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Vi söker ditt mandat för att göra
Stockholm till en öppen, hållbar
och modern stad där livskvalitet för
alla stockholmare och hänsyn om
kommande generationer är i fokus.
Vår vackra stad ska vara ett globalt
föredöme i klimatarbetet, där arbetet
för miljö och klimat gör tydliga avtryck
i alla politiska frågor. Vår politik tar sin
utgångspunkt i FNs Agenda 2030 med
17 globala mål för hållbar utveckling.
Vi ser en stark koppling mellan det
globala och det lokala. En röst på
Miljöpartiet är en röst för att stärka
Stockholms klimatarbete, prioritera
gång, cykel och kollektivtrafik framför
bilar och för en stad där alla barn får
goda uppväxtvillkor. Klimatet kan inte
vänta. Stockholm behöver mer grön
politik NU.
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En levande stad,
med mer utrymme
för människor
och med färre bilar

3. Ett brett utbud av kultur och ett
starkt föreningsliv
Genom att skapa fler
träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges stockholmarna möjligheter att delta
i kultur- och föreningslivet i sin
närmiljö. Vi vill ha en utvidgad
kulturskola för fler, med ett
breddat utbud och lägre avgifter, för att trygga den kreativa
återväxten i staden. Vi vill göra
kulturlivet mer tillgängligt
med mer konst i det offentliga
rummet, graffitiväggar, längre
öppettider på biblioteken,
Kulturhuset och satsning på
våra muséer. Vi vill inrätta ett
kommunalt ”repotell” där replokaler kan bokas per timme.
Civilsamhällets arbete ska
underlättas och stärkas, bland
annat genom att föreningsbidrag ska vara rättvisa och stärka
föreningslivets viktiga roll i ett
demokratiskt Stockholm. Fler
skolor ska kunna hyra ut lokaler till föreningar.

1. Ett levande Stockholm
Vi vill skapa fler bilfria gator
i Stockholm. Vi vill också
skapa fler gågator, fler
sommargågator och sommartorg i både ytterstad och
innerstad samt levandegöra
stadens kajer och vattennära
lägen. Stockholmarna ska
kunna njuta av staden. Vi
skapar mer utrymme för
människor, genom fler parker,
sittplatser i gatumiljön, fik och
restauranger. Det som tidigare
varit plats för bil ska bli plats
för vimmel. Så bygger vi en
mänskligare och mer levande
stad.
2. Möjlighet att utöva idrott
i sin närmiljö
Vi vill främja livskvalitet och
hälsa genom att underlätta för
sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion
där människor lever, arbetar,
studerar och umgås. Med
fler utegym, motionsspår och
dansbanor i olika stadsdelar
ges stockholmarna utökade
möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

4. En stad för gående, cyklister och
kollektivtrafikanter
Arbetet med ökad framkomlighet för gång, cykel och
busstrafiken ska fortsätta
under nästa mandatperiod. Därför vill vi avsätta en
och en halv miljard för ökad
framkomlighet, där en miljard
öronmärks för cykelåtgärder.
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Det ska vara attraktivt att
gå, cykla och åka kollektivt. Vi vill flytta fokus från
ägande av bil till tillgång till
bil. Biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå
klimatmålen men också för
att minska trängseln på våra
gator. Med minskad trängsel
kommer transporter, utryckningsfordon och de som
behöver bilen fram. Trafikmiljön vid skolor ska prioriteras.
När staden planeras ska stor
hänsyn tas till barns villkor.
5. Ren luft
och en trygg trafikmiljö
Barn drabbas allra hårdast
av dålig luft. Idag släpper
framför allt dieselbilarna ut
stora mängder hälsofarliga
partiklar och kväveoxider.
Vi vill utöka miljözonerna
så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på
vissa gator och områden.
Vi vill fortsätta arbetet
med att skapa en trygg och
trafiksäker stad. Därför vill vi
fortsätta sänka hastigheterna
på våra gator och satsa på
trafiksäkerhetsåtgärder i hela
staden. Genom dessa satsningar minskar antalet olyckor och vägbuller. Vi vill ha
kommunal trafikövervakning
och kunna sätta upp egna
hastighetskameror. Vi vill ha

en utsläppsfri innerstad 2030.
6. Hemestra
– upptäck Stockholm
Stockholm är en stad med
ett fantastiskt kulturutbud,
vackra promenadstråk,
badplatser, kaféer och
museer. I vårt Stockholm utvecklas kultur
och besöksnäringen och
vi investerar i fler parker,
promenadstråk och friskare
och renare bad. Med renare
vatten i både innerstad och
ytterstad kan det skapas fler
badplatser. Vi vill att gammal
som ung ska kunna hitta
till våra natur- och kulturreservat genom arbetet med
ökad tillgänglighet. Då kan
fler lockas till stadens natur
stigar och skidspår.

En klimatsmart
och miljövänlig stad
7. En stad där vi kraftigt
minskar våra klimatutsläpp
Stockholm ska gå före i klimat
arbetet. Därför ska våra klimat
mål vara föredömen för andra
städer. Kol för uppvärmning
ska vara helt utfasat till 2022
och eldning med fossil olja ska
ha upphört till senast 2025.
Stockholm behöver ta fram
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en lokal koldioxidbudget som
visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet
tål. Stockholms stad ska även
motverka klimatförändringarna
genom att binda koldioxid i
mark och i grönska. Så blir vi en
klimatpositiv stad senast 2040.

nat genom solceller på skolor
och idrottshallar.
10. Dela istället för att äga
Återanvändning är ett klokt
sätt att hushålla med våra
begränsade resurser. Genom
Sportotek, cykel – och bil
pooler och återbruk går det
att bidra till ett bättre resurs
utnyttjande. Det ska finnas
minst ett återbruk i varje stadsdel. Stockholms invånare ska
ha tillgång till möjligheten att
låna utrustning för att exempelvis kunna åka skridskor.
Vi vill att det i all nybyggnation ska kunna erbjudas både
bilpool och lådcykelpool till
hyresgästerna.

8. En stad som minskar
flygets klimatpåverkan
Flyget står för en stor
del av stockholmarnas
klimatutsläpp. Vi vill minska
flygets klimatpåverkan genom
att begränsa tjänsteresorna
med flyg bland stadens egna
anställda. För att göra plats
för bostäder, service och
arbetsplatser ska Bromma
Flygplats stängas så fort det
går, men absolut senast 2038.

11. Dina sopor
är en värdefull resurs
Att plastbanta och minska
användningen av plast är
viktigt då nästan all plast är
gjord av fossil råvara, men
även för att minska skräp och
mikroplaster i vår omgivning.
Istället för att hanteras som
skräp, ska den plast som
ändå används omvandlas till
nytt värdefullt råmaterial.
Alldeles för lite av den plast
som tillverkas återvinns.
Användning av plastmaterial i offentliga miljöer ska

9. En stad som satsar
på elbilar och förnybart
Det ska vara enkelt att dela bil
och att köra miljövänligt. Vi
vill se minst 4000 nya laddplatser till 2022 i samarbete
med näringslivet, bland annat
genom obligatoriska laddplatser i nybyggnation och garage.
Stockholm stad ska gå före
och se till att alla tjänstefordon
är el- eller gasbilar. Vi vill öka
produktionen av förnybar
energi i hela staden, bland an-
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minimeras. Konstgräsplaner
som anläggs ska utformas så
att inte mikroplaster sprids
vidare. För att vända trenden
och göra Stockholm till en
föregångare inom cirkulär
ekonomi måste det bli
mycket enklare att återvinna.
Vi satsar därför stort på fler
mobila återvinningsstationer,
upphämtning av matavfall och eftersortering av
hushållsavfall. De sopor som
i slutändan blir kvar och
förbränns till att värma upp
våra bostäder ska vara fria
från fossil råvara.

hus med trästomme. Genom
ökade satsningar på underhåll
av stadens fastigheter ökar
vi deras livslängd och värnar
stadens kulturmiljö. Ekologisk
kompensation måste finnas
med i stadsplaneringen och
metoderna för det måste utvecklas och förfinas.

13. Ett grönare Stockholm
Stadsnatur och våtmarker
fyller en viktig funktion i att
skapa attraktiva stadsrum,
bevara biologisk mångfald
och för att bättre rusta staden för ett förändrat klimat
med fler översvämningar
och värmeböljor. Därför ska
Stockholm planera långsiktigt
för ekosystemtjänster i stadsmiljö. Vi vill anlägga gröna tak
12. Hållbar stadsutveckling med
där vegetation kan kombinekollektivtrafiknära bebyggelse
ras med solceller på samma
Vi vill att alla stadsdelar ska
takyta. Genom pilotprojekt
utvecklas med en blandning
vill vi verka för att utveckla
av bostäder, arbetsplatser,
bostäder med tillgång till
handel, natur, kultur, skolor
stadsodling. Vi behöver satsa
och förskolor. Arbetet med
mer på att rena och utveckla
att bygga 140 000 klimatsstadens sjöar och vattendrag,
marta bostäder till 2030
för att de ska uppnå EUska fortsätta. Bland annat
kraven på god ekologisk och
genom att trafikleder omkemisk status.
vandlas till stadsgator och
genom att vi bygger tätare i
kollektivtrafiknära lägen. Vi vill 14. En demokratisk och
ställa höga miljökrav på hela
feministisk stadsplanering
byggprocessen och bygga fler
En demokratisk stadsplanering

Vi bygger en grön
och blandad stad
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kräver att en bred och representativ del av medborgarna
får inflytande över processerna. Att många kvinnor upplever otrygghet i det offentliga rummet gör att friheten
begränsas för en stor del av
stadens befolkning. Medan
män i större utsträckning kör
bil är det fler kvinnor som åker
kollektivt, cyklar eller går.
Därför behövs en feministisk
stadsplanering där parker,
kollektivtrafik och cykel- och
gångbanor planeras med
utgångspunkt i att de ska vara
tillgängliga och trygga för alla.
Detta sker bland annat genom
att gående inte hänvisas till
tunnlar, att det finns en god
belysning överallt och att parker är trygga.

Hemlöshet ska motverkas och
inga barnfamiljer ska vräkas
eller bo i osäkra boendeför
hållanden såsom hotellboenden eller i bostäder med
mycket korta kontraktstider.

En stad där alla barn
och unga får goda
uppväxtvillkor
16. Alla barn ska få
en trygg uppväxt
Alla barn har rätt till goda
uppväxtvillkor och inget barn
ska behöva uppleva våld eller
övergrepp. Barn i familjer med
missbruk eller psykisk ohälsa
ska få det stöd och den hjälp
de behöver. Vi vill etablera fler
familjecentraler och utöka det
uppsökande arbetet i syfte att
förhindra att sociala problem
uppstår.

15. Minska bostadsbristen
och bygg för alla
Stockholm ska ha en hållbar
bostadsförsörjning med
bostäder som alla har råd
att efterfråga. Vi vill att
allmännyttan ska utvecklas.
Minst hälften av de nyproducerade lägenheterna ska
vara hyresrätter. Vi vill se
fler typer av boendeformer,
som kooperativ hyresrätt,
byggemenskaper, kompis
kontrakt och kollektivhus.

17. En stark socialtjänst som bygger
social hållbarhet
Socialtjänsten ska stå stark
för att möta människor som
är i behov av stöd och hjälp.
Därför är det viktigt att social
tjänstens medarbetare ges
en bra arbetsmiljö och goda
förutsättningar att utföra sitt
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arbete. Genom att anställa
fler socialsekreterare och
fältassistenter så förstärker vi
arbetet med barn och unga
och bidrar till att Stockholm
blir en tryggare stad.

18. Stärk arbetet
för psykisk hälsa bland unga
Vi vill växla upp arbetet med
att förbättra den psykiska
hälsan. Detta är extra viktigt
för gruppen unga där den
psykiska ohälsan ökar. Skolan
har en viktig roll i att vända
denna utveckling. Därför
vill vi fortsätta att satsa på
elevhälsan genom att anställa
fler kuratorer och skolsköterskor. Det ska alltid vara lätt att
få kontakt med en kurator.

stadens skolor.
20. Enskolaförhållbarutvecklingoch
en skola ”mitt i byn”
Vi lever i en tid där globala
och lokala utmaningar hänger
alltmer samman. Vi vill att
skolan ger våra barn och unga
verktygen för att kunna lösa
morgondagens utmaningar. Vi
vill därför fortsätta stödja och
uppmuntra skolornas arbete
med att utveckla lärande för
hållbar utveckling. För att elever ska få en förståelse för hur
samhället fungerar och vilka
utmaningar det står inför så
ser vi gärna en ökad samverkan mellan skolan och andra
aktörer så som näringsliv,
civilsamhälle och myndigheter.

21. Bättre och grönare
miljöer för barnen
19. Ge eleverna tid med sina lärare –
I våra förskolor vill vi erbjuda
anställ fler i stadens skolor
en giftfri miljö för våra barn.
Varje elev måste få tid med sin
Vi vill därför fortsätta arbetet
lärare och möjlighet att uppnå
med att ersätta material som
kunskapsmålen. Därför behöhar kända och farliga egenskaver vi fler vuxna i skolan med
per. Sådant material ska heller
olika yrkesroller för att avlasta
inte användas vid nybyggnalärarna så att de kan fokusera
tion. Många förskole- och
mer på undervisning och det
skolgårdar har stora ytor av asså viktiga mötet mellan lärare
falt som vi vill bryta upp för att
och elev. Vi vill anställa fler
istället skapa gårdar av naturlärarassistenter, fritidspedamaterial som inbjuder till lek
goger och specialpedagoger i
och rörelse, men även till od-
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23. En äldreomsorg
med hög livskvalitet
Fler äldreboenden ska byggas,
med hyror som äldre har råd
att efterfråga. Alla äldre ska ha
rätt till ett tryggt åldrande med
hög livskvalitet, god tillgång
till aktiviteter och mötesplatser som motverkar ensamhet.
Därför vill vi skapa fler aktivitetscenter för äldre där det är
möjligt att delta i sociala aktiviteter, ta del av kulturupplevelser samt äta och motionera.
Äldres resurser, erfarenhet och
vilja att bidra behöver bättre
tas till vara. Maten på stadens
äldreboenden ska lagas så nära
som möjligt och vara aptitlig,
näringsrik och ekologisk. Vi vill
skapa fler korttidsplatser där
äldre kan vårdas under kortare
perioder för att erbjuda avlastning för den som vårdar en
nära anhörig i hemmet.

ling och pedagogisk verksamhet utomhus. Förskolegårdarna
måste bli större med mer yta
för varje barn. Vi vill även att
barns möte med naturen prioriteras genom att det skapas
nya naturskolor, parklekar och
genom att etableringen av fler
4H gårdar och naturlekplatser
understödjs.

En socialt
hållbar stad
22. Stockholm ska vara
en trygg stad för alla
Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron
på stan och förebygga att
problem uppstår genom fortsatta satsningar på skola,
fritidssysselsättning, ungdomsmottagningar och socialtjänst.
Samtidigt måste samhället agera kraftfullt mot skjutningar och
gängkriminalitet här och nu genom omedelbara insatser från
polis och socialtjänst. Genom
samarbete mellan stadens olika
verksamheter, civilsamhället,
landstinget, polis, näringsidkare
och invånare arbetar vi tillsammans för att bygga ett samhälle
med minskad kriminalitet och
ömsesidig tillit. Då vänder vi
otryggheten till trygghet.

24. Ett öppet och
välkomnande Stockholm
Stockholm ska vara en öppen
stad där människor på flykt
från krig och oroshärdar ska
kunna bygga upp ett nytt liv
under trygga förhållanden.
Vi vill stärka medborgarkontoren för att bättre kunna ge
samhällsvägledning och annat
stöd till nyanlända Stockholmare. I vårt Stockholm ska det
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26. En stad utan rasism
och diskriminering
Stockholm ska vara en stad
där alla människors kompetens tas tillvara och ingen
blir utsatt för diskriminering.
Vi vill stärka arbetet mot
rasism, främlingsfientlighet
och all diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.
Kompetenshöjningen kring
mänskliga rättigheter i stadens alla verksamheter ska
25. En solidarisk stad där vi minskar
fortsätta och stärkas. Vi vill
utsattheten
skapa fler mötesplatser för
Ingen människa är illegal,
hbtq-ungdomar och skolan
därför ska ett solidariskt Stockska vara en trygg plats för alla
holm värna de mest utsatta
elever oavsett kön, könsöversmänniskorna och ge stöd
kridande identitet eller uttryck,
och värme där det behövs.
etnisk tillhörighet, religion
Mänskliga rättigheter omfattar
eller annan trosuppfattning,
alla. Vi anser att barn till papfunktionsnedsättning, sexuell
perslösa utöver att gå i skola
läggning och ålder.
också ska få gå i förskola, och
att de ska kunna få ekonomiskt
bistånd. Inget barn ska frysa
27. En tillgänglig stad som ger
eller gå hungrigt i Stockholm.
individen makt över sin
Vi vill också aktivt förbättra
livssituation
livssituationen för utsatta EUAlla stockholmare oavsett
medborgare och stärka samarfunktionsförmåga ska ha
betet med deras hemländer.
samma möjlighet till delakBarn som kommer ensamma
tighet i samhället. Genom
på flykt ska få sina rättigheter
att bättre inkludera personer
tillgodosedda och ges goda
med funktionsnedsättning så
förutsättningar att komma in
utvecklas Stockholm och blir
i samhället. De barn och unga
en bättre stad. Vi undviker
som kommit hit de senaste
särlösningar där personer med
åren behöver fortsatt stöd och
funktionsnedsättning särskiljs,
omsorg.
när sådana inte är motiverade,
gå snabbare att komma in i arbete och studier. Möjligheterna att kombinera språkstudier
med yrkeskunskaper ska utökas. SFI ska hålla en hög kvalitet och det ska vara möjligt att
kombinera studier och praktik.
Civilsamhället spelar en mycket
viktig roll i välkomnandet av
nyanlända stockholmare och
ska ges stöd i sitt arbete.
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för att istället prioritera att
staden och dess verksamheter
alltid är tillgängliga för alla
människor. Ledsagning och
personlig assistans ska vara
flexibla insatser så att alla kan
delta i samhällslivet på lika
villkor.

stadsdelsnämnderna ta beslut
om enklare byggnadsärenden
som rör deras område. Stadsdelarna ska också få en utökad
roll för att driva på det sammantagna hållbarhetsarbetet
i stadsdelen. Det lokala engagemanget hos medborgare,
lokalpolitiker, förenings- och
näringsliv ska tas tillvara
bättre. Vi vill att stadens information till och dialog med
sina invånare ska vara tydlig
och lättillgänglig för alla. Vi
vill utveckla instrumentet
medborgarförslag till att gälla
alla stadens verksamheter.
Medborgarbudget och medskapande dialoger är två former
som kan möjliggöra ett reellt
inflytande för stockholmarna.
Vi vill utveckla delaktighet i
både utveckling och skötsel
av stadens grönområden med
bland annat brukaravtal och
stadsodling.

28. Ett feministiskt
och jämställt Stockholm
Stockholm ska vara en
jämställd stad där ingen
begränsas på grund av sitt
kön. Hedersrelaterat våld och
förtryck är oacceptabelt och
ska bekämpas, alla människor
ska ha makten att över sina
egna liv. Våld i nära relationer
ska motverkas och våldsutsatta
ska få det skydd och stöd som
de behöver. Det ska finnas
snabba och tydliga åtgärder
mot sexuella trakasserier. För
att skapa ett effektivt vålds
förebyggande arbete ska destruktiva maskulinitetsnormer
och hedersnormer ifrågasättas
och motverkas.
29. Stärk stadsdelarna
Vi vill att stadsdelsnämndernas
inflytande ska stärkas
gällande närmiljön och att de
bättre integreras i stadens
beslutsprocesser. Vi vill genomföra försök med att låta

11

