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Världen befinner sig i en akut miljö- och klimatkris. Miljöpartiet vill 
att Sveriges huvudstad ska vara ett globalt föredöme. Vi vill utradera 
Stockholms fossila utsläpp och låta asfalt ge vika för grönska. 

Vi arbetar för ett levande och vackert Stockholm med närhet till 
naturen. I vår stad växer både nya och gamla träd. Stadsodlingar 
och planteringar gör gatorna grönare och ger plats för biologisk 
mångfald.

Luften är frisk att andas, bullret från bilarna har tystnat och du kan 
höra fåglarnas kvitter. I vårt Stockholm är sjöar och hav rena. Från 
stadens parker och uteserveringar ljuder sorl, skratt och musik. 
Gatorna är fulla av rörelse och mellan husen strömmar cyklister och 
fotgängare fram. Det här är en stad för människor. 

Miljöpartiets stad är bättre för dig, för framtida generationer och för 
allt liv på planeten. Det som är dåligt för miljön har antingen ersatts 
eller försvunnit helt. Bussarna går snabbare och kommer fram i 
tid. Nya gröna jobb och utbildningar växer fram. Det är lätt att göra 
klimatsmarta val. 

Vår stad bygger på gemenskap och tid för varandra. I Miljöpartiets 
Stockholm får varje barn chansen att nå sin fulla potential. Vem du 
är, varifrån du kommer, var i staden du växer upp eller vem du älskar 
ska aldrig begränsa dina möjligheter i livet. Vi vill välkomna dig till 
ett öppnare Stockholm.



En klimatsmart och miljövänlig stad 

Lägre utsläpp 
Sveriges huvudstad ska vara bäst i världen på att bekämpa 
klimatutsläppen. Därför vill vi att Stockholm ska bli klimatpositivt, 
redan år 2030. Det betyder att vi vill fånga in mer koldioxid än vad 
staden släpper ut.

Vi vill: 

• Ta bort fossila utsläpp från trafik, båtar och uppvärmning samt 
fasa ut förbränningen av fossil plast i våra kraftvärmeverk. 

• Sätta ett skarpt mål för att minska de utsläpp som vår 
konsumtion orsakar, bland annat från flygresor, byggnation, 
matproduktion och textiltillverkning.

• Senast 2026 fånga in och lagra minst hälften av Stockholms 
fossila utsläpp.

Mer natur 
Stockholmarna ska ha mer natur att njuta av. Vi vill att fler träd, 
parker, ängsblommor och grönområden ska stärka och bevara den 
biologiska mångfalden. Mer växtlighet i staden får oss att må bättre 
och mildrar effekterna av ett förändrat klimat, med plötsliga skyfall 
och värmeböljor.

Vi vill: 

• Bilda fyra nya naturreservat i Kyrkhamn, Fagersjöskogen, 
Ålstensskogen/Storskogen och Majroskogen samt skapa fler 
”mini-naturreservat”, så kallade biotopskyddsområden.

• Inrätta en stadsekolog, skapa fler parker på mark och på tak, 
anlägga gröna väggar och bryta upp asfalterad mark för att 
tillföra mer grönska.

• Kräva att natur som tas i anspråk alltid ersätts av gröna värden 
i närheten, genom ekologisk kompensation som överstiger 100 
procent.

• Öka antalet träd. Om ett träd måste fällas ska det ersättas med 
minst två nya.

Grön energi 
Energifrågorna är viktigare än på länge. Vi behöver minska vår 
energianvändning, producera mer förnyelsebar energi lokalt och 
möjliggöra lagring. Då minskar våra klimatutsläpp och Stockholm 
blir mindre beroende av omvärlden. 

Vi vill: 

• Sätta solceller på stadens egna tak och göra det lättare för 
stockholmarna att skaffa egna solceller.

• Verka för att det byggs havsbaserade vindkraftverk i regionen.

• Utöka arbetet med att lagra förnybar energi, till exempel i form av 
vätgas.

• Minska stadens energianvändning, genom smart energistyrning 
och mer energieffektiv uppvärmning. 

Bättre mat 
Den mat som vi lägger på tallriken har stor miljö- och 
klimatpåverkan. Miljöpartiet vill främja det småskaliga, lokala 
jordbruket och produktion av livsmedel som gynnar den biologiska 
mångfalden. Vi vill minska matsvinnet och sänka matens 
klimatavtryck.

Vi vill: 

• Se till att maten som serveras i förskolor, skolor och äldreomsorg 
är vällagad och ekologisk samt i större utsträckning växtbaserad, 
lokalproducerad och säsongsanpassad.

• Underlätta torghandel för småskaliga producenter och närodlade 
varor.

• Plantera fruktträd och bärbuskar samt skapa fler odlingslotter 
och gemensamhetsodlingar.
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reningstekniker kan vi förhindra 
övergödning och minska utsläpp 
av miljöstörande ämnen som 
läkemedelsrester, men även av 
hormonstörande ämnen och tung-
metaller. Med en medveten stads-
planering och förändrad konsum-
tion kan den negativa påverkan 
på våra sjöar minska. Till exempel 
genom lokalt anlagda våtmarker 
och synliga vattendrag som blir 
ett positivt inslag i stadsplane-
ringen. Samtidigt kan de ta hand 
om de ökade mängder regn som 
klimatförändringarna leder till. 
Gamla miljöskulder, som över-
gödning och förorenade stränder 
ska åtgärdas. Vi vill också ha fler 
borstvättar i stadens småbåts-

hamnar för att minska tillförseln 
av miljöfarliga kemikalier i våra 
vatten. I takt med att Stockholms 
sjöar blir renare vill vi inrätta ett 
antal nya badplatser i Stockholm 
och utveckla möjligheter för bad 
från kajer. 

Miljö - och hälsoskadliga kemika-
lier är ett allvarligt hot mot såväl 
människor som miljö. Arbetet 
med att fasa ut skadliga kemika-
lier ur stadens verksamheter ska 
därför fortsätta. Barn är särskilt 
känsliga för kemikaliepåverkan 
och därför måste produkter som 
barn använder och miljöer barn 
vistas i värnas särskilt. Alla barn 
har rätt till en skola utan far-



Giftfritt 
Ingen i Stockholm ska utsättas för giftiga miljöer. Miljöpartiet 
vill rensa ut produkter och byggmaterial med farliga kemikalier, 
särskilt i verksamheter för barn. Staden ska vara fri från skadliga, 
svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen. 

Vi vill: 

• Bygga nya skolor och förskolor miljövänligt och utan skadliga 
kemikalier.

• Fasa ut PFAS, ftalater och bisfenoler och sätta stopp för inköp av 
produkter som innehåller dem. 

• Växla upp arbetet med att sanera förorenade områden som ligger 
i anslutning till vatten eller där människor vistas för rekreation. 

• Bygga båtbottentvättar som ersätter giftig båtbottenfärg. 

Rent vatten 
Miljöpartiet vill att allt förorenat vatten ska renas från gifter, innan 
det hamnar i naturen. Vi vill stärka stadens vattenlevande djur- och 
växtliv och göra det möjligt att bada från fler stränder.

Vi vill: 

• Anlägga växtbäddar som kan rena smutsigt vatten som 
strömmar från vägar och torg.

• Modernisera vatten- och avloppsnätet och rena avloppsvatten 
från skadliga ämnen såsom läkemedelsrester, PFOS och 
mikroplaster.

• Hjälpa våra sjöars djur- och växtliv att återhämta sig från gamla 
föroreningar.

• Minimera asfalterade och andra hårdgjorda ytor och rena 
dagvattnet i dammar, diken och våtmarker.

Djur 
Miljöpartiet vill bygga ett samhälle i samklang med allt levande. Vi 
vill skydda hotade arter mot utrotning, bekämpa invasiva arter och 
låta djuren ta större plats i staden. Stockholms krav på djurskydd 
ska skärpas. 

Vi vill: 

• Låta betande får och kor ta hand om fler gröna ytor.

• Placera ut fågelholkar, insektshotell och övervintringsplatser för 
groddjur.

• Plantera blommande växter för fjärilar, bin och andra 
pollinerande insekter.

• Göra Hästa gård på Järvafältet till en levande stadsbondgård med 
djur och café.

Återvinning och återanvändning 
Vi vill att Stockholm ska vara en stad där det är enkelt att återvinna, 
återanvända och laga. Så sparar vi på planetens resurser och 
minskar konsumtionen av onödiga prylar. 

Vi vill: 

• Se till att alla kan källsortera nära sin bostad och på offentliga 
platser.

• Öppna centraler där saker som är hela och fungerande kan 
lämnas in, så kallade återbruk, i samtliga stadsdelar.

• Öppna makerspaces, kreativa verkstäder med tillgång till verktyg 
och symaskiner, på stadens återbruk.

• Göra biodrivmedel, biogödsel och biokol av matavfall, 
trädgårdsavfall och avloppsslam.



En levande stad 

Levande gator och torg 
Miljöpartiet vill att Stockholm ska leva året om. Vi vill fortsätta att ge 
mer utrymme till människor, genom fler gågator och uteserveringar, 
bredare gång- och cykelbanor, mer stadsodling, konst och kultur.

Vi vill: 

• Skapa tio nya sommargågator och minst fem permanenta 
gågator.

• Rusta upp torg i Stockholms närförorter och ytterstad med 
grönska, sittplatser, kultur och uteserveringar.

• Utveckla stadens kajer med soldäck, konstutställningar, caféer 
och restauranger på pråmar.

• Minska nedskräpningen i hela staden.

Promenadstad 
Människor i rörelse ger staden liv och gynnar den den lokala 
handeln. Därför vill Miljöpartiet investera i en grön promenadstad. 
Genom generösa trottoarer, fler gågator och gröna stadsmiljöer blir 
Stockholm en ännu bättre stad.

Vi vill: 

• Bredda trånga trottoarer och bilda ett sammanhängande nät av 
gångstråk som gör det trevligare att promenera.

• Skapa Nordens längsta gågata från Medborgarplatsen till 
Odenplan.

• Införa trafikljus som prioriterar gående och räknar ner väntetiden.

• Sätta upp dricksvattenfontäner i hela staden.

Cykling 
Vi får hjulen att snurra! När fler resor sker på cykel minskar 
trängseln, bullret dämpas och luften blir friskare att andas. 
Miljöpartiet vill fortsätta göra Stockholm till Europas främsta 
cykelstad. 

Vi vill: 

• Kraftigt bygga ut Stockholms cykelnät, som binder ihop 
innerstaden och ytterstaden.

• Göra staden till en mer cykelvänlig arbetsgivare och ge 
stadens bostadsbolag i uppdrag att underlätta cykling för sina 
hyresgäster.

• Minska konflikten mellan gående och cyklister genom att 
separera gång- och cykeltrafiken.

• Bygga fler cykelparkeringar, exempelvis vid 
tunnelbanestationerna. 

Resa tillsammans 
Miljöpartiet vill att bostäder, service, arbetsplatser och 
fritidsaktiviteter ska vara lätta att nå med kollektivtrafik. Bussen ska 
vara snabb och det ska vara tryggt att resa dygnet runt. När fler delar 
på bilarna minskar utsläppen och trängseln.

Vi vill: 

• Bygga Spårväg City och Spårväg Syd samt en ny tunnelbanelinje 
mellan Älvsjö och Fridhemsplan, som så småningom ska 
förlängas till Bromma parkstad.

• Underlätta för kollektivtrafik med båt, bygga nya busskörfält och 
göra det snabbare och bekvämare att resa med blåbussarna.

• Göra tåget till norm för Stockholms stads tjänsteresor, för att 
minska flygandet.

• Ställa krav på bilpool eller lådcykelpool i all nybyggnation samt 
gynna privata bilpooler genom reserverade p-platser och sänkta 
p-avgifter.
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Frisk luft och mindre buller 
Dagens biltrafik är den största källan till klimatutsläpp i Stockholm. 
Dessutom leder den till trängsel, buller och sämre luft. Vi vill minska 
biltrafiken och dubbdäcksanvändningen, ha en utsläppsfri innerstad 
till 2030 samt underlätta övergången till eldrift för de bilar som 
fortfarande behövs. 

Vi vill: 

• Skapa en elbilszon i city och Gamla stan.

• Förbjuda biltrafik på vissa platser och dagar samt minska den 
totala biltrafiken med 30 procent till 2030.

• Installera laddplatser på hälften av stadens parkeringar senast 
2026.

• Göra det dyrare med fossilbil än elbil vid parkering och 
trängselskatt.

Bad och friluftsliv 
Under pandemin fick fler upp ögonen för naturen. Miljöpartiet vill att 
Stockholms grönområden och stränder ska vara tillgängliga för alla. 
Det ska finnas roliga saker att göra för alla åldrar, även för den som 
har ont om pengar. 

Vi vill: 

• Anlägga nya naturstigar, motionsspår och grillplatser samt sätta 
upp spännande och lärorika skyltar för barn i naturreservaten.

• Öppna 20 nya badplatser till 2030 och 5 nya vinterbadplatser 
med bastu under de närmaste åren.

• Att simskolan ska vara tillgänglig för alla barn i samtliga 
stadsdelar, oavsett föräldrarnas inkomst.

Kultur 
Det fria kulturlivet med en mångfald av utövare är grunden för 
en öppen och levande stad. Miljöpartiet vill att kulturen ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett kön, ålder eller ekonomi. Kulturskola, 
bibliotek och museer ska vara en naturlig del av stockholmarnas 
vardag. 

Vi vill: 

• Sänka kulturskolans avgifter och bygga ut verksamheten med 
fler platser och ett bredare utbud av kurser.

• Satsa på det fria kulturlivet och Stockholms kulturarbetare 
genom ökat kulturstöd, lägre lokalhyror och fler ateljéer.

• Skapa mer konst och kulturella upplevelser på stadens 
gator, bland annat genom popup-teater, graffitiväggar och 
muralmålningar.

• Etablera en unik kulturpark för gatukonst och graffiti i Snösätra 
industriområde.

Föreningsliv 
Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. På samma sätt 
som vi stöttar näringslivet ska vi stötta föreningslivet. Miljöpartiet 
vill vi göra det enklare att starta, driva och engagera sig i en förening.  

Vi vill: 

• Göra skollokaler och idrottshallar mer tillgängliga för föreningar, 
genom att införa ett modernt bokningssystem.

• Bevara de samlingslokaler, föreningslokaler, medborgarhus och 
hemgårdar som finns idag och se till att hyrorna för lokaler är 
rimliga och överskådliga över tid.

• Införa föreningslotsar på stadsdelsnivå, som kan stötta 
nystartade föreningar.

• Förenkla ansökningsprocessen för kultur- och föreningsbidrag, 
så att fler kan ta del av stöden.



Idrott 
Vi vill bygga en stad med goda möjligheter till rörelse och 
naturupplevelser, som får människor att må bättre och njuta mer av 
vardagen. Alla ska ha lika möjlighet att utöva idrott och friluftsliv i 
sitt närområde, till en rimlig kostnad.

Vi vill: 

• Bygga fler idrottsanläggningar, simhallar och utegym för alla 
åldrar.

• Prioritera upp flickors idrottande, till exempel i fördelningen av 
träningstider och tillgången till lokaler.

• Erbjuda utlåning av idrottsutrustning i fler stadsdelar.

• Växla upp arbetet med att hitta miljövänliga alternativ till 
konstgräs i plast, för att minska spridningen av mikroplaster. 

Vi bygger en grönare stad 

Hållbart byggande 
Miljöpartiet vill minska byggsektorns klimatpåverkan. Vi vill att 
Stockholm ska bli bättre på att använda renoverade byggnader 
och lokaler som redan finns, och undvika rivningar. Stadens egna 
bostadsbolag ska alltid bygga klimatsmart.

Vi vill: 

• Kräva återbrukat och klimatsmart byggmaterial, som till exempel 
trä, samt låg energiförbrukning och solceller när det byggs på 
stadens mark.

• Använda återbrukat material när staden bygger 
samhällsfastigheter som skolor och äldreboenden.

• Energieffektivisera stadens byggnader och de kommunala 
bostadsbolagens bostäder.

• Planera in samt skydda grönska och natur i alla stadens 
byggprojekt.

Bostäder för alla 
Miljöpartiet vill bygga en blandad stad, med en mångfald av 
boendeformer och bostadsstorlekar. Vi vill göra det lättare att hitta 
ett hem i Stockholm, oavsett livssituation.

Vi vill: 

• Bygga fler ungdomsbostäder, studentbostäder, bostäder för äldre, 
bostäder för större familjer, korttidsboenden och LSS-boenden.

• Underlätta för kollektivhus, byggemenskaper, kompiskontrakt 
och kooperativa hyresrätter.

• Erbjuda fler bostäder med korttidskontrakt, där bostadssökande 
kan få ett tillfälligt hem utan att förlora tid i bostadskön.



Allmännytta 
Miljöpartiet vill öka andelen hyresrätter i Stockholm. Vi vill använda 
de kommunala bostadsbolagen för att motverka segregationen och 
minska bostadsbristen.

Vi vill: 

• Ge allmännyttan fler markanvisningar och bygga fler bostäder 
med lägre hyror, bland annat så kallade Stockholmshus.

• Öka andelen kommunala hyresrätter. Miljöpartiet säger nej 
till ytterligare ombildningar av hyresrätter under kommande 
mandatperiod.

• Ge hyresgäster större inflytande över renoveringar som medför 
hyreshöjning.

Stadsutveckling 
En grön stadsplanering kombinerar tät bebyggelse med grönska, 
bibehållen topografi, som varierande höjdskillnader, och 
klimatsmarta lösningar. Miljöpartiet vill bygga en hållbar stad som 
minskar invånarnas beroende av bilen. Stockholm behöver mer plats 
för människor, inte för flygfält och motorvägar.

Vi vill: 

• Omvandla tunga trafikleder till myllrande stadsgator kantade av 
bostäder, parker och lokaler.

• Lägga ner Bromma flygplats och planera för mellan 30 000 och 
50 000 lägenheter, arbetsplatser, parker, skolor, kulturlokaler, 
idrottsanläggningar och tunnelbana, i miljövänliga Bromma 
parkstad.

• Ta fram en belysningsstrategi som säkerställer att stadens 
ljussättning samspelar med platsen och minskar påverkan på 
djur och natur.

• Trygga Nationalstadsparken, säga nej till Östlig förbindelse och 
utveckla en ny ekostadsdel i Skarpa by i Skarpnäck. 

Klimatberedskap 
Sverige kommer att drabbas hårt av det förändrade klimatet. 
Miljöpartiet tycker att staden ska göra en klimatanalys vid varje 
relevant beslut. Vi anser att Stockholm ska vara redo för ökade 
regnmängder och fler värmeböljor. Vi behöver också skydda vår 
tillgång på sötvatten, när havsnivån i Östersjön stiger. 

Vi vill: 

• Plantera fler träd samt anlägga gröna väggar och tak som fångar 
upp vatten och ger skugga.

• Uppmuntra fastighetsägare att omvandla hårdgjorda ytor till 
grönska.

• Bevara och skapa våtmarker som minskar risken för 
översvämningar och samtidigt binder kol.

• Säkerställa att det finns platser som kan ge skugga och svalka, 
särskilt där äldre, sjuka och barn vistas.

Lokal demokrati 
Stockholm blir starkare när engagemanget från medborgare, 
föreningar, näringsliv och lokala politiker tillvaratas. När människor 
får känna sig delaktiga och har möjlighet att påverka sitt närområde 
och sin stad stärks demokratin. 

Vi vill: 

• Involvera lokalbefolkningen i fler beslut, genom att använda så 
kallade medborgarbudgetar, där invånarna får bestämma hur 
pengar ska fördelas.

• Möjliggöra medborgarförslag på fler områden och garantera att 
medborgarna får återkoppling på sina förslag.

• Inrätta en stadsbyggnadsombudsman och ge 
stadsdelsnämnderna mer att säga till om i 
stadsbyggnadsprocesser.

• Öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut. 



En stad för barn och unga 

Förskola 
Förskolan ska vara en trygg och stimulerande miljö, där varje barn 
blir sett. Vi vill att andelen barn som går i förskola ska öka, särskilt i 
utsatta områden. Det minskar bland annat segregationen och gör att 
barn får mer jämlika förutsättningar när de börjar skolan.

Vi vill: 

• Minska antalet barn per förskollärare och ge förskolepersonalen 
mer tid med barnen. 

• Förbättra förskolornas utemiljöer med mer grönska och 
naturmaterial. 

• Stärka stadens arbete med att tidigt förebygga socialt 
utanförskap bland barn, redan i förskolan. 

• Starta fler öppna förskolor och introduktionsförskolor för att nå 
barn som inte går i ordinarie förskola. 

Skola 
Skolan ska vara en plats för nyfikenhet och kunskapsutveckling, 
där barn och unga växer som människor. Miljöpartiet vill bekämpa 
skolsegregationen och minska skillnader i studieresultat mellan 
Stockholms skolor.

Vi vill: 

• Satsa på skolan och ge mest resurser till skolor med störst 
utmaningar, underlätta för läxhjälp i skolans lokaler samt 
genomföra en satsning på digital läxhjälp.

• Öka stödet till elever med särskilda behov, exempelvis barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och till barn som är 
placerade i familjehem eller liknande. 

• Skapa grönare skolgårdar, inrätta en ny naturskola vid 
Sätraskogen och starta flera mobila naturskolor.

• Skapa bilfria områden runt skolor och bygga tryggare skolvägar.

Lek och fritid 
Miljöpartiet vill att Stockholm ska planeras utifrån barns behov. 
Alla barn ska växa upp i en giftfri miljö och det ska finnas gott om 
plats för lek och rörelse. Barn ska kunna välja bland en mångfald av 
aktiviteter, även under sommaren och loven.

Vi vill: 

• Upprusta och bygga fler parklekar och lekplatser samt möjliggöra 
för fler 4H-gårdar.

• Skapa fler kolloplatser och ge mer resurser till fritidsgårdar. 

• Minimera plastmaterial på lekplatser och fasa ut skadliga 
material där barn vistas.

• Göra gatorna mer barnvänliga genom lägre hastigheter, fler 
gångfartsområden, lekgator och bilfria zoner vid flera skolor.

Utsatta barn och familjer 
I ett hållbart samhälle tindrar framtidstron i barnens ögon. 
Miljöpartiet vill se till att alla barn i Stockholm får en god uppväxt - 
oavsett stadsdel och oavsett storleken på föräldrarnas plånbok. 

Vi vill: 

• Göra det billigare med fritidsaktiviteter för barn i familjer med 
mindre ekonomiska resurser.

• Säkra att barnfamiljer som hamnat i hemlöshet inte placeras på 
hotell eller vandrarhem, utan får ett långsiktigt boende direkt.

• Säkerställ närvaron av socialsekreterare i skolor och skapa fler 
familjecentraler, där mödravård, barnavård, öppen förskola och 
socialtjänst samlas under samma tak.



En mänskligare stad 

Jämställdhet 
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. För oss är det självklart att 
strävan efter en jämställd stad ska genomsyra all verksamhet i 
Stockholm. Vi vill bekämpa och förebygga allt våld i nära relationer, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vi vill: 

• Ge kvinnojourer stabil och långsiktig finansiering.

• Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön.

• Bygga ut arbetet med att hjälpa personer som befinner sig i 
prostitution och utöka satsningar som syftar till att män ska 
sluta köpa sex.

• Tillsammans med föreningslivet stödja unga som flytt från 
hedersrelaterad våld att bygga upp ett nytt liv.

HBTQI 
Människor ska accepteras för vilka de är och inte begränsas av 
fördomar och normer. Miljöpartiet vill höja HBTQI-kompetensen i alla 
Stockholms verksamheter, men särskilt i skolan och förskolan.

Vi vill: 

• Utveckla Stockholms HBTQ-diplomering till att även inkludera 
intersexuella och HBTQI-diplomera stadens verksamheter.

• Skapa fler mötesplatser för HBTQI-ungdomar och unga HBTQI-
personer med funktionsnedsättning.

• Garantera en trygg bostad till HBTQI-personer som tvingas fly.

Psykisk hälsa 
Den psykiska ohälsan ökar oroande fort. Miljöpartiet vill att alla, 
oavsett ålder, ska få den hjälp och det stöd som de behöver. Vi vill 
se en stad som prioriterar psykiskt välmående, där ingen som mår 
dåligt lämnas ensam.

Vi vill: 

• Öka satsningarna på ungas psykiska hälsa via 
ungdomsmottagningarna och skolans elevhälsa.

• Stärka stadens samarbete med organisationer som jobbar 
förebyggande med psykisk hälsa.

• Se fler kuratorer i äldreomsorgen och öka kompetensen om 
psykisk hälsa hos äldreomsorgens personal.

Hemlöshet och beroende 
En bostad är en förutsättning för ett självständigt liv. Miljöpartiet 
vill arbeta förebyggande för att ingen ska vara hemlös i Stockholm. 
Vi vill också utveckla stödet till äldre hemlösa samt personer med 
missbruks- och beroendeproblematik.

Vi vill: 

• Öka antalet Bostad först-lägenheter, som ger fler personer i 
hemlöshet möjlighet till en egen bostad.

• Stärka socialtjänstens samverkan med bostadsbolagen för att 
förebygga vräkningar, med särskilt fokus på barnfamiljer.

• Erbjuda fler lågtröskelsaktiviteter och mötesplatser för personer 
med missbruks- och beroendeproblematik.



Tillgänglighet 
Varje invånare ska ha möjlighet att delta i samhället, oavsett 
funktionsförmåga. Miljöpartiet vill att staden och dess verksamheter 
ska utformas för att passa alla.

Vi vill: 

• Göra det lättare att ta sig fram på stadens trottoarer med rullstol 
eller rullator.

• Tillgängliggöra bryggor, stigar och friluftsområden och låta 
bussen gå ända fram till naturreservaten.

• Erbjuda ledsagning och personlig assistans som är mer 
individanpassad.

• Utöka möjligheterna till cykling och annan fysisk rörelse för äldre 
och personer med funktionsnedsättning som bor på särskilda 
boenden.

Äldreomsorg 
Stockholms äldreomsorg ska vara trygg och erbjuda god livskvalitet. 
Pandemin synliggjorde flera brister som behöver åtgärdas. 
Miljöpartiet vill bygga ut äldreomsorgen, skapa fler äldre-, vård- 
och omsorgsboenden, satsa på förebyggande insatser och sänka 
kostnaderna för den enskilde.

Vi vill: 

• Förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten så att de äldre får 
träffa samma personer, avskaffa minutjakten och starta en 
kommunal vikariepool.

• Skapa fler mötesplatser för sociala och kulturella aktiviteter 
och ge utökade möjligheter att bo tillsammans på äldre- och 
seniorboenden.

• Motverka ofrivillig ensamhet genom uppsökande verksamhet i 
samverkan mellan kommun, sjukvård och ideella organisationer.

• Utöka hemtjänsten och äldreomsorgens samarbete med 
sjukvården och höja beredskapen för krissituationer.

Nationella minoriteter och urfolk 
Diskriminering och rasism är en del av många minoriteters 
vardag. Det är oacceptabelt. Miljöpartiet vill stärka de nationella 
minoriteternas rättigheter i nära dialog med representanter för 
respektive minoritetsgrupp.

Vi vill: 

• Säkerställa att barn som tillhör nationella minoriteter och urfolk 
erbjuds barnomsorg på sitt minoritetsspråk.

• Inrätta kulturcentrum för nationella minoriteter och urfolk.

• Genomföra ett kunskapslyft för stadens anställda om nationella 
minoriteter och urfolk och deras rättigheter.

Trygghet 
Stockholm ska vara en trygg stad att bo och vistas i för alla. Det 
finns en stor sammansvetsande kraft i att bry sig om varandra. 
Vi vill satsa på att tillsammans med det lokala föreningslivet och 
näringslivet bygga trygghet i stadens alla stadsdelar.

Vi vill: 

• Ha fler vuxna på gatorna under kvällar och helger, till exempel 
fältassistenter och föräldragrupper på stan.

• Ge riktade föreningsbidrag med fokus på att stärka tryggheten 
lokalt.

• Fortbilda ordningsvakter om diskriminering och ha nolltolerans 
mot kränkningar.

• Förbättra belysningen och rusta upp otrygga gång- och 
cykeltunnlar.



Minskad brottslighet 
Den grova kriminaliteten i Stockholm måste motarbetas. För att 
minska våldet vill Miljöpartiet stärka det förebyggande arbetet. 
Det är särskilt viktigt att fånga upp barn och unga i riskzonen för 
kriminalitet.

Vi vill: 

• Arbeta aktivt gentemot staten för att Stockholm ska få fler 
poliser på stan.

• Utveckla stadens avhopparverksamheter och stärka de särskilda 
insatsgrupperna för unga som vill lämna kriminalitet.

• Förbättra samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst och 
polis.

Migration och etablering 
Människor som flyr krig, politiskt förtryck och klimatförändringarnas 
följder ska kunna bygga nya liv i Stockholm. Miljöpartiet vill göra 
det lättare att etablera sig i samhället, genom studier, snabbare 
validering, arbete och företagande. Så kan fler återfå sin framtidstro.  

Vi vill: 

• Införa etableringsvärdar som vägleder nyanlända i kontakten 
med myndigheter, bland annat genom en större satsning på 
samhällsvägledning.

• Anställa fler så kallade stadsdelsmammor, som arbetar 
uppsökande gentemot nyanlända kvinnor och kvinnor långt ifrån 
arbetsmarknaden.

• Stötta föreningar och idrottsrörelser som främjar integration.

• Skapa fler möjligheter att kombinera studier i svenska för 
invandrare (SFI) med jobb och yrkesinriktade utbildningar.

Jobb 
Klimatomställningen skapar nya jobb i gröna näringar. Miljöpartiet 
tror på ett livslångt lärande. Med en väl utbyggd vuxenutbildning, 
individanpassade insatser och samverkan med näringslivet kan vi 
skapa förutsättningar för arbete åt alla stockholmare.

Vi vill: 

• Främja sociala företag som ger vägar in till jobb och 
egenföretagande.

• Genomföra en särskild satsning för unga som har svårt att få jobb 
samt erbjuda fler feriejobb för unga.

• Prioritera stöd till entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda 
samt utveckla stöd till grönt företagande och aktörer som vill styra 
om sin verksamhet i grön riktning.

• Främja hållbara jobb genom skarpa hållbarhetskrav vid offentlig 
upphandling och genom att erbjuda goda arbetsvillkor för alla som 
arbetar inom välfärden.

Krisberedskap 
De senaste åren har stockholmarna ställts inför en global pandemi och 
ett krig i Europa. Samtidigt kvarstår klimathotet. En föränderlig omvärld 
gör att Stockholm behöver planera för att hantera fler extraordinära 
händelser.

Vi vill: 

• Säkra stadens tillgång till skyddsutrustning vid en framtida 
pandemi genom ett beredskapslager.

• Säkerställa att staden har ett flexibelt flyktingmottagande som 
snabbt kan skalas upp vid behov.

• Bygga fler skyddsrum och utveckla stadens beredskap för tillfällig 
brist på mat och dricksvatten, till exempel på grund av långvarig 
torka eller internationella konflikter.

• Säkerställa att staden är rustad för längre strömavbrott och 
krissituationer som kan uppstå vid IT-haverier.
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