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Vi vill ha ditt mandat 
för att göra Stockholm till 
en öppen, hållbar och modern stad. 
Där ska fokus vara 
livskvalitet för alla stockholmare och 
omtanke om kommande generationer. 

Vår vackra stad 
ska vara ett globalt föredöme i klimatarbetet. 
Vi ska arbeta för miljö och klimat
i alla våra politiska frågor. 

Vår politik utgår från FN:s 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. 
Det är också en röst för att prioritera 
gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik 
istället för biltrafik. 

En röst på Miljöpartiet 
är en röst 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 plats för 
människor och med färre bilar

1. Ett levande Stockholm
Vi vill skapa fler bilfria gator i Stockholm. 
Vi vill också skapa 
fler gågator, sommargågator och sommartorg,
både i ytterstaden och i inner staden. 
Platser nära vatten ska bli mer levande. 
Stockholmarna ska kunna njuta av staden 
och träffas mer. 
Därför gör vi fler 
parker, fik, restauranger och sittplatser 
i gatumiljön. 

Där bilar tidigare kört 
ska människor nu träffas. 
Så bygger vi en mänskligare 
och mer levande stad.

2. Möjlighet att träna nära hemmet
Vi vill hjälpa människor 
att må bättre. 
Människor ska kunna umgås, vara utomhus och motionera 
nära sina hem, arbeten och studier. 

Stockholmarna ska kunna motionera 
och röra på sig spontant. 
Därför bygger vi fler 
utegym, motionsspår och dansbanor 
i olika stadsdelar.

3. Ett brett utbud av kultur och ett starkt föreningsliv
Vi skapar fler träffpunkter, 
till exempel kulturhus i förorterna. 
Då kan stockholmarna vara med i 
kulturlivet och föreningslivet 
nära sitt hem. 
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Vi vill ha en större och billigare Kulturskola 
med plats för fler elever.
Så ska vi kunna garantera 
att staden blir mer kreativ igen. 

Vi vill göra det lätt för personer 
att se och uppleva konst och kultur.  

Till exempel genom:
• graffittiväggar 
• längre öppettider på biblioteken och Kulturhuset 
• en satsning på muséerna 

Vi vill att det ska finnas ett kommunalt ”repotell”. 
Där ska man kunna boka replokal per timme. 

Vi vill underlätta och stärka civilsamhällets arbete. 
Därför ska föreningsbidrag vara rättvisa 
och stärka föreningslivets viktiga roll 
i ett demokratiskt Stockholm.
Fler skolor ska kunna hyra ut lokaler till föreningar. 

4. En stad för personer gående, cyklister och kollektivtrafikanter 
Vi ska fortsätta arbeta för att 
förenkla för gångtrafiken, cykeltrafiken och buss trafiken 
under nästa mandatperiod. 

Vi vill avsätta en och en halv miljard kronor
för att öka framkomligheten. 
En miljard av den budgeten
ska gå till cykeltrafiken. 
Det ska vara attraktivt
att gå, cykla och åka kollektivt. 

Vi vill att människor ska 
dela bilar och inte äga bilar. 
Biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen. 
Med färre bilar blir det också mindre trångt på gatorna. 
Då blir det enklare för 
transporter, ambulanser, brandbilar och poliser 
att ta sig fram. 
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Vi ska också prioritera trafikmiljön vid skolor. 
När vi planerar staden ska vi tänka mer på barns villkor. 

5. Ren luft och en trygg trafikmiljö
Barn är de som mår sämst av dålig luft. 
Dieselbilar släpper ut 
stora mängder farliga ämnen 
som partiklar och kväveoxider. 
Därför vill vi göra miljö zonerna större 
så att de smutsigaste bilarna 
inte får köra på vissa gator och i vissa områden. 

Vi vill fortsätta arbeta för att
göra staden trygg och trafiksäker. 
Därför vill vi fortsätta 
sänka hastigheterna på våra gator 
och öka trafiksäkerheten i hela staden. 

Genom dessa satsningar 
minskar vi antalet olyckor 
och sänker vägbullret. 
Vi vill ha kommunal övervakning av trafiken
och sätta upp egna hastighetskameror. 
Vi vill ha en innerstad utan utsläpp år 2030.

6. Hemestra – semestra i Stockholm
I Stockholm finns fantastisk kultur, 
vackra promenadvägar, badplatser, kaféer och muséer. 

I vårt Stockholm utvecklas kulturnäringen och besöksnäringen. 
Vi investerar i fler parker och promenadvägar,
samt friskare och renare bad.
Med renare vatten i både innerstad och ytter stad 
kan vi skapa fler badplatser.

Vi vill att både gamla och unga människor 
ska kunna hitta till våra naturreservat och kulturreservat, 
så vi gör det enklare att ta sig dit. 
Då kan vi locka fler personer 
till stadens naturstigar och skidspår.
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En klimatsmart och miljövänlig stad
7. En stad där vi kraftigt minskar våra klimatutsläpp

Stockholm ska vara en förebild 
för klimatarbetet. 
Våra klimatmål ska vara 
ideal för andra städer. 
Vi ska bli en klimatpositiv stad senast år 2040:
• År 2022 ska vi inte längre använda kol för uppvärmning. 
• År 2025 ska vi ha slutat elda med fossil olja.
• Stockholm ska ta fram en lokal koldioxidbudget,  

som ska visa hur stora utsläpp  
Stockholm och hela vår planet tål.

• Stockholm ska binda kol dioxid i mark och grönska  
för att motverka klimatförändringar.

8. En stad där flyget påverkar klimatet mindre
En stor del 
av stockholmarnas klimatutsläpp 
kommer från flyget. 
Vi vill minska flygets klimatpåverkan. 
Därför ska stadens egna anställda 
göra färre jobbresor med flyg.  

Vi vill stänga Bromma Flygplats så fort det går, 
men absolut senast 2038, 
för att göra plats för bostäder, service och arbetsplatser. 

9.  En stad som satsar på elbilar och förnybart bränsle
Det ska vara enkelt att dela bil 
och att köra miljövänligt. 

Vi vill att det ska finnas 
minst 4 000 nya laddplatser år 2022. 
Det ska bland annat finnas obligatoriska laddplatser 
i nybyggda hus och garage. 



7

Stockholm stad ska vara en förebild
och se till att alla tjänstefordon 
är elbilar eller gasbilar. 
Vi vill öka produktionen av förnybar energi 
i hela staden, 
bland annat genom solceller 
på skolor och idrottshallar.

10. Dela istället för att äga
Återanvändning är ett klokt sätt 
att spara på våra begränsade resurser. 
Vi kan använda våra resurser bättre 
genom sportotek, cykelpooler, bilpooler och återbruk. 

Det ska finnas minst ett återbruk 
i varje stadsdel. 
Stockholms invånare ska kunna låna utrustning,
till exempel för att åka skridskor. 

I alla nybyggda hus ska det finnas 
både bilpool och lådcykelpool 
för hyresgästerna.

11. Dina sopor är en värdefull resurs
Det är viktigt att använda mindre plast, 
eftersom nästan all plast är gjord av fossil råvara. 
Detta kallas ”att plastbanta” 
och är också viktigt 
för att minska skräp och 
små plastbitar som kallas mikroplaster 
i miljön runt oss. 

Den plast vi ändå använder 
ska vi inte hantera som skräp. 
Vi ska använda den som råvara 
och göra nya saker av den. 
Nu återvinner man alldeles för lite 
av den plast som man tillverkar.  
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Vi ska minimera användningen av plastmaterial
i offentliga miljöer.
Vi ska utforma konstgräsplaner
så att de inte sprider mikroplaster vidare.

Vi vill vända trenden 
och göra Stockholm till en föregångare 
inom cirkulär ekonomi, 
där man inte slänger skräp 
utan använder det igen. 
Då måste det bli mycket enklare att återvinna.  

Därför satsar vi på:
• Fler mobila återvinningsstationer.
• Upphämtning av matavfall.
• Eftersortering av hushållsavfall.

De sopor som blir kvar 
och eldas för att värma upp våra bostäder
ska vara fria från fossil råvara.
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Vi bygger en grön och blandad stad
12. Hållbar stadsutveckling med bebyggelse nära kollektivtrafiken

Vi vill utveckla alla stadsdelar med en blandning av: 
• bostäder,
• arbetsplatser, 
• handel, 
• natur, 
• kultur, 
• skolor, 
• och förskolor. 

Vi ska fortsätta bygga
140 000 klimatsmarta bostäder till år 2030.  

Bland annat ska vi: 
• göra om trafikleder till stadsgator, 
• bygga tätare på platser nära kollektivtrafiken, 
• ställa höga miljökrav på hela byggprocessen, och 
• bygga fler hus med trästomme. 

Vi vill satsa mer 
på underhåll av stadens fastigheter. 
Då håller de längre 
och vi kan bevara stadens kulturmiljö bättre.

Vi måste tänka på 
ekologisk kompensation 
när vi planerar städer. 
Vi måste också göra metoderna 
för ekologisk kompensation 
bättre. 

13. Ett grönare Stockholm
Stadsnatur och våtmarker är viktiga 
för att göra stadsrummen attraktiva 
och bevara biologisk mångfald. 
De är också viktiga för att staden ska bli tåligare 
mot ett förändrat klimat 
med fler översvämningar och värmeböljor. 
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Därför ska Stockholm planera på lång sikt 
för att skapa tjänster för ekosystem 
i stadsmiljö. 
Vi vill anlägga gröna tak 
där man kan kombinera växter med solceller. 

Vi vill testa 
att bygga bostäder 
där man kan ha stadsodlingar. 

Vi behöver satsa mer på att rena och utveckla 
stadens sjöar och vattendrag, 
för att de ska uppnå EU-kraven 
på god ekologisk och kemisk status. 

14. En demokratisk och feministisk stadsplanering
För att planera en stad 
på ett demokratiskt sätt 
måste många människor 
med olika bakgrund 
få vara med och planera. 

Många kvinnor känner sig otrygga 
på offentliga platser. 
Det betyder att en stor del av stadens befolkning 
har en begränsad frihet. 

Män kör oftare bil 
och kvinnor åker oftare kollektivt, cyklar eller går. 
Därför behövs en feministisk stadsplanering 
anpassad till kvinnor. 

Vi ska planera 
parker, kollektivtrafik, cykelbanor och gångbanor 
som är trygga för alla
och som alla kan använda. 
Man ska inte behöva gå i tunnlar, 
det ska finnas bra belysning överallt 
och parker ska vara trygga. 
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15. Minska bostadsbristen och bygg för alla
Alla ska ha råd med en bostad i Stockholm 
och bostadsförsörjningen ska vara hållbar. 

Vi vill utveckla allmännyttan. 
Minst hälften av de nyproducerade lägenheterna 
ska vara hyresrätter. 

Vi vill även ha fler typer av boendeformer 
där människor bor tillsammans, till exempel: 
• kooperativ hyresrätt 
• byggemenskaper 
• kompiskontrakt, och
• kollektivhus. 

Vi ska motverka hemlöshet. 
Inga barnfamiljer ska bli vräkta 
eller bo i osäkra boendeförhållanden. 
De ska inte bo i hotellboenden 
eller i bostäder med mycket korta kontraktstider. 
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En stad där alla barn och unga  
får goda uppväxtvillkor

16. Alla barn ska få en trygg uppväxt
Alla barn har rätt till en bra uppväxt. 
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 arbeta mer uppsökande 
för att undvika att sociala problem uppstår.

17. En stark socialtjänst som bygger social hållbarhet
Socialtjänsten ska vara stark 
för att möta människor 
som behöver stöd och hjälp. 
Därför är det viktigt 
att socialtjänstens medarbetare 
får en bra arbetsmiljö 
och bra villkor 
så att de kan arbeta.

Vi vill anställa fler 
socialsekreterare och fältassistenter.
Det ska förstärka arbetet 
med barn och unga 
och göra Stockholm tryggare.

18. Stärk arbetet för psykisk hälsa bland unga
Vi vill jobba mer 
med att förbättra 
den psykiska hälsan. 

Unga personer mår mer psykiskt dåligt. 
Skolan är viktig för att vända denna utveckling. 
Därför vill vi fortsätta att satsa på elevhälsan. 
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Vi vill anställa fler kuratorer och skolsköterskor. 
Det ska alltid vara lätt 
att få kontakt med en kurator.

19. Ge eleverna tid med sina lärare – anställ fler i stadens skolor
Varje elev måste få tid med sin lärare 
och möjlighet att uppnå kunskapsmålen. 
Därför behöver vi fler vuxna
med olika yrken 
i skolan. 
Vi vill anställa fler 
lärarassistenter, fritidspedagoger och specialpedagoger.

De vuxna ska avlasta lärarna 
så att lärarna kan fokusera mer på undervisning 
och ha mer tid att träffa eleverna.

20. En skola för hållbar utveckling och en skola ”mitt i byn”
Vi lever i en tid där 
globala och lokala utmaningar 
hänger samman alltmer. 

Vi vill att skolan ger våra barn och ungdomar
de verktyg de behöver 
för att lösa framtidens utmaningar. 

Vi vill därför fortsätta stödja och uppmuntra skolorna
till att förbättra undervisningen för hållbar utveckling. 

21. Bättre och grönare miljöer för barnen
Vi vill att våra barn
ska få en giftfri miljö 
i förskolan. 
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Därför ska vi byta ut farliga material 
från förskolorna. 
Vi ska inte heller använda farliga material 
när vi bygger nya förskolor. 

Vi vill ta bort asfalten från gårdarna vid förskolor och skolor. 
Vi vill istället göra gårdar av naturmaterial. 
Förskolegårdarna ska bli större 
så att barnen får mer plats för 
lek och rörelse, 
odling, och 
pedagogisk verksamhet utomhus. 

Vi vill också att barnen ska få 
vara mer i naturen. 
Därför ska vi bygga 
nya naturskolor och parklekar. 
Vi ska också bygga 
fler 4H-gårdar och lekplatser i naturen. 
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En socialt hållbar stad
22. Stockholm ska vara en trygg stad för alla

Vi vill rusta upp otrygga platser
och ha fler vuxna på stan. 
 
Vi vill undvika framtida problem, därför satsar vi på: 
• skola
• fritidssysselsättning 
• ungdomsmottagningar, och 
• socialtjänst. 

Samhället måste också kraftigt agera 
mot kriminella gäng och personer som skjuter 
här och nu. 
Polis och socialtjänst måste agera direkt.  

Stadens olika verksamheter, 
det civila samhället, landstinget, polis, näringsidkare och invånare 
ska samarbeta. 
Vi ska tillsammans bygga ett samhälle 
med minskad kriminalitet, 
och där människor litar på varandra. 
Då vänder vi otryggheten till trygghet.

23. En äldreomsorg med hög livskvalitet
Vi vill bygga fler äldreboenden 
med hyror som äldre har råd att betala. 
Alla äldre ska kunna åldras tryggt 
och med bra livskvalitet.

Äldre personer ska inte behöva vara ensamma. 
Därför vill vi skapa 
fler aktivitetscenter och mötesplatser för äldre. 
De äldre ska kunna delta i sociala aktiviteter, 
uppleva kultur, samt äta och motionera.

Vi behöver också ta tillvara äldres resurser, erfarenhet och 
vilja att bidra.
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Maten på stadens äldreboenden 
ska man laga så nära boendet som möjligt. 
Maten ska vara aptitlig, näringsrik och ekologisk.

Vi vill skapa fler korttidsplatser för de äldre. 
Där kan de äldre få vård under korta perioder.
Då blir det enklare för personer 
att vårda en nära anhörig i hemmet.

24. Ett öppet och välkomnande Stockholm
Stockholm ska vara en öppen stad.
Människor på flykt från krig och oro 
ska kunna skapa ett nytt och tryggt liv 
i Stockholm. 

Vi vill stärka medborgarkontoren 
för att kunna hjälpa och stödja 
nyanlända i Stockholm 
och vägleda dem i samhället. 

Vi vill att det ska gå snabbare för nyanlända att börja arbeta och 
studera i Stockholm. 
Nyanlända ska kunna kombinera 
språkstudier med yrkeskunskaper. 
SFI ska ha hög kvalitet och
personer ska också kunna kombinera studier och praktik. 

Civilsamhället spelar en mycket viktig roll 
för att välkomna nyanlända stockholmare. 
Därför ska civilsamhället få stöd i sitt arbete.

25. En solidarisk stad där vi minskar utsattheten
Ingen människa är illegal, 
därför ska ett solidariskt Stockholm 
ta hand om de mest utsatta människorna. 
Vi ska ge stöd och värme. 

Mänskliga rättigheter gäller för alla. 
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Vi tycker att barn till papperslösa 
ska få gå både i skola och i förskola.
De ska också kunna få ekonomiskt bistånd. 
Inget barn ska frysa eller hungra i Stockholm. 

Vi vill också göra livssituationen bättre  
för EU-medborgare som har det svårt  
och samarbeta mer med deras hemländer.

Vi ska uppfylla rättigheterna
för barn som kommer ensamma på flykt.
Vi ska hjälpa dem 
att komma in i samhället på ett bra sätt. 
De barn och unga 
som kommit hit de senaste åren 
behöver fortsatt stöd och omsorg.

26. En stad utan rasism och diskriminering
I Stockholm ska vi ta tillvara 
alla människors kompetens.
Ingen ska bli utsatt för diskriminering. 
Vi ska arbeta mot rasism, främlingsfientlighet och all typ av diskri-
minering. 
Vi ska förbättra kunskaperna om mänskliga rättigheter 
i alla stadens verksamheter.
Vi ska skapa fler mötesplatser för hbtq-ungdomar.

Vi ska göra skolan tryggare för alla elever, oavsett: 
• kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
• etnicitet, 
• religion eller annan trosuppfattning, 
• funktionsnedsättning, 
• sexuell läggning, och 
• ålder. 

27. En tillgänglig stad som ger individen makt över sin livssituation
Alla stockholmare ska kunna delta i samhället 
oavsett funktionsförmåga. 
Vi ska utveckla Stockholm till en bättre stad 
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genom att inkludera personer med nedsatt funktion. 

Vi vill inte ha speciella lösningar 
för personer med nedsatt funktion. 
Vi vill istället 
förändra staden och verksamheterna 
så att alla kan vara med.

Ledsagning och personlig assistans 
ska vara flexibla insatser 
så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. 

28. Ett feministiskt och jämställt Stockholm
Stockholm ska vara en jämställd stad 
där ingen ska vara begränsad på grund av sitt kön. 
Alla människor ska ha makten över sina egna liv. 

Därför ska vi:
• bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, 
• motverka våld i nära relationer, 
• ge stöd och skydd åt våldsutsatta, 
• ha en plan för snabba aktioner mot sexuella trakasserier, och 
• motverka destruktiva maskulinitetsnormer och hedersnormer.

Så kan vi skapa ett effektivt arbete som förebygger våld.

29. Stärk stadsdelarna
Vi vill att stadsdelarna 
ska kunna påverka närmiljön mer
och vara med och bestämma.
Vi vill testa att låta stadsdelarna bestämma om enklare byggen
inom deras område.

Stadsdelarna ska också få mer ansvar
för hållbarhetsarbetet i stadsdelen.
Vi ska bättre ta tillvara 
medborgarnas, lokalpolitikernas, föreningslivets och näringslivets 
lokala engagemang.
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Vi vill att alla stadens invånare 
ska kunna få och förstå 
stadens information och kommunikation.
Vi vill utveckla instrumentet medborgarförslag
så att det gäller alla stadens verksamheter. 
Genom medborgarbudget och medskapande dialoger 
kan stockholmarna påverka på riktigt. 

Vi vill att alla ska kunna 
utveckla och sköta stadens grönområden,
bland annat med brukaravtal och stadsodling.




