intressen, önskemål och behov.
Stockholm som en stad på vatten förtjänar att lyftas fram i
evenemangssammanhang och vi vill därför verka för att upplåta

Prioriteringarna inom stadens
idrottsverksamheter ska präglas
av ett jämställdhets- och
folkhälsoperspektiv.

platser på stadens vatten för kulturscener.
Genom läsning får både barn och vuxna en möjlighet att

Det är bra friskvård att få in barn och ungdomar i idrott

upptäckta nya platser, lära sig nya saker eller bara koppla

tidigt, samtidigt som det har positiva effekter på folkhälsan.

av. Vi vill stärka läsningens och litteraturens roll genom
att göra biblioteken mer tillgängliga och pröva att införa

På grund av den snabba befolkningstillväxten i Stockholms

morgonöppna bibliotek, i syfte att möjliggöra boklån innan

stad är hall- och planbristen stor med 32 300 invånare

förskolan, skolan eller jobbet. Vi vill även ge fristående aktörer

per idrottshall. Historiskt sett har Stockholms stad främst

möjlighet att driva verksamhet i eller i nära anslutning till

byggt idrottshallar för 60–80 miljoner kronor styck. Det har

stadens bibliotek.

resulterat i få men dyra anläggningar. Därför vill Moderaterna
planera och bygga ännu fler moderna och ekonomiskt smarta

Prioriteringarna inom stadens idrottsverksamheter ska präglas
resurssvaga hushåll för att erbjuda ungdomar med olika

idrottshallar och simhallar. Det betyder fler hallar för pengarna

av ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv, i samarbete

bakgrunder och intressen skapande i alla dess former.

och en satsning på breddidrotten.

med både Stockholms ideella och kommersiella aktörer.
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När vi bygger och utvecklar staden är det viktigt att tidigt i
planeringsskedet ha med idrottsytor och idrottshallar i nya
stadsdelar. Vi vill också bjuda in fristående och ideella aktörer
för att tillsammans lösa hallbristen. En av stadens stora kvaliteter
är närheten till vattnet och vi vill att staden möjliggör fler

MODERATERNA
LOVAR ATT...

strandbad i Stockholm.

•

stadens kulturverksamheter inte ska konkurrera med de
fristående kulturverksamheterna.

Vi ser att hot, våld, ordningsstörningar och sexuella trakasserier

•

införa en kulturpeng för ökad valfrihet.

förekommer i våra offentliga rum, som på bibliotek, i simhallar

•

ge fler barn och unga förutsättningar att delta i
Kulturskolans aktiviteter.

ska inte begränsas i sin rörelsefrihet, utan det är förövarna

•

stärka läsningens roll genom morgonöppna bibliotek.

som ska stoppas. För oss är det självklart att unga kvinnor

•

pröva kulturscen på vatten.

ska kunna roa sig och delta i stadens evenemang och besöka

•

investera långsiktigt i fler nya idrottshallar, simhallar och
spelplaner.

Besökare på våra bibliotek ska mötas av en lugn stämning

•

möjliggöra för fler strand- och bryggbad i staden.

för att kunna läsa och studera. Vår trygghetssatsning öppnar

•

säkerställa säkerhet och trygghet på stadens evenemang,
bibliotek och sim- och idrottshallar.

•

bjuda in fler aktörer för att utforma och utveckla stadens
kultur- och idrottsliv.

och under festivaler och evenemang. De som blivit utsatta

simhallar utan att uppleva otrygghet eller bli trakasserade.

för fler verktyg och fler befogenheter för att exempelvis kunna
porta personer som inte sköter sig.

För oss är det självklart att unga
kvinnor ska kunna roa sig och delta
i stadens evenemang och besöka
simhallar utan att uppleva otrygghet
eller bli trakasserade.
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Stockholm ska ha ordning
och reda i ekonomin
Stockholm behöver ett politiskt
ledarskap som klarar av att förena höga
ambitioner för välfärden och omfattande
investeringar när staden växer med 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 valet 2014, med höjda skatter,
kraftigt ökad skuldsättning och slöseri med skattebetalarnas
pengar, innebär att stockholmarna tvingas betala mer i skatt
utan att välfärden har stärkts. Kostnadskontrollen brister, vilket
gör att stadens ekonomiska marginaler har minskat. Det är
allvarligt både för driften av stadens verksamheter och för
möjligheterna att finansiera investeringar.

Denna utveckling lovar vi att bryta. En stabil ekonomi är ett

att stadens kärnverksamheter inom välfärden går främst. Tydlig

skatteuttag för att göra det mer lönsamt att arbeta och billigare

medel för att säkerställa att inte vår gemensamma välfärd –

prioritering av kärnverksamheten och krav på minskade kostna-

att anställa. Men det förutsätter en god ekonomisk hushållning

förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst – ska utsättas

der för administration och lokaler bidrar till både stärkt kvalitet i

– med andra ord ett maktskifte.

för nedskärningar på grund av budgetunderskott. Det är bara

välfärden och starka offentliga finanser – utan skattehöjningar.

med robusta finanser som grund som välfärden får stabila
förutsättningar och kan utvecklas för framtiden.

Reformer som gör att fler människor kommer i arbete bidrar
Den andra delen i Moderaternas ekonomiska politik är en

till att öka de offentliga intäkterna utan att skatten behöver

aktiv fastighetsförvaltning för att skapa försäljningsintäkter.

höjas. Därutöver behöver offentliga verksamheter systematiskt

Moderaternas ekonomiska politik har två bärande delar.

Genom överskott och försäljningsintäkter kan Moderaterna

arbeta med att öka produktiviteten i de skattefinansierade

Den första är ett effektivt hushållande med skattemedlen.

föra en ansvarsfull finansiell politik med de omfattande inves-

tjänsterna. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitali-

Moderaterna står upp för tydliga prioriteringar som säkrar

teringar som ett växande Stockholm kräver utan att behöva

seringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av

lånefinansiera investeringar fullt ut och öka skuldbördan.

välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är
också nödvändiga delar i ett politiskt ledarskap som säker-

Stockholm
vara
världsledande
Det
är baraska
med
robusta
finanseri
skyddet
av de
mänskliga
rättigheterna
som
grund
som
välfärden
får stabila
och
vara en stadoch
därkan
alla utvecklas
har lika rätt
förutsättningar
till
förstöd.
framtiden.

Människors möjlighet att försörja sig genom eget arbete är en

ställer att skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt och

grundpelare i Moderaternas politik. Särskilt angeläget är det att

på bästa sätt. Moderaternas politik syftar på så vis i bred

det ska löna sig mer att arbeta än att uppbära offentliga bidrag.

mening till att välfärden stärks, samtidigt som det blir mer

Vi vill därför återta de senaste årens skattehöjningar genom att

lönsamt att arbeta och utbilda sig.

successivt sänka skatten till 2014 års nivå, och på sikt lägre.
Vår långsiktiga inriktning är att Stockholm behöver ett lägre
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Moderaternas mål är tydligt:
Stockholm ska vara en ekonomiskt
hållbar storstad för framtiden.
Staden ska ha en budget i balans,
långsiktigt hållbara finanser, och
skattemedlen ska användas effektivt
till största nytta för stockholmarna.

Moderaternas mål är tydligt: Stockholm ska vara en ekonomiskt hållbar storstad för framtiden. Staden ska ha en budget
i balans, långsiktigt hållbara finanser, och skattemedlen ska
användas effektivt till största nytta för stockholmarna. Staden
ska inte finansiera investeringar på ett sätt som bygger upp
skuldberg för våra barn. Stadens förvaltning ska vara effektiv
och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att
förvänta sig.

MODERATERNA
LOVAR ATT...
•

Stockholm ska ha en budget i balans.

•

kommunalskatten ska sänkas.

•

Stockholms skuldbörda ska minska.

•

den kommunala förvaltningen ska effektiviseras
och byråkrati och konsultkostnader minskas.
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Rösta för att göra
Stockholm till en stad
för hoppfulla
Den 9 september är det val till Stockholms kommunfullmäktige. Moderaterna går till val på att göra
Stockholm till en stad för hoppfulla. En stad där varken bakgrund, kön eller bostadsadress ska
avgöra din framtid. En stad präglad av trygghet för alla, överallt och oavsett tid på dygnet. En stad
där varje elev får det stöd och den stimulans hon eller han behöver i skolan, i rätt tid. En stad med
arbete för alla som kan arbeta, så att vår gemensamma välfärd stärks när fler går från bidrag till jobb.
När du bor i Stockholm ska du känna att allt är möjligt – oavsett varifrån du kommer och vem du är.
Det är det Stockholm som Moderaterna vill bygga och därför ber vi om ditt förtroende i valet.
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