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SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2008

INLEDNING
Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer i ett samspel präglat av
solidaritet. Så ser inte verkligheten ut, varken i världen eller i Stockholm. Varifrån du
kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. När
tillvaron går i kras för någon tas inte alltid det gemensamma ansvaret att stödja denne.
Det arbetar vi för att förändra. Vi vill utplåna de orättvisa klyftorna som begränsar
människors liv. Vi vill använda politiken som verktyg.
Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Demokratin måste utövas på
många sätt och flera plan. Vi vill se en ordning där människor som medborgare och
individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. I denna anda blir det i den kommunala verksamheten viktigt att diskussioner förs och beslut
fattas så nära människan som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd.
Vi ser som socialdemokratins uppgift att skapa ett Stockholm som har plats för alla.
Det gäller inte minst barnen. Därför väljer vi att inte sänka skatten år 2008 och istället
använda de 334 miljoner kronorna, och mer därtill, som moderaternas 20 öre i skattesänkning motsvarar i en stor satsning på skolan.
En utbildningspolitik präglad av jämlikhet är grundförutsättningen för ett Stockholm
som antar framtidens utmaningar. Det handlar om alla människors rätt att utvecklas
och kunna delta som aktiva medborgare. Kunskap och bildning är en väg till personlig
frigörelse och bidrar till att utjämna orättvisa ekonomiska och sociala klyftor. Därför
väljer vi att göra vår största satsning i år på skolan. Tre områden prioriteras särskilt:
Ökade resurser för att stärka kvaliteten.
Satsning på ”Skolan mitt i byn” för att garantera skolor i alla stadsdelar.
Kunskapssatsning - inklusive matematikverkstäder, läxhjälp och kulturgaranti.
Ett Stockholm för alla handlar också om att staden ska uppmärksamma äldre personers
erfarenheter, önskningar och behov. Alla ska kunna åldras i trygghet och visshet om
att stödet från samhället finns där om och när man behöver det. Alla ska ha möjlighet
att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv – även när man kommer upp i
åren. Därför är vår andra stora satsning en bred satsning på Stockholms äldre.
Vi ser också som socialdemokratins uppgift att skapa ett ekologiskt hållbart Stockholm. Att bryta och vända miljöbelastande trender – det kan exempelvis gälla utsläpp,
energiförbrukning eller trafiksystem – handlar om att skapa en bättre livsmiljö för
stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens
stockholmare och människor i andra delar av världen. Därför är vår tredje stora satsning en miljardsatsning på miljön.
För att kunna göra välbehövliga satsningar i skolan, för de äldre och på miljön måste
stadens ekonomi växa. Näringslivsklimatet måste förbättras, förutsättningarna för ett
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växande entreprenörskap måste utvecklas och stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden måste rustas så att fler kommer i jobb.
Vi säger nej till moderaternas skattesänkning som innebär sämre kvalitet i välfärden.
Istället vill vi återgå till en skattenivå på 18,08. Då kan vi genomföra de strategiska
satsningar som ger staden en långsiktigt hållbar ekonomi. Då kan också stockholmarnas skattemedel och gemensamma användas på bästa och mest effektiva sätt.
För att utveckla Stockholm till en modern storstad där fria och jämlika människor
lever tillsammans i solidaritet måste hela staden och alla delar av stadens verksamheter
– såväl nämnder som bolag – tas i anspråk i arbetet. Stadens verksamhet ska organiseras så att medborgarna har nära till politiker och beslutsfattande tjänstemän. Alla
stadsdelar i Stockholm ska vara bra stadsdelar. Alla stockholmare ska kunna delta och
ha inflytande på egna villkor i både frågor som rör samhällets utformning som beslut
som påverkar den egna familjens vardag oavsett var man bor. Stockholmarnas engagemang inom bland annat föreningsliv, kultur och idrott stärker vår demokrati och är
viktigt för att utveckla Stockholm till en rättvis och modern storstad. Stockholm är en
bra stad. Med politikens verktyg kan vi göra den ännu bättre.
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EN RÄTTVIS MODERN STORSTAD
Övergripande mål för hela kommunkoncernens verksamhet
Vi har formulerat tre övergripande mål som ska vara styrande för alla delar av stadens
verksamhet. Dessa tre övergripande mål bryts sedan ner till mål för verksamheterna
för stadens nämnder och till ägardirektiv för stadens bolag.
1. Stadens främsta uppgift ska vara att driva, utveckla och förbättra kvaliteten i välfärden. För att skapa resurser till detta ska fler komma i arbete,
näringslivsklimatet utvecklas och stadens ekonomi vara i balans.
I alla delar av stadens verksamheter är det kvaliteten i verksamheten som ska stå i
fokus. Det är kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och i alla andra delar av kommunens
välfärd som har högsta prioritet. Detta mål innebär till exempel att nämnder och bolag
i en prioritering mellan avgiftssänkningar och kvalitetsförbättringar i en verksamhet
ska välja verksamhetens kvalitet. Avknoppningar och konkurrens i välfärden är korrekt att göra i de fall detta bidrar till att öka kvaliteten. Personalens kunskaper och
motivation är grunden för ökad kvalitet i välfärden. Därför ska kompetensutveckling
prioriteras.
Alla stockholmare har rätt till en välfärd som möter den enskilda individens behov.
Därför ska stadens resursfördelningssystem utformas så att alla stockholmare möter en
välfärd som ger likvärdiga förutsättningar.
Alla delar av kommunens verksamhet har en uppgift och en skyldighet att medverka
till att öka kvaliteten i välfärden både genom att utveckla verksamheten och genom att
agera på ett sådant sätt att resurserna till välfärden ökar. Att bidra till att fler får jobb
och att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas är en kärnuppgift för hela
stadens verksamhet. Arbete är först och främst en rättighet. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och växa som individer, få trygghet och stabilitet i livet, och känna
tillhörighet i samhället.
Alla delar av stadens verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att stadens långsiktiga
finansiering tryggas så att staden kan möta sina långsiktiga åtaganden inom välfärden.
Skatteuttaget och omfattningen på stadens verksamhet måste vara långsiktigt hållbara.
Detta mål har brutits ner till mål för nämnder och till ägardirektiv för bolag, exempelvis:
Bostadsbolagen: ”Aktivt medverka till att öka förvärvsfrekvensen i de stadsdelar där bolagen är verksamma och där förvärvsfrekvensen väsentligen understiger genomsnittet i staden.”
Stockholm Business Region: ”Aktivt understödja och utveckla näringslivsperspektivet i stadens verksamheter och aktivt medverka till att underlätta näringslivets kontakter med staden.”

Socialdemokraternas förslag till budget 2008

(s):7
Utbildningsnämnden: ”Öka andelen barn som lämnar grundskolan med uppnådda kunskapsmål.”
Äldrenämnden: ”Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska
öka.”
2. Stadens verksamhet ska präglas av öppenhet, likabehandling, pluralism
och effektivitet. Den ska utvecklas i dialog med stockholmarna, stadens
uppdragsgivare.
Stockholmarna ska mötas med lyhördhet, respekt och värdighet i kontakten med alla
delar av stadens verksamhet. Alla människors lika värde och ett målmedvetet arbete
mot alla former av diskriminering ska prägla stadens verksamhet. Stockholmarna ska
veta och känna att de är stadens uppdragsgivare. Det är alltid stockholmarnas skilda
behov och drömmar som ska stå i centrum. Staden har ett särskilt ansvar för att de
stockholmare som saknar kontakter och kunskap om hur man påverkar stadens beslut
blir hörda.
Stadens verksamhet och beslutsfattande ska decentraliseras. Vi ska ha många stadsdelsnämnder där besluten fattas så nära människor det går. Ett rikt och blomstrande
kulturliv är en omistlig del i ett gott samhälle. Förutsättningarna för stockholmarnas
deltagande och engagemang i samhället ska öka genom att staden underlättar för bland
annat kultur-, idrotts- och intresseföreningar att verka.
Staden ska ta god hand om skattebetalarnas medel och verksamheterna ska präglas av
effektivitet. Varje skattekrona ska användas där den får bästa effekt.
Detta mål har brutits ner till mål för nämnder och till ägardirektiv för bolag, exempelvis:
Stadsdelsnämnderna: ”Ökat demokratiskt deltagande.”
Kulturnämnden: ”Förbättra förutsättningarna för det fria kulturlivet att utvecklas, förändras och växa.”
Stadsdelsnämndernas stöd och service till personer med funktionsnedsättning:
”Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med psykisk funktionsnedsättning får ökad självständighet och delaktighet.”
Stadsbyggnadsnämnden: ”Säkra en kort och effektiv handläggningstid vid ansökan om bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning.”
3. Staden ska aktivt främja ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Staden
ska investera i ny teknik och innovativa idéer samt utveckla moderna arbetsmetoder.
Orättvisa villkor är ohållbart i en stad där stockholmarnas välfärd beror på allas välstånd. Segregationen är det tydligaste uttrycket för att en stad är orättvis. Uppdelningen mellan de som har och inte har – bostad, pengar, hälsa eller arbete – är inte värdigt
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Stockholm. Det är inte hållbart. Framtidens stockholmare ska heller inte behöva lida
för att vi i dag inte tar hand om vår miljö.
För att Stockholm ska bli en rättvis modern storstad måste stadens verksamheter utföras på ett sådant sätt att människor och miljö inte slits ut. Exempelvis ska inte personalen i äldreomsorgen behöva gå i förtida pension för att jobbet har slitit ut ryggen. Staden ska lägga ett ökat fokus på kompetensutveckling för alla anställda i stadens nämnder och bolag.
Staden har en skyldighet att vara ett föredöme att driva på utvecklingen mot ökad
ekologisk och social hållbarhet. Hänsynen ska också genomsyra resursfördelningen
och beslut vad det gäller samhällsplaneringen. Stadens upphandling är också ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya miljövänliga och rättvisemärka
varor och tjänster.
Detta mål har brutits ner till mål för nämnder och till ägardirektiv för bolag, exempelvis:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: ”Bidra till en god miljö genom tillsyn och
rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.”
Äldrenämnden: ”Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.”
Stockholm Vatten: ”Produktionen och distributionen av dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten ska bli mindre miljöbelastande.”
Stokab m.fl. ”Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.”
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SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Det går bra för Stockholm
Stockholm är en attraktiv stad. Människor från hela Sverige och andra delar av världen
flyttar hit för att jobba, bo och leva. År 2006 hade Stockholm den kraftigaste befolkningsökningen sedan 1950-talet. Om 20 år beräknas antalet stockholmare vara
150 000 fler än i dag.
År 2006 tillkom 10 000 jobb i Stockholm. Bostadsbyggandet var högre än på 30 år.
Andelen stockholmare som behövde ekonomiskt bistånd var på den lägsta nivån sedan
socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982. Andelen elever med gymnasiekompetens ökade och barngruppernas storlek i förskolan minskade.
Allt detta hänger ihop. När välfärden utvecklas och förstärks då växer Stockholms
attraktionskraft, ekonomin blir starkare och jobben blir fler.

Svensk ekonomi
Tillväxten i svensk ekonomi har varit hög under flera år. Under en längre tid var tillväxten framförallt produktivitetsdriven. Men sedan ungefär två år tillbaka drivs tillväxten i allt större utsträckning av en ökad sysselsättning i ekonomin. Inför nästa år
räknar prognosmakarna med fortsatt relativt hög tillväxt. Arbetslösheten antas fortsätta
att sjunka.
Prognos KI 2007 och prognoser för 2008
Konjunkturinstitutet Konjunkturins- SEB SN
Nordea
(2007)
titutet
(2008) (2008) (2008)
(2008)

SKL
(2008)

3,5

3,8

3,2

2,8

2,6

2,9

Hushållens konsum- 3,0
tion

4,0

3,7

3,8

2,8

3,9

Offentlig
tion

1,1

1,4

1,4

1,0

0,8

BNP

konsum- 1,6

Bruttoinvesteringar

9,6

5,6

4,7

6,0

3,7

5,2

Timlön

4,3

4,7

4,7

-

4,9

4,3

Konsumentprisindex, 2,2
årsgenomsnitt

2,5

2,4

2,5

1,7

1,8

Relativ arbetslöshet

5,8*

3,7

3,9

4,1

4,3

6,2*

Källa: Konjunkturinstitutet *= ILO-anpassad

Regeringens stockholmsfientliga politik
För att Stockholm ska kunna växa och bli en ännu bättre stad behöver Sverige en regering som bryr sig om Stockholm. En regering som fattar de beslut som krävs för att
möta dagens och framtidens behov av investeringar i forskning och utbildning, i infra-
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struktur och fler bostäder. Tyvärr bedriver den moderatledda regeringen en politik som
ger Stockholm sämre förutsättningar för att växa och utvecklas.
Regeringen har under sitt år vid makten avskaffat förmögenhetsskatten och generellt
sänkt skatten för dem som har mest och tjänar bäst. Det är en politik som påtagligt
gynnar invånarna i Danderyd och Täby. Men som gynnar få enskilda stockholmare
och som dessutom ger negativa konsekvenser för Stockholms utveckling.
Ett resultat av regeringens stora skattesänkningar är att staten nu saknar ekonomiska
resurser för att genomföra nödvändiga investeringar i vägar och järnväg i Stockholm.
Regeringen har själva tagit fram rapporter som indikerar att nästan samtliga infrastruktursatsningar kommer att skjutas på framtiden, däribland Förbifart Stockholm. Regeringen tvingade också Banverket att lägga ner arbetet med Citybanan under ett halvår.
Detta beslut har försenat och fördyrat denna nödvändiga infrastrukturinvestering i
Stockholm med nästa en halv miljard kronor.
Ett annat resultat av de stora skattesänkningarna är att anslaget till forskningen nu
sjunker. Enligt SCB minskar statens anslag till forskningen, i fasta priser, med över
500 miljoner kronor mellan år 2006 och år 2007. Om Stockholm ska vara en attraktiv
och dynamisk stad måste kommunen och staten underlätta för näringslivet att hitta rätt
personal med rätt kompetens. Då krävs det breda och kloka satsningar hela vägen från
förskola och skola till högskola och forskning. De neddragningar som nu sker i forskningen, men också på komvux och arbetsmarknadsutbildningen, resulterar i sämre
förutsättningar för företagen att anställa och riskerar därmed Stockholms långsiktiga
ekonomiska utveckling.

Försämrad bostadsmarknad
Trots en hög nybyggnation av hyresrätter under den förra mandatperioden kommer
bostadsförmedlingen enligt egna uppskattningar att i år förmedla färre lägenheter än år
2006. Det minskade antalet förmedlade bostäder är delvis en konsekvens av att hyresgäster nu avstår från att flytta i väntan på att den moderatledda majoriteten ska sälja
lägenheterna till en bråkdel av marknadspriset. Möjligheten för bostadsförmedlingen
att förmedla bostäder kommer att fortsätta att minska i takt med att den moderatladda
majoriteten säljer ut hyresrätterna. Utförsäljningen av hyresrätterna kommer att resultera i ökad segregation och minskad rörlighet på arbetsmarknaden.
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Ansökan om ombildning av stadens hyresrätter

Källa: Stockholm Stadshus AB
Ett hot mot Stockholms utveckling är det faktum att regeringens ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att Riksbanken ansett sig tvingad att höja räntan i snabbare
takt. Höjda räntor leder till ökade boendekostnaderna för stockholmare. För en familj
som nyligen köpt en lägenhet på Södermalm innebär en procent i höjd ränta ungefär 3
000 kronor mer i ökade boendekostnader per månad.
Ett flertal länder genomgår nu en period med prisfall på bostadsmarknaden. I USA har
prisfallet i kombination med dåliga krediter resulterat i problem på finansmarknaden
som även har spillt över i osäkerhet på de europeiska finansmarknaderna. Bostadspriserna har även börjat falla i flera städer i Europa, till exempel i Köpenhamn. Även i
Stockholm ökar nu osäkerheten kring priserna på bostadsrätter och småhus. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter i innerstaden i Stockholm ligger för närvarande på omkring 60 000 kronor och genomsnittet i staden är omkring 40 000 kronor. De höga
priserna i kombination med att räntorna fortsätter att öka, inte minst på grund av den
moderatledda regeringens ofinansierade skattesänkningar, gör allt fler stockholmare
ekonomiskt sårbara.
Samtidigt som regeringen satsar på att sänka skatten för dem som tjänar bäst och har
mest avskaffar regeringen räntesubventionerna och investeringsstödet för bostadsbyggande i Stockholm. Konsekvensen av avskaffat stöd till nybyggnation, i kombination
med obefintliga byggambitioner från den moderatledda majoriteten i Stockholms
stadshus, är att bostadsbyggandet under det första halvåret mer än halverats jämfört
med motsvarande period år 2006. Bostadsbyggandet i Stockholm är nu nere på nivå
som rådde under lågkonjunkturen i början av 2000-talet.
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Påbörjade bostäder i Stockholm, första halvåret 2003-2007
P å b ör ja d e b ostä d e r i S toc kh olm
2 50 0

2000

15 0 0

10 0 0

50 0

0
2 0 0 3 0 1- 0 6

2 0 0 4 0 1- 0 6

2 0 0 5 0 1- 0 6

2 0 0 6 0 1- 0 6

2 0 0 7 0 1- 0 6

Källa: Utrednings- och statistikkontoret
Även den moderatledda regeringens förändring av fastighetsbeskattningen bidrar till
att försämra bostadsmarknaden i Stockholm. Förändringen av fastighetsskatten finansieras genom att reavinstskatten höjs för dem som säljer sin bostad och kombineras
med en extra skatt på de bostadsinnehavare som skjutit upp sin reavinstbeskattning.
Dessa förändringar kommer att missgynna inte minst bostadsrättsinnehavare i Stockholm och riskerar att leda till minskad rörlighet och stora inlåsningseffekter. Förändringarna riskerar därför att negativt påverka Stockholms långsiktiga tillväxt och utveckling.

Arbetslösheten minskar men långtidsarbetslösheten ökar
Sysselsättningsutvecklingen i Stockholm är stark och arbetslösheten har varit sjunkande under flera år. Under det senaste året har arbetslösheten, beräknat mellan andra
kvartalet 2006 och 2007, sjunkit med 1 900 personer vilket är en något svagare utveckling jämfört mellan år 2005 och 2006 då arbetslösheten enligt SCB sjönk med
över 3 000 personer.
Arbetslösheten i Stockholms kommun 2005-2007
Stockholms kommun 2005K2 2006K2 2007K2
Arbetslösa

25 600 22 500 20 600

Källa: SCB AKU
Trots att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker förvärras situationen för de
långtidsarbetslösa ungdomarna. Enligt Länsarbetsnämnden har antalet långtidsarbetslösa ungdomar (18–24 år) i Stockholm mer än tredubblats mellan augusti 2006 till
augusti 2007. Detta är ett direkt resultat av att den moderata ledningen i regeringen
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och stadshuset har avskaffat de särskilda arbetsmarknadsinsatser som tidigare gjorts
för att bekämpa arbetslösheten bland unga.

Ansvarslös ekonomisk politik hotar Stockholms framtid
Stockholms stads ekonomi är i gott skick. Fler arbetade timmar och ökade lönerna ger
ökade skatteinkomster. Skatteinkomsterna kommer under nästa år att fortsätta växa
men samtidigt ökar stadens utgifter, inte minst på grund av ökade kostnader för löner.
Inom Kommunals avtalsområde kommer lönerna nästa år att öka med omkring nio
procent.
Det är vidare en rimlig bedömning att Stockholm är på toppen av högkonjunkturen.
Diagrammet nedan visar tydligt att sysselsättningsexplosionen i Stockholm kom redan
mellan början på år 2005 och början på år 2006 medan ökningen mellan år 2006 och
2007 var mindre. I övriga Sverige skedde den kraftigaste sysselsättningsökningen
mellan år 2006 och 2007. Under de närmaste åren kommer stadens skatteinkomster
troligen att öka i en svagare takt samtidigt som behoven inom den gemensamma välfärden kommer att fortsätta att vara stora.
Sysselsatta i procent 16-64 år, storstäder och riket (exklusive storstäder)
S y s s e ls a t t a 1 6 - 6 4 å r

G ö te b o r g

M a lm ö
2007K2
S to c k h o lm

2006K2
2005K2

R ik e t e x k l S to c k h o lm ,
G ö te b o r g o c h M a lm ö
68

70

72

74

76

78

%

Källa: SCB AKU
Stockholm stad bör under de goda tider som nu råder ta tillfället i akt och stärka stadens långsiktiga ekonomiska styrka. Tyvärr har den moderatledda majoriteten valt att
mitt under brinnande högkonjunktur sänka skatten, öka uttaget från stadens bolag och
att sälja ut stadens långsiktiga och strategiska innehav till underpriser.
Den moderatledda majoriteten har valt att sälja ut allmännyttans hyresrätter i innerstaden och i den attraktiva närförorten till rabatter på omkring 50 procent. För närvarande
är över halva allmännyttan i innerstaden föremål för ombildningsansökan, i vissa
stadsdelar kommer allmännyttan att utraderas under denna mandatperiod.
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Den moderatledda majoriteten har även börjat sälja ut kommunens mark, fastigheter
och bolag. Den största utförsäljningen genomfördes den 31 augusti 2007 då Centrumkompaniet med tillhörande tio centrumanläggningar, bland annat Skärholmen, Rinkeby och Fältöversten, övergick i privat ägo. Affären föregicks inte av några konsekvensanalyser och försäljningsprocessen präglades av en nonchalans där potentiella
köpare sållades bort trots att den slutliga köparen varken mer eller mindre än andra
köpare uppfyllde kravspecifikationen.
Dessa genomhastade utförsäljningar riskerar att försämra förutsättningarna för den
långsiktiga finansieringen av Stockholms välfärd. Utförsäljningarna innebär också att
staden frånhänder sig viktiga verktyg för att i framtiden driva en offensiv politik för
fler bostäder och arbetsplatser och nya rekreationsområden.

Moderaternas svek mot väljarna
Inför valet 2006 gav moderaterna i Stockholm, i sitt valmanifest, ett stort antal hårda
löften till stockholmarna. Ett år efter valsegern är det väldigt få av löften som är uppfyllda och flera löften har moderaterna helt övergivit.
Exempel:
”Inför en jobbgaranti.”
Nej, moderaterna har frångått jobbgarantin och garanterar nu endast en handlingsplan.
”Bygg fler bostäder.”
Nej, byggandet minskar kraftigt.
”Skattebetalarnas pengar skall användas med ansvar och respekt.”
Nej, stockholmarnas egendom säljs till kraftiga underpriser.
”Ge förutsättningar för 50 000 nya jobb i Stockholm.”
Nej, jobbtillväxten har minskat under moderaternas första år vid makten.
”Gräv ner återvinningsstationerna.”
Nej, moderaterna har helt misslyckats, inte en enda har grävts ner.
”Klottersanera inom 24 timmar.”
Nej, moderaterna har helt misslyckat med att upprätthålla garantin.

Moderaternas orättvisa Stockholm
Stockholm är en fantastisk stad. Men Stockholm är också en orättvis och segregerad
stad. Om vi menar allvar med att alla människor har lika värde måste all politik utformas så att människan möts på sina egna villkor.
I en storstad uppstår lätt klyftor i samhället och människor hamnar i fattigdom. Det
kan vara en tillfällig svacka i en människas liv som gör att hon hamnar i fattigdom.
Det kan också finnas strukturella orsaker. En fundamental uppgift för politiken är att i
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alla lägen se till att skyddsnätet finns på plats när det väl händer. Självklart ska målet
vara att alla människor ska klara sig utan stöd och det kommer alltid vara en central
uppgift för socialdemokratin att bekämpa fattigdomen.
Under det år som moderaterna varit i majoritet i staden, i landstinget och i regeringen
har ett stort antal beslut genomförts som minskar den enskilda människans frihet och
som ökar klyftorna mellan stockholmarna.
Skatterna har kraftigt sänkts för dem som tjänar bäst samtidigt som de som är deltidarbetande, låginkomsttagare, sjuka, föräldralediga, pensionerade eller arbetslösa har fått
det sämre. I sjukvården överges principen om lika vård. Istället införs ett system som
ger invånarna i Danderyd och Täby mer och bättre sjukvård samtidigt som sjukvården
för invånarna på Södermalm, i Rågsved, i Farsta och i många andra delar av Stockholm kommer att bli sämre. I staden ändras fördelningsnycklarna mellan stadsdelarna
på ett sätt som gör stora delar av ytterstaden till förlorare. Stadsdelar slås samman
även i de områden där stadsdelarna har varit framgångsrika för att öka deltagandet och
inflytandet.
Sammantaget kommer denna moderata politik att leda till mycket kraftigt ökade klyftor. Stockholm kommer att bli en kallare stad. Vi socialdemokrater vill verka för en
politik som bekämpar diskriminering och orättvisor, och som ökar den enskilda människans inflytande över sitt liv. I denna budget presenterar vi en lång rad satsningar
som främjar en utveckling i den riktningen genom satsningar på jobb, företagande och
ekonomiskt ansvarstagande och genom strategiska satsningar på skola, äldre och miljö. Satsningar som stärker den enskilda människans förutsättningar till egenmakt över
sitt liv. Men dessa satsningar räcker inte. Om vi ska öka den enskilda människans
makt och minska segregationen i Stockholm behöver vi också utveckla demokratin,
föreningslivet och det övriga civila samhället.
Vi föreslår därför en rad åtgärder i budgeten som utvecklar demokratin och deltagandet i Stockholm. Det handlar dels om att förbättra och utveckla resursfördelningssystemet där den enskilda stadsdelens förutsättningar beaktas. Men det handlar också om
att öka samarbetet och stödet till föreningslivet. Och det handlar om att decentralisera
styret och förvaltningen i Stockholm så att människor har nära till och får bättre möjligheter att påverka och delta i utformningen av välfärden i det område man lever och
verkar

BUDGETENS FINANSIERING
Stadens skatteinkomster
För att utveckla välfärden i Stockholm måste tillväxten vara hög. Stadens viktigaste
intäkt är kommunalskatten.
Vår bedömning är att staden behöver ta ut en skattesats på 18,08 kronor per 100 kronor för att möta stockholmarnas behov av och förväntningar på välfärden. Skatteunderlaget beräknas, enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att
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under år 2008 växa med 5,3 procent jämfört med år 2007. Totalt kommer staden enligt
denna prognos och med en skattesats på 18,08 att få skatteintäkter på 30,205 miljarder
kronor. Den moderatledda majoriteten har valt att ta 17,58 kronor per 100 kronor i
skattesats och kommer, beräknas enligt prognosen, att få skatteintäkter på 29,370 miljarder kronor. Skillnaden mellan vår och den moderatledda majoritetens förslag är 835
miljoner kronor. Denna högre intäkt använder vi till en stor satsning för att utveckla
kvaliteten i förskolan och skolan. Samtidigt gör vi en bred satsning på Stockholms
äldre och vi avsätter medel för att utveckla stadens miljöarbete. Vi minskar dessutom
uttaget från bolagen.

Det kommunala utjämningssystemet
Genom de förändringar som gjorts med anledning av den utredning som den tidigare
socialdemokratiska regeringen tillsatte ökar stadens ersättning i kostnadsutjämningssystemet med omkring 85 miljoner kronor från år 2008. Det är viktigt att staden noggrant bevakar den utredning som den nuvarande regeringen avser att tillsätta för att
utveckla utjämningssystemet. Vår utgångspunkt är att balansen mellan Stockholms
och övriga landets förutsättningar måste upprätthållas och Stockholms särskilda förutsättningar beaktas.

Utdelning från stadens bolag
Nu när det går bra för Stockholm är det mycket viktigt att finansiera stadens verksamhet på ett ansvarfullt och långsiktigt hållbart sätt. Detta misslyckas tyvärr den moderatledda majoriteten med. Den moderatledda majoriteten väljer att i en brinnande högkonjunktur öka uttaget från stadens bolag. Vi väljer att sänka uttaget från koncernen
för att stadens kostym ska hålla även i en framtida lågkonjunktur. Vårt uttag är 100
miljoner lägre än i den moderatledda majoritetens förslag.

Budgetens finansiering sammanfattning i miljoner kronor
Inkomster
Skatter (18,08)

2007
28 048

2008
30 205

Utjämningssystemet
LSS utjämning
Utdelning från bolagen
Räntor

+ 321
- 250
+ 600
+ 426

+ 380
- 274
+ 600
+ 455

Summa

29 145

31 366 miljoner kronor

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är nödvändigt för att garantera möjligheterna att driva en
bra välfärdspolitik även i framtiden. Detta kräver ett skatteuttag som täcker stadens
kostnader och en politik som upprätthåller värdet på stadens tillgångar. En grundläggande värdering som ska prägla stadens ekonomiska politik är Gustav Möllers devis om att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.
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Staden har i och med tillkomsten av lagstiftning kring god ekonomisk hushållning
börjat utveckla finansiella mål. Arbetet med att utveckla finansiella mål är än så länge
bara i sin linda och de mål som staden hittills skapat saknar ordentlig skärpa. Vi kan
också konstatera att den moderatledda majoriteten i årets budget har sänkt ambitionskraven för finansieringen av verksamheten. I majoritetens budget är målet att stadens
nettokostnader ska utgöra 104 procent av skatteintäkterna.
Det är av stor vikt för den långsiktiga finansieringen av välfärden att staden utarbetar
finansiella mål som håller mellan majoritetsskiften och mellan mandatperioder. Vi vill
därför att de politiska partierna tillsammans, över blockgränser, utvecklar nya stabila
finansiella mål för staden att jobba mot. Vi vill särskilt utveckla ett nytt mål för att
mäta stadens kostnader i relation till intäkter som tar hänsyn till att intäkter från finansnetto och utdelningar är ändliga resurser.
Vi väljer att inleda arbetet mot en ökad ekonomisk disciplin genom att i relation till
moderaternas budget minska utdelningen från kommunens bolag från 700 miljoner
kronor till 600 miljoner kronor för att på så sätt inleda arbetet med att nå ett uttag som
inte överstiger årets resultat för bolagen.
Genom ökat ekonomiskt ansvarstagande skapar vi förutsättningar för en ökad flexibilitet och en god soliditet i staden, och vi bidrar till att staden kommer närmare en finansiering där kostnader täcks av icke-ändliga intäkter. Det minskade uttaget från bolagen minskar vårt reformutrymme med 100 miljoner kronor. Det är vår absoluta övertygelse att vi under en brinnande högkonjunktur måste ta ansvar och förbereda staden
för den lågkonjunktur som väntar runt hörnet.

Avsättningar
Utifrån det stora överskott som skapades under år 2006 gjorde den moderata majoriteten, i bokslutet för år 2006, flera avsättningar och dispositioner av det egna kapitalet.
Vi valde att fördela avsättningarna och dispositionerna bland annat enligt följande:
Ytterstadssatsning 1 000 miljoner kronor.
Miljöfond 1 000 miljoner kronor.
Kompetensutveckling i förskola och skolans yngre årskurser 250 miljoner
kronor.
Dessa avsättningar och dispositioner vill vi använda under den innevarande mandatperioden för att stärka kvaliteten i välfärden, utveckla miljöarbetet och bidra till ett växande och arbetande Stockholm.
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JOBB OCH FÖRETAGANDE
Grunden för välfärden är jobben, näringslivsklimatet och en kommunal
ekonomi i balans.
För att skapa förutsättningar för att utveckla välfärden och rättvisan i Stockholm måste
stadens ekonomi växa. För detta krävs att fler kommer i arbete, att förutsättningarna
för företagande och entreprenörskap utvecklas och att stockholmarnas skattemedel och
gemensamma egendom vårdas och används på bästa och effektivaste sätt.
I vår budget väljer vi att genomföra ett flertal åtgärder för att öka stadens långsiktiga
ekonomiska balans. Vi väljer också att säga nej till den moderatledda majoritetens
fortsatta skattesänkningar och föreslår att staden återgår till en nivå på 18,08 kronor
per 100 kronor. Genom bibehållen skatt skapar vi nämligen ekonomiskt utrymme för
nödvändiga ekonomiska satsningar. För satsningar på att utveckla skolan och för satsningar på äldre och på miljön. Vi skapar också förutsättningar för långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande.

Satsningar på fler jobb
Alla har rätt till arbete efter förmåga. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och
växa som individer, få trygghet och stabilitet i livet, och känna tillhörighet i samhället.
När alla kan och får arbeta utifrån sina egna förutsättningar bidrar vi dessutom alla
gemensamt till samhällets uppbyggnad.
För att fler stockholmare ska få arbete väljer vi att genomföra ett flertal strategiska
satsningar för att rusta dem som står långt från arbetsmarknaden.
Den lokala arbetsmarknadspolitiken ges ordentliga resurser för att stärka dem
som står långt från arbetsmarknaden. I förhållande till den moderatledda majoritetens budget tillförs stadsdelsnämnderna 125 miljoner kronor mer för detta
arbete, varav 25 miljoner kronor för generella åtgärder, 90 miljoner kronor för
att främja arbetslinjen bland personer med försörjningsstöd och tio miljoner
kronor för en satsning på Navigatorcenter. Därutöver anslår vi fem miljoner
kronor till en särskild satsning på att främja sommarjobb bland ungdomar. För
att öka satsningarna på att rusta de arbetslösa vill vi ytterligare öka insatserna
genom att Stockholm under året ansöker om att ta del av strukturfondsmedel
från EU.
För att främja arbetslinjen och förbättra matchningen på arbetsmarknaden gör
vi flera satsningar. Komvux tillförs 25 miljoner kronor för att ge fler stockholmare rätt kunskap på dagens arbetsmarknad. Vi tillför även SFIundervisningen närmare tio miljoner kronor extra för att snabbare kunna ge
nyanlända en bra språkundervisning. Vi tillför också 40 miljoner kronor i en
satsning på att ge SL-kort för att de som har försörjningsstöd ska kunna söka
jobb i hela staden.
Vi gör en satsning för att nå målet om rätt till heltid inom stadens verksamheter. I dag finns det omkring 1 500 personer i staden som jobbar ofrivillig del-
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tid. För att de ska få möjlighet till heltid avsätter vi tio miljoner kronor i en
pott. De flesta av dessa ofrivilliga deltidsarbetanden återfinns dessutom inom
jobb med relativt låga löner. För att öka lönerna för de anställda med lägst löner avsätter vi 20 miljoner kronor i en särskild låglönepott.
Vi gör även en rejäl satsning på fler jobb i äldreomsorgen. Satsningen är på 61
miljoner kronor och ska användas för att öka personaltätheten i äldreomsorgen. Satsningen ska kombineras med utbildningsinsatser för de nyanställda
och vidareutbildning för de redan anställda. Satsningen på fler jobb i äldreomsorgen främjar arbetslinjen, minskar bidragsförsörjningen och ökar kvaliteten
inom äldreomsorgen. Totalt kommer satsningen att skapa omkring 150 nya
jobb i äldreomsorgen.
Totalt tillför vi omkring 300 miljoner kronor för att skapa förutsättningar för fler jobb
i Stockholm. Det är drygt 100 miljoner kronor mer än vad den moderatledda majoriteten satsar på jobben.

Satsningar på bättre näringslivsklimat
Vi gör dessutom flera strategiska åtagande för att utveckla förutsättningarna för ett
växande företagande som kan skapa fler jobb i Stockholm.
Vi vill utveckla stadens upphandlingspolicy så att det blir enklare för Stockholms företagare att delta i stadens upphandlingar. Upphandlingar ska genomföras på ett sådant sätt att mindre företag kan delta och har möjlighet att bli leverantör till staden. En särskild antidiskrimineringsklausul ska införas. Företag med högt kunskapsinnehåll, med moderna arbetsmetoder och social och
ekologisk profil ska främjas. Målet är att Stockholm stad ska utveckla upphandlingsverksamheten på så sätt att staden blir en certifierad ”Fair trade
city.”
För att Stockholms ekonomi ska fortsätta att växa och jobben ska bli fler behöver Stockholm utvecklas som kunskapsregion. I grund och botten är satsningar på högre utbildning och forskning en statlig angelägenhet. Men staden
behöver skapa bättre kontaktytor med Stockholms excellenta universitet, högskolor och forskningsinstitutet. Stadsledningskontoret tillförs två nya miljoner
kronor för att skapa mötesplatser och kontaktytor mellan alla delar av stadens
verksamhet och den högre utbildningen och forskningen
Stockholms stad har ett ansvar att agera som en god partner till Stockholms
alla skickliga företag och entreprenörer. Av stor vikt är att staden har en hög
betalningsmoral. I dag är det tyvärr allt för vanligt att staden betalar sina fakturor för sent. Stockholm har 356 betalningsanmärkningar och av dem har mer
än 150 gått till indrivning hos kronofogden. Detta är oacceptabelt. Vi inför
därför en nolltolerans mot sena betalningar och ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag att se över och förbättra sina betalningsrutiner.
Stockholms attraktivitet som besöksort växer. Men fortfarande utnyttjas inte
Stockholms potential fullt ut. Vi vill att Stockholm Business Region (SBR)
ökar sina insatser för att marknadsföra Stockholm. Under år 2008 ska SBR
särskilt medverka till att fullt ut nyttja den stora potential som Europride inne-
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bär. SBR tillförs en miljon kronor för att utveckla marknadsföringen av
Stockholm.

Särskild satsning på jobb och företagande i ytterstaden
Genom förra årets avsättning på en miljard kronor på en ytterstadssatsning finansierar
vi därtill under mandatperioden en bred satsning för att främja ytterstaden som en
motor för ekonomisk utveckling för hela staden. Satsningen kommer att rikta sig till
stadsdelarna kring Järvafältet samt till områden i södra Stockholm som Rågsved,
Skärholmen och Farsta. Satsningarna ska styras av de lokala nämnderna. I vår satsning
på ytterstaden vill vi bland annat göra följande satsningar på jobb och företagande:
Påbörja ett arbete för att utveckla och stärka Järvafältet som en attraktiv plats
för lokalisering av huvudkontorsfunktioner. Vi vill särskilt inom ramen för
denna satsning bejaka och utnyttja Järvafältet som en utmärkt kommunikationspunkt som ytterligare förbättras genom investeringen i E18 och Förbifart
Stockholm.
Göra omfattande investeringar i ytterstadens närmiljö där särskilt de lokala
torgen ska få ett lyft. Vi vill investera i föreningslokaler, kultur- och idrottsanläggningar samt i nära dialog med det lokal näringslivet utveckla och investera
i lämpliga lokaler för småföretagsamhet.
Investera i ytterstadens skolor genom satsningar på kompetensutveckling. I
samarbete med stadens näringsliv säkerställa att samtliga ungdomar i områdena ges möjlighet att delta i arbetsförlagd praktik och utvecklande sommarjobbssatsningar.

Besparingar genom ökat fokus på kommunens kärnverksamheter
I syfte att främja långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och skapa förutsättningar för
jobb och företagande behöver vi genomföra omfördelningar inom stadens verksamhet.
Våra omfördelningar har till syfte att stärka stadens fokus på att utveckla välfärden
och minska den moderatledda majoritetens slöseri inte minst inom de delar som ligger
utanför stadens kärnverksamhet.
Decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, effektiviseringar av Stadsledningskontoret (SLK) inklusive nedläggning av avknoppningskansliet, en halvering av SLK:s köp av externa konsulter (som uppgår till över 100 miljoner
kronor på årsbasis) m.m. Detta ger besparingar på totalt 257 miljoner kronor.
Inget vårdnadsbidrag från 1 juli 2008. Det ger en besparing på 35 miljoner
kronor.
Stadshus AB ges i uppdrag att omedelbart avsluta skattebetalarnas finansiering av propagandaorganisationen ”Bilda Bostad”. Det ger en besparing på
cirka tio miljoner kronor.
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SKOLA, ÄLDRE OCH MILJÖ
I valet mellan att sänka skatten eller satsa ytterliga på välfärden har vi valt det senare.
En skattesats på 18,08 ger oss 835 miljoner mer än den moderatledda majoriteten att
använda för att trygga och utveckla stadens verksamheter. Av skillnaden mellan vårt
och moderaternas förslag använder vi ¾ till kvalitetssatsningar inom skolan (inklusive
förskolan), äldre och miljön. Vi använder den återstående fjärdedelen till satsningar på
jobb och ekonomiskt ansvarstagande. Den största satsningen sker på skolan som inklusive förskolan totalt får över 500 miljoner kronor mer än vad den moderatledda
majoriteten föreslår.
Vi väljer att satsa på skolan av flera skäl. Behoven här är stora, inte minst efter de
nedskärningar som hittills gjorts under mandatperioden. Det är i skolan grunden läggs,
med införskaffandet av kunskaper och förmågor, för att klara dig i livet, i samhället
och i arbetslivet. Det är i skolan möjligheterna finns att utjämna orättvisa skillnader
mellan människor; skillnader som annars påverkar en livet igenom. Skolan är helt
enkelt livsavgörande. Skolan behöver därför stärkas.
Vi väljer att satsa på omsorgen om äldre och på äldres frihet. Andelen stockholmare
som lever långa och friska liv blir allt större. Det ställer krav på stadens äldreverksamheter. Möjligheterna att bo bra, träffa vänner och bekanta, och leva ett aktivt liv är
viktigt oavsett ålder. Liksom möjligheten att styra över sin egen vardag och bli bemött
på ett kompetent och värdigt sätt, oavsett om man är frisk och rörlig eller sjuk och i
behov av vård och stöd. De äldres frihet måste öka och ensamhet minska. Därför gör
vi en särskild satsning på äldrepolitiken.
Vi väljer att satsa på miljöfrågorna. Stockholm ska bli världens mest miljövänliga
huvudstad. Det kräver ordentliga insatser av staden i sin egen verksamhet, men också
som pådrivare för en hållbarare utveckling generellt. För Stockholm har fortfarande
problem. Bland annat med hög energiförbrukning i lokaler och bostäder och med höga
partikelhalter från trafiken. Så länge vi inte kan ge våra barn en bättre miljö än den vi
fick av våra föräldrar har vi inte gjort nog. Därför gör vi en stor satsning på stadens
miljöarbete.

Utbildning för ett jämlikt och konkurrenskraftigt Stockholm
Alla stockholmare har rätt till en bra utbildning, där kunskap och färdigheter sätts
främst. Det handlar om möjligheten att utveckla de färdigheter som krävs för att leva
ett rikt liv och vara en aktiv medborgare. Det ökar människans möjligheter att få ett
jobb och sträva mot sina mål och drömmar. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och
vuxenutbildningen är avgörande för att utjämna orättvisa skillnader i livschanser och
för att ge alla goda möjligheter i livet och samhället.
Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse, men det handlar också om att
stärka Stockholms plats i den internationella konkurrensen. Ett utbildningssystem som
underlättar för människor att få många chanser och som satsar på både bredd och spets
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är en förutsättning för Stockholms förmåga att fortsätta utvecklingen med fler jobb
och högre tillväxt i dagens kunskaps- och tjänstesamhälle.
Inför år 2007 hävdade den moderatledda majoriteten vid ett flertal tillfällen att skolan
skulle tillföras mer ekonomiska resurser. Nu vet vi att det blev tvärt om.
Stockholms 7-9-rektorers svar på frågan: ”Får din skola mer eller mindre resurser?”

Mer
O fö rä n d ra t
M in d r e

Källa: Socialdemokraterna i Stockholms stadshus rundringning till Stockholms 7-9-rektorer
För att garantera kvaliteten i skolan gör vi en satsning på 421 miljoner kronor. Det är
lika mycket och mer därtill som den moderatledda majoriteten sänker skatten. Dessutom satsar vi 95 miljoner kronor extra på förskolan.
Totalsumman till skolan är 421 miljoner kronor och 95 miljoner kronor till
förskolan.
Vår satsning på skolan består av flera delar – Skolan mitt i byn, kvalitetsökning och
riktade satsningar på exempelvis läxhjälp och matematikverkstäder. Som en illustration av vad vår satsning kan finansiera är att 100 miljoner kronor motsvarar över 200
pedagoger och ledare i skolan.

Höga krav på kunskap och kvalitet
Kunskap och kvalitet ska stå i fokus. Skolan behöver ge tydligare krav och förväntningar, men också bättre stöd och mer uppföljning. Skolan måste ge det stöd och den
hjälp som varje elev behöver för att nå målen. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Fortfarande går många barn och ungdomar genom grundskolan och gymnasiet utan att klara kärnämnena. Därför behöver skolan arbeta för att
utveckla undervisningsmetoder och olika pedagogiker. Allas tillgång till kultur, som
utövare eller publik, är bra för både individen och i det långa loppet för samhället.
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Möjligheten att läsa vidare ska vara en självklarhet, det handlar både om jämlikhet och
om Stockholms framtida konkurrenskraft.
Grundschablonen för grundskolan höjs med två procent. Det motsvarar 96
miljoner kronor.
Grundschablonen för gymnasieskolan höjs med en och en halv procent. Det
motsvarar 30 miljoner kronor.
För en förstärkt kvalitetsgranskning av skolan avsätter vi tre miljoner kronor.
För läxhjälp i samarbete med högskola, universitet och föreningsliv satsar vi
fyra miljoner kronor.
För att utöka arbetet med matematikutvecklingsscheman avsätter vi 14 miljoner.
Vi inför en kulturgaranti. Totalt tillförs kulturområdet 18 miljoner konor för
att garantera eleverna kulturupplevelser, bland annat skolbio. Detta sker genom samarbete med stadsdelsnämndernas kultursekreterare, Kulturskolan och
det breda kulturlivet i Stockholm.
För ökad personaltäthet i skolbarnsomsorgen avsätter vi 22 miljoner kronor.
Det motsvarar omkring 50 nya tjänster.
För att återinföra fritidsklubbarna för 10-12-åringarna tillför vi 35 miljoner
kronor.

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet
Alla barn har samma rätt att utvecklas och lära, oavsett föräldrarnas bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar. Från förskolan ska barnen gå vidare med en tro på sin
egen förmåga och med lust att lära. Därför behöver kvalitetsarbetet fortsätta. I det
ingår att minska barngruppernas storlek. Alla barn behöver små grupper för att känna
sig trygga och för att kunna lära och utvecklas i lugn och ro. Förskolan behöver också
specialister – som dietister, genuspedagoger och modersmålsstödjare. Många föräldrar
arbetar på obekväma arbetstider. Ett modernt samhälle ska vid behov erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjligheter att lyckas under
sin fortsatta skolgång. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att alla barn har
rätt till plats i förskolan.
Grundschablonen för förskolan höjs med en procent. Det motsvarar 47 miljoner kronor.
För lärarnas kompetensutveckling om elevernas språkutveckling och flerspråkighet satsar vi sju miljoner kronor.
Vi inför en avgiftsfri månad inom förskolan. Till detta tillför vi 30 miljoner
kronor.
Därutöver vill vi använda en tidigare avsättning för att genomföra en kompetenssatsning för förskolan och skolans yngre årskurser.
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För en satsning på kompetenssatsning av personalen i förskola och skolans
yngre årskurser avsätter vi 250 miljoner kronor under mandatperioden.

Alla barn har rätt att gå i en bra skola
Stockholms skolor ska bidra till sammanhållningen mellan människor i staden genom
att vara en mötesplats för barn från olika sociala miljöer och kulturer. Tyvärr leder den
ökade segregationen på Stockholms bostadsmarknad till att segregationen växer också
i våra skolor. Alla barn är inte lika och alla skolor har inte samma villkor, men alla
barn har rätt att lära utifrån sina egna villkor. Därför ska resurserna till skolan fördelas
efter behov. 15 procent av eleverna på grundskolan går i fristående skola och 31 procent av eleverna på gymnasiet. Det är viktigt att kommunen ser till att inget val riskerar att drabba barnens framtida möjligheter.
För att alla barn ska ha en skola i sin stadsdel och i närheten av sitt hem avsätter vi 131 miljoner kronor till en satsning på ”Skolan mitt i byn”. Skolans
funktion som samlingspunkt och hjärta i den enskilda stadsdelen ska utvecklas
och stärkas.
För att ge alla barn en skola som möter barnen på deras egna villkor måste barnens
olika förutsättningar beaktas. Mobbning är oacceptabelt och ska bekämpas.
Den socioekonomiska tilläggsschablonen i grundskolan höjs med fyra procent. Det motsvarar 44 miljoner kronor.
Den socioekonomiska tilläggschablonen i förskolan höjs med två procent. Det
motsvarar elva miljoner kronor.
Tilläggsschablonen till särskolan höjs med två procent. Det motsvarar sex miljoner kronor.
För att utveckla och utvärdera metoder för arbetet mot kränkande behandling
och mobbning satsar vi 14 miljoner kronor.

Kunskap och tillväxt
Att Stockholms kommun ger goda förutsättningar för ett livslångt lärande är avgörande i en tid då så mycket är beroende av vår förmåga att ständigt tillgodogöra oss nya
kunskaper. Det handlar om förskola, grundskola och gymnasium – men också om
yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, folkbildningen och personalens kompetensutveckling. En procent av verksamheternas budget, inom exempelvis skola, äldre och
socialtjänsten, ska användas till kompetensutveckling av personalen. Undervisningen i
svenska för invandrare måste vara ett av våra främsta verktyg för integration. Vi vill
förbättra kvaliteten på svenskundervisningen för invandrare (SFI) och anpassa den
betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. SFI ska vara nära kopplat
till Komvux för att garantera att det ska vara möjligt att läsa yrkesutbildningar och SFI
samtidigt. Språkundervisningen ska starta omedelbart och kunna ske parallellt med
arbete, praktik, studier eller validering av kompetens.
För en satsning på Komvux avsätter vi 25 miljoner kronor.
Schablonen till SFI höjs med sex procent. Det motsvarar nio miljoner kronor.
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För en satsning på Navigatorcenter avsätter vi tio miljoner kronor.
För att utveckla och öka utbytet med regionens universitet och högskolor tillförs stadsledningskontoret två miljoner kronor.

EN BRA STAD ATT ÅLDRAS I
Stockholmarna lever friskare och längre. Det är en fantastisk utveckling. Fler kan njuta av många aktiva år även efter pensioneringen. Det ställer krav på att Stockholm ska
vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller i behov av vård och omsorg.
Alla stockholmare har rätt att åldras i trygghet och ska ha möjlighet att leva ett aktivt,
självständigt och utvecklande liv på sina egna villkor. Om man behöver stöd och hjälp
ska behovet, inte plånbokens storlek, styra.
Totalt tillför vi 164 miljoner kronor till satsningar på äldre.

Den demografiska utvecklingen i Stockholm stad, 65-79-åringar och 80åringar
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Ett aktivt och nyfiket Stockholm
Allt fler stockholmare kommer under de närmaste åren att bli ålderpensionärer. Nyblivna pensionärer är ofta friska och lever ett rikt liv med vänner, familj och kulturoch fritidsaktiviteter. Men många upplever också en viss isolering. Stockholm ska
vara ett föredöme i arbetet för att utveckla flexibla bostäder för äldre, och genomföra
strategiska satsningar för att främja ett rikt liv med kultur, friskvård och föreningsverksamhet för äldre. Äldres inflytande och självbestämmande måste vara utgångspunkten för stadens verksamheter.
Ett stort inflytande över sin vardag är en självklarhet. Om man vill och kan bo kvar
hemma ska staden erbjuda hjälp och stöd i vardagslivet för att göra det möjligt. Det
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kan handla om att få extra stöd i vissa vardagssysslor eller att få sällskap på promenaden.
Vi satsar tio miljoner kronor på träffpunkter för äldre. De kan drivas av staden
eller frivilligorganisationer. Träffpunkterna ska hålla öppet alla dagar i veckan
och erbjuda sociala möten och olika aktiviteter., till exempel erbjuda utflykter
till bad.
Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad
biståndsbedömning. För detta avsätter vi 55 miljoner kronor till stadsdelsnämnderna.
Stadsteatern får tio miljoner kronor för att göra en särskild satsning på att nå
unga och äldre i ytterstaden.
De tre kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att särskilt prioritera utbyggnaden av seniorboenden och genomföra en anpassning av lämpliga hyresrätter
till äldrebostäder.
För att främja aktiva pensionärsorganisationer tillförs två miljoner i verksamhetsstöd.

Kvalitet och valfrihet i äldres boende
Pensionärers behov av omsorg ser olika ut – allt från att man är frisk och inte behöver
något stöd alls, till att man har flera sjukdomar samtidigt eller är demenssjuk. Stockholms stad ska erbjuda service och en äldreomsorg där alla möts med respekt, där man
är trygg och kan behålla sin värdighet. Detta är grundläggande krav även för äldre
med invandrarbakgrund. Därför bör krav på språklig och kulturell kompetens kunna
ställas vid nyanställningar inom omsorgen. Stockholm måste också kunna ordna boenden för äldre hemlösa.
Ett varierat utbud i verksamheternas inriktning ger, tillsammans med geografiskt ansvarstagande, ökade möjligheter att erbjuda stockholmarna god service och omsorg,
och frihet att välja bland flera alternativ. Stöd från familj och vänner är en viktig del
av äldreomsorgen. Stockholm ska ge stöd och hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående. Här utgör dagverksamheter, korttidsvistelse, växelvård och avlösning i hemmet viktiga verksamheter.
Vi vill utveckla anhörigstödet genom att erbjuda anhörigvårdarna kompetensutveckling. Tio miljoner kronor satsas för kunskapsutbyte mellan staden, frivilligorganisationer och anhöriga. De anhörigas önskemål ska vägleda satsningen.
När äldre ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social
isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Dessutom ska hemtjänsten vidareutvecklas.
Ökade resurser satsas för att motverka hemlösheten i Stockholm. Hemlösheten
bland äldre ska särskilt uppmärksammas.
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Kvaliteten i äldreomsorgen
Stockholm ska vara en föregångare när det gäller högkvalitativ vård och omsorg för
äldre. Grunden för det är en personal med adekvat utbildning, kontinuerlig kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. För att uppnå det behövs låglönesatsningar, rätt
till heltidsjobb och en tillfredsställande personaltäthet dygnet runt. Det krävs också att
verksamheten har en ständigt pågående metodutveckling.
För att utveckla kvaliteten behöver samverkan mellan vård och omsorg och mellan
staden och landstinget förbättras. Det är särskilt viktigt för de äldre stockholmare som
har omfattande vård- och omsorgsbehov.
Vi gör en satsning på fler jobb i äldreomsorgen. Satsningen är på 61 miljoner
kronor och ska användas för att öka personaltätheten i äldreomsorgen. Totalt
kommer satsningen att skapa omkring 150 nya jobb i äldreomsorgen.
Självklart ska samma höga krav ställas på privata som kommunala aktörer
som bedriver vård- och omsorgsverksamheter. Därför tillförs tre miljoner kronor för en ökad kvalitetskontroll av vård och omsorg av äldre.
Totalt tillför vi 30 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, därmed når vi målet om att en procent av
äldreomsorgsbudgeten ska avsättas till kompetensutveckling.
Närvårdscentraler för äldre och tvärprofessionella team är värdefulla samverkansformer som ska utvecklas ytterligare.
Maten i omsorgen och i hemtjänsten ska både vara god, näringsriktig och vara
en fröjd för ögat. För att utveckla kosten satsar vi tre miljoner kronor.
Vi säkerställer nu den medicinska fotvården när ansvaret har gått över från
landstinget till stadsdelsnämnderna.

STOCKHOLM ETT MILJÖFÖREDÖME
Klimatförändringar, algblomning och partikelhalter. Det är stora skeenden som både
påverkas av och påverkar stockholmarnas vardag. Att bryta och vända miljöbelastande
trender handlar om att skapa en bättre livsmiljö för dagens stockholmare. Det handlar
också om solidaritet med kommande generationer stockholmare och med människor
utanför både kommun och nationsgränser.
Det finns många områden där Stockholm redan i dag är ett miljöföredöme. Men det
finns också stora problem: tung, ohälsosam och miljöfarlig trafik i närheten av våra
bostäder, fastigheter med onödigt hög energiförbrukning och brister i dagvatten- och
avloppshantering är några exempel.
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Partikelhalt över miljönormen
Källa SLB, Miljöförvaltningen

Totalsumma: för att förstärka stadens ordinarie miljöarbete tillför vi 23 miljoner kronor. Därtill frigörs under mandatperioden en miljard kronor för investeringar för att
minska Stockholms miljöbelastning. Miljömiljarden ska användas till investeringar
som gör Stockholm till en stad som tar ansvar för sin miljöbelastning. Investeringarna
ska i första hand fokusera på förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, och smart
och ekologisk hantering av hushållsavfall.

Stockholm - hållbaraste staden i världen
Ska Stockholm bli en ekologiskt hållbar stad måste alla delar av stadens verksamheter
vara engagerade och ta sitt ansvar. Det gäller allt från bostadsbolagens arbete med att
bygga mer miljövänligt till verksamheternas energikonsumtion. Det gäller stadens
ansvar att ställa miljökrav vid upphandlingar. En av de viktigaste lösningarna är ny
teknik för effektivare resurshushållning. Stockholm kan, som en stor aktör på marknaden, bidra till den positiva utveckling som finns inom miljöteknikområdet. Höga ambitioner stimulerar utvecklandet och användandet av miljövänlig teknik.
Stadens upphandlingspolicy ska innehålla tydliga miljökrav.
Stadens miljöförvaltning ska utvecklas till en professionell central kunskapsfunktion för hela stadens miljöarbete. För detta ändamål tillförs tre miljoner
kronor.
Stockholms arbetsplatser ska miljöcertifieras.
För förebyggande miljöarbete avsätts fem miljoner kronor.
Samverkan med det omgivande samhället ska öka. Till exempel med taxibranschen kring den så kallade New York-modellen.
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Vi avsätter tre miljoner kronor till internationell informationsverksamhet kring
stadens miljöarbete samt till informationssatsningar för att öka kunskapen om
vikten av att värna Östersjön.
Inom ramen för miljömiljarden, och tillsammans med att Stockholm Vatten ökar sina
investeringsambitioner, vill vi:
Investera i infrastruktur för att även vid hård belastning ta hand om och rena
dagvatten och avlopp.
Inventera och åtgärda de av Stockholms sjöar som är igenvuxna, försurade
och nedsmutsade.
Utveckla tekniken i stadens reningsanläggningar för att förbättra kvaliteten på
avloppsslammet så att det i högre utsträckning kan ingå i ett naturligt kretslopp.

Underlätta de miljövänliga valen
Ett ekologiskt samhälle bygger både på stora samhällsförändringar, som nya energisystem/lösningar, och på individens förändrade beteende. Mest genomslag får förändringar om dessa går hand i hand. Allt fler upptäcker fördelarna med olika typer av
värmepumpar, fjärrvärme och pellets. Efterfrågan på miljöbilar och alternativa drivmedel ökar. Stockholms stad ska agera som ett föredöme i den egna verksamheten,
men också underlätta för stockholmarna att agera miljövänligt. Alla konsumenter ska
ha möjligheter att välja produkter och tjänster som inte skadar miljön eller människors
hälsa.
För att återskapa en stadsövergripande strategisk miljökompetens satsar vi fem
miljoner kronor.
Energirådgivningen - energicentrum - ska utvecklas som en resurs för stadens
verksamheter, men också för stockholmarna och Stockholms företag.
Vi avsätter fem miljoner kronor till en ”grön linje” på miljöförvaltningen för
rådgivning med uppdrag att göra informationsinsatser kring hållbar konsumtion. Framförallt via Stockholms stad hemsida.
Vi avsätter två miljoner kronor för att genomföra, följa upp och kommunicera
Stockholms miljöprogram.
En konkret genomförandeplan ska tas fram för att bygga ett heltäckande distributionsnät för biogas till fordon i staden.
Vi vill öka kunskapen bland stockholmarna för att minska de giftiga utsläppen
i avloppen, till exempel av mediciner.
Vi avsätter fem miljoner kronor till stärkt lokalt miljöarbete, bland annat genom särskilda Agenda 21-samordnare.
Inom ramen för miljömiljarden vill vi:
Inrätta stimulansstöd till flerbostadshus – hyreshus och bostadsrättshus – som
gör investeringar i en fastighetsnära sopsortering.
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Ett friskare Stockholm, både bilar och bostäder.
Vi blir allt fler stockholmare. Enligt beräkningarna spränger vi 800 000invånargränsen när mandatperioden går mot sitt slut. I Stockholmsregionen, som är en
gemensam arbetsmarknad, är vi snart fler än två miljoner människor. Det är en fantastisk utveckling, men den innebär också ekologiska utmaningar. Befolkningsökningen
för med sig ökat bilåkande och därmed koldioxidutsläpp. Vi behöver bygga nya bostäder, vilket i sig är en belastning på miljön. Vid en internationell jämförelse har
stockholmarna god tillgång till frisk luft, rent vattnet, gröna parker och skogsområden.
Att få ströva i naturen, plocka bär eller klättra i berg är också en viktig del av vår livskvalitet. Så ska det fortsätta vara.
Den miljöutmaning som drabbar stockholmarna mest är trafiken. Koldioxidutsläpp,
partiklar och buller bidrar till klimatförändringarna, skadar vår hälsa och försämrar
kvaliteten i vardagen. Men bilen är i dagsläget en förutsättning för att många stockholmares vardag ska fungera. Det är också en nödvändighet för transporter av både
varor och tjänster i staden. Staden måste fortsätta att driva, främja och investera i modern infrastruktur.
Inomhusmiljön i stadens lokaler ska förbättras.
Trängselavgifterna ska också gå till drift av kollektivtrafiken.
Inom ramen för miljömiljarden vill vi:
Utveckla miljöprofilen i två stadsutvecklingsområden.
Ställa om två befintliga stadsdelar till miljöstadsdelar.
Initiera ett gemensamt projekt tillsammans med Stockholms läns landsting för
att samlat analysera befintliga utvecklingsplaner för staden och säkerställa
förutsättningar för en god kollektivtrafikförsörjning i syfte att minimera miljöbelastningen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE MM
Valnämnden
Nämndens uppgifter
Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen samt val
till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för val till
EU-parlamentet. Nämnden ska dessutom genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Valdeltagandet i Stockholm ska öka.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Valnämnden godkänns.

STADSDELSNÄMNDERNA
Stadsdelsnämndernas uppgifter
Stadsdelsförvaltningarna ska tillhandhålla grundläggande välfärdstjänster till stadsdelarnas befolkning, till exempel äldreomsorg och förskoleverksamhet. Stadsdelsnämnderna ska återta ta ansvaret för grundskolan från utbildningsförvaltningen. Stadsdelsnämnderna ska medverka till att ge medborgarna goda möjligheter för insyn i det lokala politiska beslutsfattandet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Ökat demokratiskt deltagande.
Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna.

Uppdrag:
I dialog med utbildningsnämnden förbereda stadsdelsnämndernas övertagande
av grundskoleverksamheten från och med den 1 januari år 2009.
Tillsammans med SLK utreda och planera för en utökning av antalet stadsdelsnämnder.

Förskoleverksamhet
Stockholm ska vara en stad där alla barn ska kan utvecklas och växa till fria och
självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Stockholms barn ska gå vidare från
förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.
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Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Kvaliteten i förskolan ska stärkas. Ökande andel av personalen ska ha relevant
utbildning.
De prioriterade områdena i Förskoleplan för Stockholms stad (KF 2003-1006) ska utvecklas för att möta varje barns behov.
Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en
målsättning på 12 barn, per grupp och för de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16.
Alla ska få förskoleplats inom utsatt tid.

Uppdrag:
Förskolan ska garanterat vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska
utvecklas och förbättras.
Föräldrautbildning ska erbjudas de föräldrar som har barn i förskolan.
I stadens förskoleverksamhet ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska behandlas
annorlunda på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrarnas sexuella
läggning.
Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektivet i det dagliga pedagogiska
arbetet.
Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.
Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka
Staden ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till
förskolans mål och uppdrag. Ett IT-baserat system för kvalitetsmätning och jämförelser ska tas fram
Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under
stadsdelsnämnderna
Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar
på antalet personal.
En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.
Staden ska kunna erbjuda förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar.

Satsningar:
En satsning på kompetensutveckling om språkutveckling och flerspråkighet i
förskolan tillförs sju miljoner kronor.
För att öka kvaliteten i förskolan tillförs 47 miljoner kronor genom att grundschablonen höjs med drygt en procent.
För att minska klyftorna tillförs elva miljoner kronor genom att tilläggsschablonen höjs med två procent.
För att finansiera en avgiftsfri månad inom förskolan tillförs 30 miljoner kronor.
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Inom ramen av den disposition som gjordes i bokslutet för år 2006 ska en
kompetensutveckling i förskola och skolans yngre årskurser genomföras under
mandatperioden. Totalt avsätts under perioden 250 miljoner kronor.

Verksamhet för barn och ungdom
Stockholms barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande
och rolig fritid. Fritidsverksamheten i staden ska vara de arenor där barn och unga
får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Garantera att minst en icke-kommersiell träffpunkt finns i varje stadsdel.
Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.

Uppdrag:
Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.
Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas.
Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en trygg och stimulerande sommarvistelse.
Alla stockholmsbarn mellan nio och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.
Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem
som inte har sina barn i förskolan.
Träffpunkter för ungdomar, som till exempel ungdomsgårdar och replokaler,
ska utvecklas och säkras.
Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

Satsning:
För att utveckla verksamheten inom de icke-kommersiella träffpunkterna för
ungdomar tillförs tolv miljoner kronor.
Stadens barn ska garanteras minst tre veckors kollovistelse för detta ändamål
tillförs fyra miljoner kronor.

Kultur och föreningsverksamhet
I Stockholm ska kulturen vara tillgänglig för alla och inte förbehållen dem som bor i
innerstaden. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla stockholmare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om stockholmarnas rätt att
leva ett rikt liv och vara aktiv medborgare.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Det lokala kulturutbudet ska utökas.
Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolorna ska öka.
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Uppdrag:
Alla barn och ungdomar i stadsdelnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.
Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.
Arbete ska ske för att nå de som inte själva söker sig till kulturen.
Stockholms invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där
information till barn och unga prioriteras.

Satsning:
Det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna tillförs fem miljoner
kronor för att stärka och utveckla verksamheten genom exempelvis kultur-

sekreterare i stadsdelarna.

Äldreomsorg
Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en
självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och
aktiviteter är en del av vardagen för de äldre i Stockholms stad.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska öka.
Graden av nöjdhet bland hemtjänstmottagare ska öka.
Valfriheten när det gäller inriktning på omvårdnadsboendena ska öka. Tillgången till kommunala alternativ garanteras.
Ökande andel heltidstjänster.

Uppdrag:
Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år.
Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill
ha hemlagad mat eller matlåda.
Servicehusen ska utvecklas, behållas och rustas upp.
För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro,
social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.
Multisjuka hemmaliggarna med omfattande insatser utan social stimulans och
kontakt med omvärlden ska sökas upp.
Personaltäthet ska vara tillfredställande dygnet runt.
De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå.
Det växande behovet bland äldre av annan etnisk bakgrund än svensk ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten.
Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.
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Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från
landstinget till stadsdelsnämnderna.
Tillsammans med socialtjänstförvaltningen ska former för äldreomsorg för
hemlösa utvecklas.
Följa upp genomförandeplaner och redovisa avsteg från insatser som inte varit
genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål.

Satsningar:
För att ge alla över 75 år rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning – för att alla äldre ska få hjälp och stöd i vardagslivet
enligt sina egna önskemål – tillförs 55 miljoner kronor.
För att tillsammans med föreningslivet utveckla träffpunkter i samtliga stadsdelsnämndsområden tillförs tio miljoner kronor.
För kontinuerlig kompetensutveckling för personalen och metodutveckling för
verksamheten tillförs 30 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor ska avsättas för kunskapsutbyte mellan anhörigvårdare, frivilligorganisationer och personal. Detta innebär att vi når målet att en procent av äldreomsorgsbudgeten
avsätts för kompetensutveckling.
För fler skapa fler jobb inom äldreomsorgen och därmed utveckla kvaliteten
satsar vi 61 miljoner kronor.
Alla som behöver ska erbjudas trygghetslarm. Satsningen finansieras genom
tidigare gjord avsättning.
För att stärka arbetet med att utveckla kosten inom vård och omsorgsverksamheten och hemtjänsten tillförs tre miljoner kronor.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionshinder möjligheten att
leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de
är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att
bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Uppdrag:
Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser.
Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.
Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska utvecklas och tillämpas i stadens alla delar.
Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till
personer med funktionshinder.
Forum som ökar möjligheten till delaktighet i samhället ska skapas.
Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.
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Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt.
Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället
arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt riktade insatser.
Alla stockholmare som har behov av stadens insatser ska behandlas med värdighet.
När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och
modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra
sin livssituation. Stockholm ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som
utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta. Att
arbeta mot prostitution är ett gemensamt ansvar som måsta tas på allvar.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Antalet stockholmare som är hemlösa ska minska.
Andelen fattiga barn ska minska.
Droganvändningen bland unga ska minska.
Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med
frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka.
Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.
Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera då det
ökar möjligheterna till ett självständigt liv.
Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin
dagliga verksamhet som meningsfull.

Uppdrag:
Det lokala och regionala samarbetet för att minska hemlösheten ska fortsätta
prioriteras. Det påbörjade arbetet inom ramen för KSL får inte avstanna.
Nämnderna ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboenden utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med
olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt.
Personer som bor hos stiftelsen hotellhem och har små hyresskulder som hindrar egna kontrakt hos andra hyresvärdar ska erbjudas skuldsanering.
Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet
ska vräkningar motarbetas.
Uppsökande verksamhet för hemlösa ska förstärkas.
Kraftfulla vård- och behandlingsinsatser ska vidtas för att minska missbruk
och dålig hälsa bland de hemlösa.
Hemlösa våldsutsatta kvinnor ska uppmärksammas och erbjudas möjlighet till
vård och skyddat boende.
Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.
Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
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Ungdomsmottagningarna ska utvecklas för att främja ungdomarnas hälsa och
kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling.
Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka.
Skydd och stöd till tjejer och killar som drabbas av hedersrelaterat våld ska
utvecklas i samverkan med ideella organisationer, myndigheter och andra
samhällsinstitutioner.
I kampen mot människohandel ska uppsökande arbete bedrivas, och samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer ska initieras. Kvinnor och barn utsatta för människohandel ska stödjas med skyddat boende och adekvat vård
under den rättsliga processen.
Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete
och träffpunkter av sin stadsdel. De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas.
Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.
Utveckla föräldrastödsverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och
barnavårdscentralen för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Satsning:
För att minska droganvändningen bland unga tillförs fem miljoner kronor.
För en särskild satsning på dagverksamhet inom socialpsykiatrin i samarbete
med landstinget tillförs fyra miljoner kronor.
För en särskild satsning på föräldrastöd tillförs fyra miljoner kronor.

Stadsmiljöverksamhet
Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker och torg
ska vara rena, välskötta och ge stockholmarna möjligheter till rekreation, möten och
naturupplevelser i sin närmiljö.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Stockholmarnas upplevelse av en stad som erbjuder tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet ska
öka.
Uppdrag:
Ta fram ett nytt resursfördelningssystem för stadsmiljöverksamhet som inte
missgynnar stadsdelarna runt Järvafältet, Hässelby-Vällingby och andra stadsdelar med mycket naturmark och färre invånare.
Utveckla trygghetsperspektivet i parkdriften.

Satsning:
En satsning på att tillgängliggöra och utveckla stadens mindre utnyttjade
parkområden genomförs inom miljömiljarden.
För att återinföra Agenda 21-samordnare satsar vi fem miljoner kronor.
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Flyktingmottagande
Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett
gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm är välkomna och
ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion,
ett bra boende och god språkundervisning. I stadens verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Öka andelen nyanlända flyktingar som har eget arbete under introduktionsperioden.
Nyanlända flyktingar ska snabbt garanteras ett bra boende.

Uppdrag:
Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.
Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort
som möjligt och därmed få möjlighet till egen försörjning.
Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Ekonomiskt bistånd
Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett
gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Antalet personer som har egen försörjning i staden ska öka.

Uppdrag:
Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar
till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.
Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som
avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid följas upp.
Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom
ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.
SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna, och således i det ekonomiska biståndet.
Användning av evidensbaserade metoder ska öka.
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Satsningar:
För att främja arbetslinjen bland personer med försörjningsstöd tillförs 90 miljoner kronor.
SL-kortet ska vara en del av socialbidragsnormen. Till det tillförs 40 miljoner
kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbete och att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet till
att leva ett gott och rikt liv. Om Stockholm ska ha en stark tillväxt krävs att all den
kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden tas tillvara. Därför är stadens uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet, och stötta dem som väl är yrkesverksamma.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Öka sysselsättningsgraden bland 25-64 åringar.
Minska arbetslösheten bland ungdomar.

Uppdrag:
Samverka och om möjligt samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning
Samarbeta med det lokala näringslivet
I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas
Entreprenörskap ska främjas
Arbetslinjen ska fortsätta prioriteras
Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta
Satsningar ska göras på sommarjobb, navigatorcenter och utvecklingsresurserna.
Ökad användning av evidensbaserade metoder.

Satsningar:
För att införa och utveckla navigatorcenter för att nå de ungdomar som befinner sig utanför både skola och arbetsmarknad tillförs tio miljoner kronor.
Som utvecklingsresurser för stadsdelarnas arbetsmarknadspolitik. Tillförs 25
miljoner kronor.
För att skapa sommarjobb för ungdomar (finansieras ur kommunfullmäktige
med mera) tillförs fem miljoner kronor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Stadsdelsnämnderna godkänns.
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FACKNÄMNDERNA
Brand- och räddningsnämnden
Brand- och räddningsnämnden fyller två viktiga och likvärdiga övergripande uppgifter. Den första är att ha en beredskap när olyckan är framme. Den andra är att förebygga olyckor och i möjligaste mån undvika att de inträffar. Personalen är den viktigaste tillgången och deras kompetens och engagemang är förutsättningen för verksamheten.

Nämndens uppgifter
Nämnden ska ansvara för räddningstjänst, förebyggande brandskydd och riskhantering, befolkningsskydd i fred och under höjd beredskap.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor.

Uppdrag:
Stockholms brandförsvar ska förberedas inför en eventuell övergång till ett
kommunalförbund tillsammans med Brandkåren Attunda, Södra Roslagens
brandförsvarsförbund samt Solna/Sundbyberg och Lidingö kommuner.
I samråd med förvaltningsledningen verka för en förbättrad psykosocial situation i verksamheten.
Ta fram en strategi för hur informationsbehovet hos personer med funktionsnedsättning och med annat modersmål än svenska ska tillfredställas.

Satsning:
För att främja god beredskap tillförs två miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Brand- och räddningsnämnden godkänns.
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Exploateringsnämnden
I Stockholm ska alla kunna bo bra. För att Stockholm ska fortsätta utvecklas krävs en
fortsatt nyproduktion av bostäder. Det krävs också den mångfald och en valfrihet som
kommer av ett blandat byggande. För att Stockholm ska vara en verklig storstad och
utgöra en god livsmiljö krävs att den accelererande segregationen motverkas och
bryts, att medborgarnas tillgång till rekreation och fritid kan garanteras och att byggkostnaderna pressas i syfte att hålla tillbaka boendekostnaderna.

Nämndens uppgifter
Exploateringsnämnden ska ta ett samlat ansvar för markförvaltningen i staden. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde förvärva, överlåta eller upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter i syfte att utveckla den goda staden. Exploateringsnämnden ska genomföra gällande detaljplaner när det gäller gator, vägar, torg, parker
och andra allmänna platser där nämnden förvaltar marken. Nämnden ska besitta expertkompetens när det gäller drift och utbyggnad av parker. Nämnden ska även bidra
till arbetet med att utveckla planeringen för stadens framtida bostadsförsörjning tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och där särskilt arbeta
med att pressa ned boendekostnaderna. Nämnden ska vidare inom ramen för sin myndighetsutövning gällande hamnfrågor delta i utvecklingen av Stockholms hamnområden och hamnverksamhet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Utveckla stadens markförvaltning som stöd för ökad bostadsproduktion i
Stockholm.
Utveckla metoderna för att bygga den moderna staden med en god livsmiljö
för dess invånare och besökare, oavsett klass, kön, ålder och etnicitet.

Uppdrag:
Skapa förutsättningar för att 15 000 bostäder tillskapas under innevarande
mandatperiod.
Fastställa en ny markanvisningspolicy som stoppar den generella utförsäljningen av stadens mark, skapar förutsättningar för ett blandat boende, pressar
ner boendekostnader och stärker miljöarbetet i byggprocessen.
I sitt konkreta arbete med bostadsförsörjningen särskilt arbeta för att minska
boendekostnaderna i nyproducerade bostäder.
I sitt konkreta arbete med bostadsförsörjningen särskilt arbeta för att minska
segregationen och tillskapa blandade upplåtelseformer, ägarförhållanden och
en blandning av verksamheter och bostäder.
I sitt konkreta arbete med bostadsförsörjningen särskilt arbeta för att stimulera
byggherrar som bygger med smarta miljölösningar och/eller klimatneutrala
fastigheter.
Vid genomförandet av detaljplaner ska behovet av trygga och stimulerande
miljöer särskilt beaktas.
Avveckla Bromma flygplats vid avtalets utgång.
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Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Exploateringsnämnden godkänns.

Fastighetsnämnden
Staden måste äga egna fastigheter för att skapa goda förutsättningar för stadens egna
verksamheter så som förskola, äldreomsorg, idrottsanläggningar med mera. Nämnden
ska också bidra till omställningen av Stockholm till en ekologiskt uthållig stad. Därför
måste den ideologiskt motiverade utförsäljningen av stadens mark utanför kommungränsen avbrytas och istället ska marken användas för att trygga Stockholms bostadsförsörjning, exploatering och invånarnas tillgång till natur och områden för rekreation.

Nämndens uppgifter
Fastighetsnämnden ska vara stadens fastighetsförvaltande resurs för lokaler som inte
naturligt passar in i stadens fastighetsförvaltande bolag. Nämnden ska tillhandahålla
och utveckla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter, men också för externa
hyresgäster när det är befogat. Nämnden ska också främja tillförseln av mat- och
färskvaror till Stockholm och främja partihandeln med sådana förnödenheter. Nämnden är även stadens kristidsnämnd. Nämnden ska samråda med våra grannkommuner
kring detaljplaner

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Genom fastighetsinnehavet och ett aktivt fastighetsförvaltande bidra till utvecklingen av staden och dess verksamheter.
Öka andelen miljövänliga och ekologiskt uthålliga fastigheter.

Uppdrag:
Förvalta fastighetsbeståndet utanför kommungränsen i syfte att säkerställa
stockholmarnas tillgång till friluftsområden och bostäder.
Ta fram ett genomförandeprogram i syfte att omvandla fastighetsbeståndet till
miljövänliga och ekologiskt uthålliga fastigheter.
Ansvara för att det finns mötesplatser tillgängliga i alla delar av Stockholm

Satsning:
Medel för den ekologiska omställningen finns bland annat i miljömiljarden
och investeringsbudgeten.
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Idrottsnämnden
Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Det är särskilt viktigt att barn och ungdomar skapar vanor och
rutiner som innebär att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna. Den idrottsliga verksamheten ska därför vara bred och tillgänglig för alla. Det kräver en idrottsinfrastruktur i hela staden för föreningslivet, spontanidrotten och skolidrotten.

Nämndens uppgifter
Idrottsnämnden uppgift är att främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämnden ska ansvara för stadens bidrag och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar.
Nämnden ska även svara för förvaltningen av stadens anläggningar för idrott, bad och
motion, och för upplåtelse av skolidrottshallar och gymnastiksalar under den tid lokalerna inte används för skoländamål. Inom nämndens verksamhet ska ingå att anordna
fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Öka möjligheterna för alla stockholmare oavsett kön, ålder, etnisk och social
bakgrund att kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar.
Öka idrottsutövandet i de delar av staden där det är som lägst.

Uppdrag:
Möjligheterna ska öka för alla stadens barn och ungdomar att utöva idrott,
spontant och inom föreningsidrotten.
Möjligheterna ska öka för alla stadens äldre att utöva idrott, spontant och
inom föreningsidrotten.
Staden ska tillhandahålla en god tillgång på bra anläggningar. Idrottsnämnden
ska ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnads- och upprustningsplan för
idrottshallar och andra större anläggningar för att kunna fortsätta den stora
satsningen på att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt.
Satsningen på att renovera skolidrottshallar i staden ska fortsätta liksom arbetet med att se över vilka skolidrottshallar och gymnastiksalar som är möjliga
att bygga ut till fullstora hallar.
När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar
och spontanidrottsplatser tas med i helhetstanken i området så att närheten till
att utöva idrott inte byggs bort.
Arbetet med att se över, komplettera, renovera och bygga nya näridrottsplatser
ska fortsätta.
Utveckla samarbetet med skolorna för att öka barn och ungdomars idrottande.
För att möta bristen på anläggningar inom ishockeyn och bandyn måste staden
bygga en ny ishall. Det ökade intresset för friidrott bland barn och unga kräver
en ny friidrottshall och för att möta efterfrågan från fotbollen krävs en ny fotbollshall.
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Satsningar:
Fem miljoner kronor tillförs för ökade föreningsbidrag.
För ökade driftskostnader tillförs sju miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
9.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Idrottsnämnden godkänns.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen
Kulturen är det ständigt pågående offentliga samtal som skapar relationer mellan
invånare och mellan medborgare och samhälle. Kulturen håller ihop samhället och
ger friska människor. Att ges möjlighet att delta i det offentliga samtalet som publik
eller utövare leder till bättre hälsa och ökad välfärd. Olika grupper står i dag utanför
det som traditionellt betraktas som kultur vilket är ett demokratiskt problem. Alla ska
ges tillgång till kulturen. Barns och ungas möjlighet att uppleva och ta del av kultur
och kreativa uttryck är prioriterat.
Då den offentliga samhälleliga samtalsarenan som kulturen utgör är ständigt pågående innebär det också att den står under ständig förändring. Våra kulturinstitutioner
ska innehålla program som ger utrymme för såväl det folkligt breda som det experimentellt smala. På samma gång måste nya uttryck och fria aktörer ges plats. Vi ska
föra en kulturpolitik som inte bara förvaltar kulturen, utan också är uppmärksam på
förändrade behov och strukturer. Människan är en kulturell varelse och med sina
estetiska värden och sitt utforskande är kulturen en källa för upplevelser och njutning.

Nämndens uppgifter
Kulturnämnden ska ansvara för delar av stadens kulturverksamhet. Nämnden ska följa
och främja utvecklingen av kulturlivet i staden, ansvara för stadens kulturstöd samt
stödet till de allmänna samlingslokalerna och hemgårdarna.
Nämnden ska svara för verksamheten vid Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset,
Liljevalchs konsthall, stadens konstkansli med mera, samt svara för konstnärlig utsmyckning av allmänna platser. Kulturnämnden ska tillhandahålla kulturskolverksamhet i hela staden.
Genom sitt ansvar för bidragsgivning till projekt och föreningar ska nämnden motverka segregation och främja ökad integration och nämnden ansvarar för den årliga Medborgarskapsceremonin. Kulturnämnden ansvarar även för genomförandet av Kulturfestivalen och UNG08-festivalen. Kulturnämnden har uppföljningsansvar för fritidsoch sommarkoloniverksamhet för barn och ungdomar.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Ojämlikheterna i kulturellt kapital ska minska.
Förbättra förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas, förändras och
växa.
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Bidra till att höja bildningsnivån och stärka det offentliga samtalet i staden.
Utveckla Stockholm som Skandinaviens kulturhuvudstad och stärka sambandet mellan kultur och näring.
Nå nya grupper både bland publik och bland utövare.

Uppdrag:
Stadens kulturverksamhet ska inte centreras till innerstaden utan ska vara ett
naturligt inslag och vara tillgänglig även i ytterstadens stadsdelar. I detta behövs en utökad samverkan med det lokala kulturlivet.
Kommunala kulturinstitutioner ska utöka verksamheten utanför de egna väggarna.
Kulturskolan ska omfatta fler deltagare, nå nya grupper och öka den socioekonomiska spridningen bland sina deltagare.
Insatser ska riktas för att nå grupper som i dag är underrepresenterade inom
Kulturskolans verksamheter.
Kulturskolan ska arbeta för att bredda utbudet för att kunna erbjuda kultur i
nya former och nya kulturyttringar än de som traditionellt finns inom verksamheten.
Stadsdelsbibliotekens möjligheter att vara en central för såväl formellt som informellt läranden ska utvecklas.
Samarbetet mellan stadsdelsbibliotek, skolor och skolbibliotek ska utvecklas
för att öka möjligheten att stärka och underlätta elevernas språkutveckling.
Stadsbiblioteket/Kulturnämnden ska samarbeta med företag och fackliga organisationer för att bygga upp fungerande arbetsplatsbibliotek.
Bidragen till folkbildningen ska behållas för att säkra ett brett utbud av utvecklingsmöjligheter för alla stockholmare.
Verksamheter inom de egna kulturinstitutionerna ska präglas av jämställdhet.
Genom Stadsmuseet och Medeltidsmuseet ska stadens kulturhistoriska värden
bevaras och göras levande för nutida och framtida generationer.
En storregional filmfond ska inrättas. Fonden ska arbeta för satsningar på
långfilm och annan film som kort- och dokumentärfilm.
Stockholm som festivalstad ska stärkas och utvecklas. Detta gäller också i ytterstaden.
Inom ramen för det utökade kulturstödet ska särskilt satsningar på samlingslokaler prioriteras.
Möjligheten för att främja det lokala kultur- och föreningslivet, till exempel
genom nolltaxa för samlingslokaler, ska utredas.
Kulturnämnden ska tillsammans med samlingslokalerna runt om i staden utveckla och samordna det lokala kultur- och föreningslivet

Satsningar:
För att utveckla kulturskolans verksamhet tillförs åtta miljoner kronor.
En satsning för att utveckla Stockholm som filmregion tillförs tre miljoner kronor.
För att utveckla verksamheten tillförs tio miljoner kronor.
En satsning på ökat kulturstöd tillförs fem miljoner kronor.
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Kulturnämnden: stadsarkivet
Nämndens uppgifter
Nämnden är arkivmyndighet och ansvarar för Stockholms stadsarkiv.
Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet
Öka tillgängligheten till stadsarkivet.

Uppdrag:
Garantera ett välordnat och välfungerande arkiv som är en nödvändighet för
det demokratiska och öppna samhället, vilket möjliggör en kritisk granskning
av makthavare och de beslut som fattas och forskning ur historiska perspektiv
och säkerställer en god tillgång till information för kommande generationer.

Kyrkogårdsnämnden
För många människor som mister anhöriga och vänner är det viktigt att ha en rofylld
och vacker plats att gå till för att särskilt minnas och kanske sörja om man behöver.
Stockholms kyrkogårdar ska vara en sådan plats och samtidigt vara en grön oas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Vårda det kulturarv begravningsplatserna utgör.
Säkerställa rofyllda och värdiga miljöer på Stockholms begravningsplatser.
Öka möjligheten att välja tidpunkt för begravning utifrån familjen och vänners
önskemål.

Uppdrag:
Aktivt följa teknikutvecklingen och utveckla verksamheten i syfte att uppnå

en så miljövänlig verksamhet som möjligt.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöarbetet är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Klimathotet och andra
miljömässiga utmaningar, som exempelvis Östersjöns överlevnad, buller, förbrukningen av ändliga resurser, luftkvaliteten, är strategiskt viktiga frågor som måste genomsyra alla verksamheter och samordnas stadsövergripande. I dag är dock miljöoch hälsoskyddsnämnden stadens centrala kompetens på området och bör få ökade
befogenheter att utgöra expertresurs när staden genomför miljösatsningar och för att
sprida kunskap i Stockholm, nationellt och internationellt.

Nämndens uppgifter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för det övergripande miljö- och hälsoskyddet i
staden och bidrar till att upprätthålla skydd av människors hälsa och miljö. Nämnden
ska bedriva tillsynsverksamhet och tillståndsgivning. Nämnden ska också övervaka
utvecklingen av exempelvis luft- och bullervärden och utgöra en kunskapsresurs för
stadens arbete.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Bidra till en god miljö genom tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Öka stockholmarnas kunskaper om miljövänligt agerande.
Öka kunskapen i Stockholms stads verksamheter kring miljöarbetet.
Förstärka och sprida Stockholms goda internationella rykte inom miljöområdet.

Uppdrag:
För det stadsövergripande miljöarbetet ska nämnden göra följande:
Utveckla det förebyggande miljöarbetet som ett strategiskt verktyg för att ställa om Stockholm till en ekologiskt uthållig storstad.
Stödja arbetet att implementera, genomföra, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram.
Återskapa Miljöcentrum för företagande.
Utveckla energicentrum till att bli en resurs för stadens verksamheter, men
också för medborgare och verksamma i staden.
Tillsammans med berörda förvaltningar och stadsdelarnas Agenda 21- samordnare utveckla en ”grön linje” till staden där medborgare och verksamheter
kan få rådgivning om hur man kan leva och verka miljövänligt och ekologiskt
uthålligt, oavsett vilket område det avser.
Bidra i arbetet med att tillskapa 15 000 nya bostäder under mandatperioden.
Leda arbetet med miljöcertifiering av stadens arbetsplatser.
Leda arbetet med utvecklingen av miljökrav i stadens upphandlingar.
Leda arbetet med förbättringen av inomhusmiljön i stadens lokaler.
Bedriva internationell informationsverksamhet kring stadens miljöarbete, samt
koordinera ett Östersjöarbete som syftar till att skapa kunskap om vikten av att
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värna innanhavet och förbättra den gemensamma luft- och vattenkvaliteten
samt om metoder att göra det.

Nämnden ska också göra följande:
Delta i arbetet med utvecklingen av miljöprofilen i två stadsutvecklingsområden.
Delta i arbetet med omställningen av två befintliga stadsdelar till miljöstadsdelar.

Satsningar:
För att utveckla det stadsövergripande miljöarbetet satsar vi följande:
För att bygga upp ett stadsövergripande strategiskt miljöarbete satsar vi tre
miljoner kronor.
För att stärka det förebyggande miljöarbetet tillförs fem miljoner kronor.
För att utveckla stadens internationella verksamhet och Östersjöarbete tillförs
tre miljoner kronor.
För att genomföra, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram tillförs
två miljoner kronor.
För drift av ”grön linje” tillförs fem miljoner kronor.
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Socialtjänstnämnden
De generella systemen räcker ibland inte till. Då har samhället ett stort ansvar att ge
bra och adekvat stöd baserat på kunskap, respekt, inflytande och delaktighet. Alla
stockholmare som har behov av stadens insatser ska känna trygghet och ska behandlas med värdighet och garanteras rättssäkerhet.
Stockholm är en segregerad stad, både vad gäller boende, ekonomi och etnicitet.
Stockholm stad har ett stort ansvar för att motarbeta detta och därmed minska klyftorna i samhället.

Nämndens uppgifter
Socialtjänstnämnden ansvarar för socialjour, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och uppsökande arbete. Nämnden säljer också tjänster, bland annat institutionsvård för barn, ungdomar och vuxna missbrukare. Vidare ansvarar nämnden för ett
antal specialistfunktioner som familjerådgivning, rådgivning för alkohol- och narkotikamissbrukare, samt ger tillstånd och har tillsyn över stadens restauranger. Nämnden
samverkar med ett 100-tal frivilligorganisationer och ansvarar för bidragen till dessa.
Därutöver utarbetar nämnden riktlinjer för socialtjänsten i Stockholms stad samt har
ett samordnande och övergripande ansvar för det drog- och brottsförebyggande arbetet.
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Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Antalet stockholmare som är hemlösa ska minska.
Droganvändningen bland unga ska minska.
Kvinnofrid ska råda både i hemmet och på gatorna.
Prostitutionen ska minska.
Personer med psykiska funktionshinder ska ges möjligheter till självständiga
liv med sysselsättning, studier och arbete.
Kontinuerlig fortbildning bland personal inom socialtjänsten ska bedrivas.
Användning av evidensbaserade metoder ska öka.
Minska trångboddheten och den dolda fattigdomen.

Uppdrag:
Arbetet mot hemlösheten ska intensifieras under året.
Kraftfulla vård- och behandlingsinsatser ska vidtas för att motarbeta missbruk
och dålig hälsa bland hemlösa.
Samarbetet med andra nämnder och bolag ska utvecklas i syfte att undvika
vräkningar.
Samarbetet med landstinget och frivillighetsorganisationerna ska fördjupas i
det uppsökande arbetet med att bekämpa hemlösheten.
Antalet försöks- och träningslägenheter och andra typer av trappstegsboenden
ska utökas.
Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.
Arbetet med Stockholms Barncentrum ska utvecklas så att alla våldutsatta
barn kan tas emot.
Stadens egen verksamhet för att ta emot våldsutsatta kvinnor och barn, Kriscentrum, ska inte konkurrensutsätts.
Antalet skyddade boenden i staden ska öka.
Ge stöd till kvinno- och tjejjourer.
Stödet till unga tjejer och killar som har utsatts för hedersrelaterat våld och hot
ska öka.
I arbetet mot kvinnohandel ska uppsökande arbete bedrivas.
Prostitution ska minska och socialtjänstförvaltningen ska bistå stadsdelsnämnderna med kompetensutveckling och utveckla former för att informera stadens
invånare om sexköpslagen.
Förebyggande och tidiga insatser för unga missbrukare ska prioriteras, särskilt
vid nyrekrytering.
Medverka till att hålla ihop missbrukarvården och den psykiatriska vården tillsammans med landstinget, och utöka samarbetet med polisen.
Utbyggnaden av gruppbostäder och stödboenden ska intensifieras.
En kommunal folk- och bostadsräkning ska genomföras.
Se över möjligheterna att skapa ett övergångsboende för kriminella.
Insatser för unga med psykosocial, social och missbruksproblematik ska utvecklas
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Satsningar:
För att skapa förutsättningar att utveckla verksamheten tillförs nämnden åtta
miljoner kronor.
För att tillsammans med landstinget driva ett nytt modernt härbärge/mottagningscenter för hemlösa vid Södersjukhuset tillförs nio miljoner
kronor. Vid mottagningscentret erbjuds förutom husrum även sjukvård, tandvård, stödverksamhet, socialsekreterare, kuratorer etc.
För att förstärka familjerådgivningen tillförs två miljoner kronor.
Handikapprörelsen i Stockholm tillförs en miljon kronor.
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Stadsbyggnadsnämnden
Alla stockholmare har rätt till en god livsmiljö. I en modern rättvis storstad ska alla
ha tillgång till offentlig och kommersiell service, och nära till områden för rekreation.
I en socialt hållbar stad ska stadsplaneringen motverka den i dag accelererande segregationen. Då blir en planering för en blandad bebyggelse med en mångfald av funktioner viktig och boendekostnaderna ska minska. Staden ska byggas för att tillgodose
alla stockholmares behov, men särskilt barnens livsrum och perspektiv ska inarbetas i
all planering.
Stockholm måste också ställas om till en ekologiskt uthållig stad. All nybyggnation ska
utformas på ett sätt som underlättar kollektivtrafikförsörjning. Alla nya stadsdelar ska
vara klimatneutrala och ombyggnationer och renoveringar måste göras efter stränga
miljönormer.

Nämndens uppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ska ansvara för den fysiska planeringen i staden. Nämnden
ska ansvara för övergripande planering avseende bland annat bostadsförsörjning, arbetsplatser och miljö. Nämnden ansvarar för planprocess, bygglov, med mera. Nämnden ska också besluta om bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Säkerställa att planering innehåller en blandad bebyggelse med en mångfald
av funktioner.
Boendekostnaderna i nybyggnation ska minska.
Säkra en kort och effektiv handläggningstid vid ansökan om bidrag till bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättning.
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Uppdrag:
Skapa förutsättningar för produktionen av 15 000 nya bostäder inom mandatperioden.
Delta i arbetet för att pressa ner boendekostnaderna i nyproducerade bostäder.
I planeringsarbetet bidra till att skapa trygga och stimulerande miljöer för alla
medborgare.
Delta i arbetet med utvecklingen av miljöprofilen i två stadsutvecklingsområden.
Delta i arbetet med omställningen av två befintliga stadsdelar till miljöstadsdelar.
Prioritera insatser för att öka antalet arbetsplatser och verksamheter i ytterstaden i stadsutvecklingsområden och i befintlig miljö.
I planeringsarbetet värna strandlinjens tillgänglighet för stockholmarna.

Satsningar:
I syfte att främja arbetet med att trygga bostadsförsörjningen i Stockholm tillförs sex miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden: utrednings- och statistikkontoret
Nämndens uppgifter för USK
Utrednings- och statistikkontoret ska tillgodose stadens behov av utredningsstöd, statistik och prognoser som underlag för stadens verksamhet, planering och uppföljning.
Kontoret ska också tillhandahålla statistiska uppgifter av allmänt intresse.

Uppdrag:
Avbryt bolagiseringen i syfte att hindra en befarad utförsäljning.
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14.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Stadsbyggnadsnämnden godkänns.

Trafik- och renhållningsnämnden; trafik och gatuverksamhet
Att vara trafikant i Stockholm ska vara enkelt och trevligt. Då krävs en utbyggd infrastruktur, ömsesidig respekt mellan trafikanterna och att ordningen upprätthålls i trafikmiljön. Konflikter mellan trafikslag och trafikanter kan inte helt byggas bort utan
måste hanteras på flera sätt i trafikmiljön. För en god framkomlighet krävs också en
helhetssyn eftersom ökad framkomlighet på en plats kan leda till minskad framkomlighet på en annan.
Det offentliga rummet är alla stockholmares rum och ska alltid vara en ren och vacker
miljö. Otrygghet ska byggas bort och klotter ska saneras på en gång. Avfallshanteringen måste bli långsiktigt hållbar och alla stockholmare ska få möjlighet att källsortera i den egna fastigheten eller i kvarteret.
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Nämndens uppgifter
Nämnden ska ansvara för strategisk trafikplanering, utveckla trafiksäkerhetsarbetet
och trafikövervakningen. Nämnden ska investera i gator, vägar, torg och parker och
ska verka för samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet.
Nämnden ska också ansvara för stadens arbete med avfallshanteringsfrågor. Stadens
avfallshantering ska genomföras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Nämnden ska ansvara svara för övergripande information och rådgivning i avfallsfrågor
samt följa och stimulera utvecklingen av miljöanpassade och kostnadseffektiva åtgärder inom avfallsområdet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Få till stånd ett väl fungerande transportsystem och en väl fungerande infrastruktur som bidrar till en ekonomiskt, socialt och ekologisk uthållig tillväxt.
Förbättra trafikmiljön så att alla trafikslag och trafikanter har en god framkomlighet och kan transportera sig tryggt.
Färre olyckor i Stockholmstrafiken.
Färre konflikter mellan olika trafikslag i gaturummet.

Uppdrag:
Utgå från Stockholmsberedningens prioriteringar i sin planering för infrastrukturen.
Prioritera E18 Hjulsta-Ulriksdal, Norra länken, Citybanan, Förbifart Stockholm och utbyggda spårförbindelser för kollektivtrafik i sin verksamhet och i
kontakterna med regeringen.
Verka gentemot regeringen för ökade anslag till spårbunden kollektivtrafik i
Stockholmsregionen.
Verka gentemot regeringen för ökade anslag till nödvändiga investeringar i
vägar i Stockholmsregionen.
Verka gentemot regeringen för att få till stånd en utredning om möjliga ekonomiska styrmedel i syfte att minska dubbdäcksanvändningen för att på så sätt
minska partikelhalterna i luften.
Fullfölj den planerade utbyggnaden av cykelbanenätet.
En viktig del av utvecklingen av Stockholm är också utvecklingen av områden
för fritid och rekreation. Nämnden ska ha ett särskilt ansvar för att leda och
samordna arbetet med utvecklingen och genomförandet av Årstafältet och
Högdalstopparna.

Satsning:
För en utökad satsning på tryggt och snyggt i hela Stockholm tillförs en miljon kronor.
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Trafik- och renhållningsnämnden; renhållningsverksamhet
Nämndens uppgift
Trafik- och renhållningsnämnden ska ansvara för stadens arbete med avfallshanteringen.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Tillsammans med andra aktörer utveckla fungerande kostnadseffektiva lösningar och integrera avfallshanteringen i både nybyggnation och befintlig bebyggelse.
Göra avfallshanteringen mer långsiktigt hållbar.
Avfallsmängderna ska minska och insamlingsgrad av farligt avfall öka.
Stockholmarnas upplevelse av staden som en ren och trygg ska öka.

Uppdrag:
Under 2008 utreda möjligheten att gräva ner återvinningsstationerna.
Verka gentemot regeringen för att få till stånd en ny utformning av producentansvaret där incitament och förutsättningar finns för att lösa uppgiften på ett
medborgarvänligt sätt.
Ett stimulansbidrag ska inrättas för ombyggnation för fastighetsnära källsortering, i ett första steg i blå- och grönklassad bebyggelse.
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15.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och
2010 för Trafik- och renhållningsnämnden godkänns.

Utbildningsnämnden
En rättvis utbildningspolitik är grundförutsättningen för ett Stockholm som antar
framtidens utmaningar. Det handlar om alla människors rätt att utvecklas och kunna
delta som aktiva medborgare. Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse
och bidrar till att utjämna såväl ekonomiska som sociala klyftor.
Utbildningssektorn är central, såväl i arbetet för att utveckla Stockholm till en allt
starkare kunskapsstad, som i arbetet för att ge alla stockholmare jämlika möjligheter
att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Ur detta perspektiv är lärarna stadens
strategiskt viktigaste yrkeskår.

Nämndens uppgifter
Utbildningsnämnden ska ansvara för drift av kommunal verksamhet inom grundskola,
grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
svenska för invandrare (SFI), enheterna inom S:t Örjans rektorsområde, skolhälsovården och elevvårdsenheten. Utbildningsnämnden ska också ansvara för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av gymnasieskola, vuxenutbildning och svenska för
invandrare (SFI). För förskolan ansvarar utbildningsnämnden för den stadsövergri-
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pande kvalitetsredovisningen och inspektörsverksamheten. Nämnden har även hand
om all hantering av enskilt driven förskola och fristående skola.

Uppdrag
Överbrygga segregationen mellan stadens skolor och bryta trenden att barn
och vuxna från studieovana miljöer oftare än andra inte klarar skolans uppsatta mål.
All utbildning i Stockholm ska erbjuda elever i behov av särskilt stöd det som
krävs för att var och en ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen i
grundskolan.
Arbeta med individuella utvecklingsplaner som ett verktyg för att följa och
arbeta med elevens utveckling i all utbildning.
Alla elever ska behandlas jämlikt, och ingen ska behandlas annorlunda på
grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller sexuell läggning.
Utbildningsverksamheten ska aktivt bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektivet i det dagliga pedagogiska arbetet.
Korrekt och högkvalitativ kvalitetsgranskning ska ske och den insamlade informationen ska vara lättillgänglig
Ett utökat samarbete såväl internt inom skolan som mellan olika yrkesgrupper
och skolor ska uppmuntras. Det gäller även externt med till exempel kulturinstitutioner, högskola/universitet och näringsliv.
Mål- och resultatstyrningen ska förbättras och kvalitetssystemet få genomslag
i alla enheter i grundskolan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särvux samt i enskilda förskolor.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg
Nu när klyftorna i Stockholm ökar minskar inte bara friheten för de mest utsatta utan
allas frihet minskar. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för vår politik att ge
alla möjlighet att färdas väl genom livet. Alla barn ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska klara sig såväl i arbetslivet som i samhälls- och privatlivet.
Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Skolans krav och förväntningar ska vara tydliga och varje elev har rätt till det stöd och den hjälp som behövs för att nå målen. I det arbetet måste grundskolan alltid ta hänsyn till elevers
olika bakgrund och förutsättningar. Alla elever i skolan har dessutom rätt till en trygg
och kreativ miljö. Gruppstorlekar och personaltäthet i såväl skola som skolbarnomsorg måste anpassas efter detta. Ett systematiskt arbete mot mobbning måste bedrivas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Öka andelen barn som lämnar grundskolan med uppnådda kunskapsmål.
Utveckla skolans arbetsformer i syfte att fler elever ska nå målen.
Alla elever i årskurs F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.
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Uppdrag:
Utbildningsnämnden och grundskolan ska arbeta med utveckling av metoder
och kunskap kring språkutveckling. Ett medvetet arbete ska drivas för att stödja elevers språkutveckling och läsförmåga.
Samarbetet mellan skolor och stadsdelsbibliotek i staden utvecklas.
Utbildningsnämnden och grundskolan ska arbeta med utveckling av metoder
och former som stärker elevernas matematiska tänkande och problemlösningsförmåga i matematikundervisningen. Grundskolorna i Stockholm ska i större
utsträckning arbeta med matematikutvecklingsscheman.
Grundskolan ska garantera att alla barn kan simma.
Grundskolan ska stödja läxläsninghjälp, i samarbete med föreningsliv och
högskola/universitet, i direkt anslutning till skoldagens slut.
Föräldrautbildning ska erbjudas de föräldrar som har barn i grundskolan.
Grundskolan ska arbeta förebyggande med att förbättra elevers fysiska och
psykiska hälsa och skolan har en viktig uppgift i det kontinuerligt hälsofrämjande arbetet. Skolan ska erbjuda en bred idrottsverksamhet där alla får möjlighet att testa nya saker och utvecklas.
Elev- och föräldraråd ska finnas på alla skolor. Metoder för elev- och föräldrainflytande samt förbättra dialogen mellan skola, elever och föräldrar
Studievägledarna ska aktivt jobba med att bryta studieval som baseras på
könsroller, tradition och ojämlika förutsättningar.
Eleverna ska garanteras kulturupplevelser genom samarbete med Kulturskolan
och det breda kulturlivet i Stockholm.
Skolbarnsomsorgen ska stärkas och utvecklas.
10-12-åringar ska erbjudas fritidsklubbar, med en verksamhet i samarbetet
med Kulturskolan och föreningsliv.
De yngre skolbarnen ska garanteras närhet till en attraktiv skola med hög kvalitet på verksamheten.
Alla elever ska erbjudas praktik under sin grundskoletid.

Gymnasieskolan
Kunskaper, färdigheter och erfarenheter kommer att bli allt viktigare på en kunskapsintensiv arbetsmarknad och i tider när kraven på omställning blir allt högre. Detta
ställer stora krav inte minst på de yrkesförberedande programmen. Gymnasieskolan
ska ge stadens alla ungdomar goda förutsättning inför såväl fortsatta studier som ett
arbetsliv med många möjligheter.
Därför ska gymnasieskolan präglas av hög kvalitet inom såväl yrkes- som teoretiska
ämnen och av öppenhet för flexibla lösningar så att eleverna kan få det stöd de behöver och uppfylla målsättningarna. Samtidigt måste individuella lösningar finnas också
utanför gymnasieskolans ramar och möjliggöra exempelvis lärlingsutbildningar gentemot branscher med specifika behov.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Öka andelen elever som lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet.
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Kvaliteten inom både de teoretiska och yrkesspecifika ämnena inom de yrkesförberedande programmen ska säkras.
Utveckla de yrkesförberedande programmen för att möta arbetslivets krav.

Uppdrag:
Utbildningsnämnden och gymnasieskolan ska arbeta med utveckling av metoder och kunskap kring språkutveckling. Ett medvetet arbete ska drivas för att
stödja elevers språkutveckling och läsförmåga.
Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program och näringsoch arbetsliv ska breddas.
Segregationen ska brytas mellan stadens gymnasieskolor, och attraktiva program och profiler placeras i ytterstadens skolor. Utvecklingen av ytterstadsgymnasier ska fortsätta.
Utbildningsnämnden och gymnasieskolan ska utveckla metoder och former
som stärker elevernas matematiska tänkande och problemlösningsförmåga.
Kunskaperna i svenska och engelska ska öka.
Skolans personal ska ges tillgång till kunskaper som leder till utveckling i deras arbetssituation och stödjer eleverna under deras utbildning.
Gymnasieskolan ska genom kontinuerligt och förebyggande hälsofrämjande
arbete förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa. Skolan ska erbjuda en bred
idrottsverksamhet där alla får möjlighet att testa nya saker och utvecklas.
Gymnasieskolan ska ge elever kunskap om och reellt inflytande och ansvar
över sitt lärande och sin skolgång, och nya metoder ska utvecklas för elevoch föräldrainflytande.
Gymnasieskolan ska garantera eleverna kulturupplevelser genom samarbete
med Kulturskolan och det breda kulturlivet i Stockholm.
Alla program i gymnasieskolan ska erbjuda eleverna praktik.

Vuxenutbildning och SFI
Som en del i det livslånga lärandet ska vuxenutbildningen vara flexibel för att passa
människors olika behov av vidare studier. Vuxenutbildningen ska dels öka möjligheten
att få ett arbete och göra människor mindre sårbara på arbetsmarknaden, dels handlar det om möjligheten att läsa in behörighet till högskolan och komplettera betyg. Det
handlar också om möjlighet till personlig utveckling.
Tillgången till det svenska språket är en förutsättning för att bli en del av samhället.
En väl fungerande SFI-verksamhet, med stark anknytning till arbetslivet och till övrig
vuxenutbildning, är därför en förutsättning för en fungerande integrationspolitik.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:
Ge alla möjligheten att läsa in godkänt och läsa upp betyg på Komvux.
Fortsätt utveckling av SFI-verksamheten i nära samverkan med arbetslivet.
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Uppdrag:
Det ska finnas en flexibel vuxenutbildning som passar människors olika behov
av vidare studier. Vuxenutbildning ska dels öka möjligheten att få ett arbete,
att läsa in behörighet till högskolan och komplettera betyg, dels ge möjlighet
till personlig utveckling.
Möjligheten att få yrkeskompetens validerad ska förbättras.
Yrkeskurser ska fortsatt utvecklas och utbudet av yrkeskurser ska öka.
Samarbetet med länsarbetsnämnden och näringslivet kring yrkesutbildning ska
fortsätta.
Vuxenutbildningen ska erbjuda vidareutbildning och utbildning av anställda,
samt kvalificera de som i dag står långt från arbetsmarknaden.
Svenska för invandrare ska utgå från individen och vara lätt att kombinera
med flyktingintroduktion, nyanlända ska snabbt påbörja utbildningen. SFI ska
även informera om vilka rättigheter och skyldigheter invånare har i det svenska samhället.
Satsningen på yrkessvenska ska fortsätta och samverkan mellan SFI och övrig
vuxenutbildning utvecklas.
Utbildningsnämnden ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att åstadkomma en samlad helhet av SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, introduktionsprogram, praktik och eventuella ytterligare moment i mottagandet.

Satsningar övergripande Utbildningsnämnden:
För att öka kvaliteten tillförs grundskolan 96 miljoner kronor genom att
grundschablonen i grundskolan höjs med två procent.
För att minska klyftorna tillförs 44 miljoner kronor genom att den socioekonomiska tilläggsschablonen i grundskolan ökas med 4 procent.
För att öka kvaliteten tillförs gymnasieskolan 30 miljoner kronor genom att
schablonen för gymnasieskolan höjs med 1,5 procent.
För att öka kvaliteten tillförs till särskolan sex miljoner kronor genom att
tilläggsschablon höjs med två procent.
En satsning på läxhjälp, till de elever som behöver det, i samarbete med föreningsliv, högskola och universitet tillförs fyra miljoner kronor.
För att utöka arbetet med matematikutvecklingsscheman tillförs 14 miljoner
kronor.
En satsning på att bekämpa kränkande behandling och mobbning i skolan tillförs 14 miljoner kronor.
För att utveckla kvalitetsgranskningen och skolinspektörernas arbete tillförs
tre miljoner kronor.
En kulturgaranti för att garantera eleverna kulturupplevelser genom samarbete
med stadsdelsnämndernas kultursekreterare, Kulturskolan och det breda kulturlivet i Stockholm, inklusive skolbio, tillförs fem miljoner kronor.
En satsning på ökad personaltäthet i skolbarnsomsorgen tillförs 22 miljoner
kronor, motsvarande omkring 50 nya tjänster.
SFI-undervisningen tillförs nio miljoner kronor genom att schablonen höjs
med sex procent.
En satsning på Komvux tillförs 25 miljoner kronor.
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En satsning på ”Skolan mitt i byn” tillförs 131 miljoner kronor för att garantera de yngre skolbarnen närhet till en skola.
Fritidsklubbar för 10-12-åringar återinförs genom en satsning på 35 miljoner
kronor.
En satsning på SL-kort för gymnasieelever tillförs fyra miljoner kronor.
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Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Utbildningsnämnden godkänns.

Äldrenämnden
Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Det ska stadsdelsnämnderna säkra. Äldrenämnden ska följa utvecklingen,
kvalitetssäkra och granska verksamhetsområdet för att möjliggöra en trygg, säker och
kvalitativ äldreomsorg. Valfriheten i boendeformer måste garanteras och en eventuell
social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där
möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre i Stockholms stad. Hög utbildningsgrad och kompetensutveckling bland medarbetarna är viktiga grundstenar
för en väl fungerande äldreomsorg.

Nämndens uppgifter
Äldrenämnden har till uppgift att vara en resurs för stadsdelsnämnderna och samordna
kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på området. Nämnden ska följa utvecklingen
inom verksamhetsområdet för att möjliggöra en trygg, säker och kvalitativ äldrevård.
Till äldreförvaltningen knyts en kostenhet för att utveckla och stötta stadens arbete
med att uppnå en god matkvalitet för äldre.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska öka.
Graden av nöjdhet bland hemtjänstmottagare ska öka.
Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.
Kvalitet, metodutveckling och mer evidensbaserad verksamhet.

Uppdrag:
Inventera och säkerställa att kraven på privata aktörer som bedriver vård- och
omsorgsverksamhet är fullgoda.
Äldres inflytande och självbestämmande ska säkerställas genom förbättrade
riktlinjer till utförare, samt genom uppföljning av dokumentationen kring genomförandeplan.
Samverkan ska ske med landstinget avseende äldres vård och omsorg, särskilt
gällande äldre med omfattande vård och omsorgsbehov.
Närvårdscentraler och tvärprofessionella team ska utvecklas för äldre.
Verksamheten ska kvalitetssäkras genom att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra kompetensutveckling för personal och chefer.
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Satsningar:
För en öka kvalitetskontroll av vård och omsorg för äldre tillförs tre miljoner
kronor
I ett föreningsstöd för pensionärsorganisationerna tillförs två miljoner kronor.
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Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Äldrenämnden godkänns.

Överförmyndarnämnden
Nämndens uppgifter
Överförmyndarnämndens uppgifter är att utifrån gällande lagstiftning, i huvudsak
föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen, garantera rättstrygghet för personer
som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
Säkerställa att personer som inte kan tillvarata sina intressen, dvs. underåriga
samt personer som har god man eller förvaltare för sig inte drabbas av rättsförluster.
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Socialdemokraternas förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010
för Överförmyndarnämnden godkänns.

Finansförvaltning och finansrörelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
19.1

Ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning
till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholm stad

19.2

Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona för
att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2008.

19.3

Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2008.

19.4

Internräntan fastställs till 5,0 procent.

19.5

Regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 10.

19.6

I övrigt godkänna detta förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och
2010 för Finansförvaltningen.
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Central medelsreserv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
20.
20.1
20.2
20.3

20.4

Till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2008 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel.
Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0
mnkr.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 360,0
mnkr.
Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola,
skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning, stöd och service till
personer med funktionsnedsättning samt vårdnadsbidrag reserveras 634,1 mnkr.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 100,0 mnkr.

BOLAG I STOCKHOLMS STAD
Koncernen Stockholms stadshus AB
Uppgifter
Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån
kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Bolaget ska också
ansvara för bevakning och samordning av ägarintresset i de bolag där staden är delägare.

Ägardirektiv
Följa utvecklingen och aktivt medverka till en ökad målstyrning mot ägarkraven inom samtliga bolag.
Följa utvecklingen och aktivt medverka till en ökad kostnadseffektivisering
inom samtliga bolag.

Uppdrag
Genomföra en analys av samtliga bolags miljöarbete och innan utgången av år
2008 presentera förslag på konkreta åtgärder för att minska bolagens miljöbelastning, särskilt bolagens klimatpåverkan.
Genomföra en analys av samtliga bolags betalningsmoral vid inköp och upphandling, där särskilt behandlingen av småföretagen som leverantörer ska studeras, och innan utgången av år 2008 presentera förslag på konkreta åtgärder
för att öka koncernens betalningsmoral.
Stoppa pågående och påbörja inte nya oansvariga utförsäljningar, ombildningar och bolagiseringar
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21.

Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

Bostadsbolagen
Gemensamt för de tre bolagen

Bolagens uppgifter
Bostadsbolagen ska bidra till Stockholms försörjning av hyresrätter. Bolagen ska aktivt delta i nyproduktionen av bostäder. Bolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt
starka. Boendekostnaderna ska långsiktigt hållas på rimliga nivåer.

Ägardirektiv
Aktivt delta i arbetet för att nå målet om 15 000 nya bostäder under mandatperioden. Hälften ska vara hyresrätter.
Väsentligt öka takten i ombyggnads- och underhållsåtgärderna i 60- och 70talshusen samt medverka till investeringar som påtagligt minskar miljöbelastningen inom bolagens bostadsbestånd.
Aktivt medverka till att öka förvärvsfrekvensen i de stadsdelar där bolagen är
verksamma och där förvärvsfrekvensen väsentligen understiger genomsnittet i
staden.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att nedbringa de långsiktiga kostnaderna genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Prioritera utbyggnaden av seniorboenden och genomföra en anpassning av
lämpliga hyresrätter till äldrebostäder.
Aktivt arbeta för att eliminera svartuthyrning inom bolagen.
Ta ökat ansvar för att minska vräkningar av hyresgäster.
Ta ansvar för att främja tillgången till kommersiell och samhällelig service i
nära anslutning till bostäderna. Äldres perspektiv ska vara särskilt vägledande.
Bidra med försöks- och träningslägenheter.
Tillsammans med AB Stokab fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter.
Aktivt verka för att sänka byggkostnaderna och minimera kostnaderna i
driftsverksamheten för att på sikt bidra till begränsade hyresökningar
Bygga och förvalta miljö- och energieffektivt.
Samverka med polis och socialtjänst samt övriga berörda kommunala bolag
och fastighetsnämnden för riktade satsningar på underhåll, trygghet och säkerhet.
Ta ett ökat strukturellt ansvar utifrån både ett ekonomiskt och socialt perspektiv för att säkerställa ett gott boende i hela staden.
Alla tre bostadsbolag ska ta ett ökat ansvar för en positiv social och ekonomisk utveckling i stadens utsatta bostadsområden. Alla tre bostadsbolag ska ta
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fram ett särskilt upprustningsprogram för de delar av ytterstaden där bolagen
är verksamma, däribland en särskild satsning på Järva.
Utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv av fastigheter, på affärsmässig
grund, framför allt i stadsdelar med låg andel allmännyttiga lägenheter.
Utreda möjligheterna för allmännyttan att bidra till att främja byggande av egnahemsmåhus, inte minst i anslutning till miljonprogramsbeståndet
Säkerställa att alla lägenheter underhålls regelbundet enligt plan.
Kvarstå i SABO.
Avbryta ombildningen av bolagens hyresrätter:
I de fall det finns politisk majoritet för utförsäljning garantera en korrekt prissättning.

Svenska Bostäder AB
Bolagets uppgifter
Svenska Bostäder ska långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms
stad. Nuvarande varierade utbud av attraktiva bostäder med stor geografisk spridning
över Stockholms stad ska utvecklas. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för
sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras. Bolaget har ett särskilt ansvar för produktionen av studentbostäder i staden. Svenska Bostäders dotterbolag AB Stadsholmen äger och förvaltar kulturhistoriskt skyddade fastigheter. Stadsholmens fastigheter är en viktig del av Stockholms kulturarv.

Ägardirektiv
De gemensamma ägardirektiven för bostadsbolagen gäller för AB Svenska
Bostäder.

Uppdrag
Fortsätta och slutföra ombyggnaden av Vällingby centrum.
Anpassa AB Stadsholmen till ett ökat antal fastigheter i beståndet.

AB Familjebostäder
Bolagets uppgifter
Familjebostäder ska långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder inom Stockholms stad.
Nuvarande varierade utbud av attraktiva bostäder med stor geografisk spridning över
Stockholms stad ska utvecklas. Bolaget ska skapa bästa möjliga förhållanden för sina
hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer bevaras.

Ägardirektiv
De gemensamma ägardirektiven för bostadsbolagen gäller för AB Familjebostäder.
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AB Stockholmshem
Bolagets uppgifter
Stockholmshem ska långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder med geografisk koncentration till Stockholms stad. Nuvarande varierade utbud av attraktiva bostäder med
stor geografisk spridning över Stockholms stad ska utvecklas. Bolaget ska skapa bästa
möjliga förhållanden för sina hyresgäster så att långa och goda hyresgästrelationer
bevaras. Bolaget ska också bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet.

Ägardirektiv
De gemensamma ägardirektiven för bostadsbolagen gäller för AB Stockholmshem.
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22

Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för AB
Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem godkänns.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bolagets uppgifter
Bolaget ska tillhandahålla välskötta fastigheter och erbjuda ett attraktivt och anpassat
boende för människor i behov av stöd och trygghet. Bolaget ska äga och förvalta servicehus som innehåller lägenheter, lokaler, särskilda boenden och sjukhem.

Ägardirektiv
Bolaget ska noga följa förändringar i stockholmarnas åldersstruktur och deras
förändrade krav på boende, och utifrån detta vidta nödvändiga investeringar så
att bolaget kan erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och anpassat boende
för människor i behov av stöd och trygghet.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Tillhandahålla välskötta, anpassade och trygga bostäder för stadens äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Medverka till att även mindre enheter finns inom äldreomsorgen.
Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd.
Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler.
Utveckla omsorgs- och äldreboendet i Stockholm.
Tillhandahålla korttidshem för personer med demenssjukdomar.
Tillhandahålla särskilda boenden för demensboenden.
Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet.
Tillsammans med allmännyttan utveckla nya alternativ för äldreboenden.
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23.

Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Micasa
Fastigheter i Stockholm AB godkänns.

Stockholms stads Bostadsförmedling AB
Bolagets uppgifter
Stockholms stads bostadsförmedlings är ett viktigt verktyg i den sociala bostadspolitiken vars uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering samt förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter. Verksamheten ska
vara självfinansierad.

Ägardirektiv
Öka antalet förmedlade lägenheter.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Prioritera arbetet med att få de privata fastighetsägarna att lämna fler lägenheter till förmedling.
Fortsätta utveckla servicen till bostadssökande och bidra i arbetet med att förmedla försöks- och träningslägenheter.
Fortsätta regionaliseringen av verksamheten.
Bolaget är och ska vara självfinansierad. Årets uttag från bolaget ska därför
återföras till bolagets kunder.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholms stads Bostadsförmedling AB godkänns.

Skolfastigheter i Stockholm AB
Bolagets uppgifter
SISAB ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för
stadens förskole- och skolverksamhet, och tillsammans med sina hyresgäster skapa
pedagogiskt anpassade utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig
miljöhänsyn.

Ägardirektiv
Följa demografiska förändringar och förändrade krav, och utifrån detta vidta
nödvändiga investeringar så att bolaget kan tillhandahålla ändamålsenliga,
flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens skolverksamhet.
Prioritera insatser och investeringar som ger eleverna förutsättningar till förbättrade studieresultat.
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Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och utveckla bolagets arbetsmetoder.

Uppdrag
Investera i nya ventilationslösningar, välja miljövänliga material och förebygga allergier i skolorna.
Bidra med extra resurser till ytterstadens skolor och prioritera insatser för en
tryggare miljö.
I samverkan med idrottsnämnden utveckla användningen av skolornas gymnastiksalar.
Fortsätta det förebyggande arbetet mot klotter och annan skadegörelse.

Tillsammans med stadsdelsnämnderna med flera medverka till att sänka
stadens totala kostnader för lokaler.
Tillhandahålla attraktiva förskole- och skollokaler där IT-standarden är
hög.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB godkänns.

Stockholm Vatten AB
Bolagets uppgifter
Stockholm Vatten ska säkerställa leverans av hälsosamt och gott vatten till hushåll och
verksamheter i Stockholm samt under högt ställda säkerhets- och miljökrav ombesörja
avloppshanteringen i området.

Ägardirektiv
Produktionen och distributionen av dricksvatten och omhändertagandet av avloppsvatten ska bli mindre miljöbelastande.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Besluta om en underhållsplan som utgår från förebyggande underhåll i motsats till nuvarande avhjälpande underhåll.
Se över möjligheterna att utöka biogasproduktionen.
Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt vattenprogrammet.
Utveckla och fortsätta samarbetet med Stockholms skolor, inklusive särskilda
studiebesök.
Utifrån ett kretsloppstänkande utveckla de restprodukter som uppstår i verksamheten.
Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om
lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin.
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Bidra till kunskapsutbyte genom att delta i internationella projekt under förutsättning att extern finansiering finns, till exempel genom SIDA.
Bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet i syfte att utveckla verksamheten.
Bedriva förebyggande informationsarbete i syfte att förbättra vattenkvaliteten
och åtgärda föroreningar vid källan.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholm Vatten AB godkänns.

Stockholms Hamn AB
Bolagets uppgifter
Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar
för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Därtill har Stockholms Hamnar en viktig roll när det gäller passagerar- och
kryssningstrafiken i Östersjön.

Ägardirektiv
Bolagets utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet tillgodoses i ett långt perspektiv.
Verksamheten ska stimulera ett miljövänligt transportarbete.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Fortsätta arbetet med att söka alternativ för oljeverksamheten vid Loudden.
Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kapellskär.
Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer.
Vidareutveckla arbetet med ett tillämpat system för differentierade avgifter
beroende på fartygens miljöpåverkan.
Fortsätta samarbetet med andra Östersjöhamnar.
Fortsätta utvecklingen av stuveriverksamheten i egen regi.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholms Hamn AB godkänns.
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AB Stokab
Bolagets uppgifter
Stokabs uppgift är att bygga ut, underhålla och hyra ut passiv IT-infrastruktur i Stockholmsregionen. Bolaget ska tillhandahålla moderna högkvalitativa nät som är öppna
för alla på lika villkor.

Ägardirektiv
Prioritera utbyggnaden av nätet i ytterstaden.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Verka för en utbyggnad av infrastruktur för trådlös kommunikation.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för AB
Stokab godkänns.

Stockholms Stads Parkerings AB
Bolagets uppgifter
Stockholm Parkerings främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggnation av nya garage. Bolaget bygger och driver
både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar som
har som enda syfte att avlasta gatunätet, exempelvis infartsparkeringar. I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar och byggnation av nya.

Ägardirektiv
Bolaget ska genom nya investeringar och nya prismodeller medverka till att
minska trafikbelastningen på gatunätet.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Tillskapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar, med ett gott serviceutbud.
Fortsätta utveckla verksamheten i det helägda dotterbolaget Parkab i egen
regi.
Fortsätta utveckla verksamheten i moderbolaget i egen regi.
Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna.
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Treårsperioden ska starkt präglas av genomförandet av bolagets investeringsplan där byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholms stads Parkerings AB godkänns.

Stockholms Stadsteater AB
Bolagets uppgifter
Stadsteatern ska göra god teater av hög konstnärlig kvalitet. Genom bredd i repertoaren ska man erbjuda stockholmare och stadens besökare allt från lättillgänglig folklighet till smalt experimenterande föreställningar.

Ägardirektiv
Aktivt verka för att nå nya publikgrupper. Särskilt prioriterade grupper är stadens unga och äldre befolkning i ytterstaden.
Kontinuerligt effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Fortsätta utveckling av Stadsteatern i Skärholmen.
Genomföra ombyggnaden och åtgärda ventilationsproblemen i Kulturhuset.
Undersöka förutsättningarna att utveckla verksamhet i andra delar av staden
på samma sätt som har skett i Skärholmen, exempelvis i Vällingby.
Parkteaterns verksamhet ska säkras och utvecklas framförallt i ytterstaden.

Satsning
Stadsteatern tillförs tio miljoner kronor för att säkerställa att bolaget kan möta
målet att möta nya publikgrupper särskilt unga och äldre från ytterstaden.
Satsningen finansieras inom koncernen genom att Stadshus AB propagandaprojekt ”Bilda Bostad” avslutas.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholms Stadsteater AB godkänns.

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Bolagets uppgifter
Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och
bidra till utvecklingen av Stockholm som turist- och evenemangsstad. Verksamheten
ska ge förutsättningar för ett evenemangsutbud av hög attraktionskraft bestående av
bland annat sport, konserter, kultur- och familjeaktiviteter.
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Ägardirektiv
Bolaget ska aktivt medverka till att Stockholm får fler stora evenemang och
fler köpstarka besökare.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Fortsätta utredningen om en ny arena alternativt upprustning av Söderstadion.
Delta i arbetet med Globenområdets utveckling för att öka områdets attraktionskraft.
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Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB godkänns.

S:t Eriks Försäkrings AB
Bolagets uppgifter
S:t Erik Försäkring har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag. Samtliga
sakförsäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med
bolagets medverkan.

Ägardirektiv
S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet
för stadens förvaltningar och bolag.
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Socialdemokraternas mål och ägardirektiv för 2008-2010 för S:t Erik Försäkrings AB godkänns.

Stockholm Business Region AB
Bolagets uppgifter
Bolaget ska leda arbetet med att stärka det samlade näringslivsarbetet i och marknadsföringen av Stockholm. Ett övergripande och gemensamt verksamhetsområde för bolagen är att marknadsföra Stockholm som en attraktiv etablerings- och besöksort utifrån det gemensamma varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”. Målet
för koncernens verksamhet är att Stockholm ska utvecklas till Sveriges och norra Europas ledande tillväxtregion.

Ägardirektiv
Aktivt medverka till att Stockholm får fler stora evenemang och fler köpstarka
besökare.
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Aktivt understödja och utveckla näringslivsperspektivet i stadens verksamheter och aktivt medverka till att underlätta näringslivets kontakter med staden.
Främja och underlätta för utländska företag som vill bedriva verksamhet, investera och etablera sig i Stockholm.
Effektivisera verksamheten och arbeta för att sänka de långsiktiga kostnaderna
genom att använda ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Uppdrag
Utveckla och utöka verksamheten med företagslotsar.
Delta aktivt i arbetet för att marknadsföra Europride.
För stadens räkning genomföra en utredning kring möjliga insatser för att
främja Stockholm som den naturliga platsen att förlägga huvudkontor för nordiska företag och den självklara platsen för multinationella företag att förlägga
sitt Europakontor.
Arbeta för att skapa mötesplatser och kontaktytor mellan alla delar av stadens
verksamhet och den högre utbildningen och forskningen.
Aktivt marknadsföra och stärka Stockholm som filmregion.
Inrätta ett fördjupat samarbete med Stockholms miljöteknikföretag i syfte att
koordinera och marknadsföra Stockholm som ett framgångsrikt miljöteknikcentrum.

Satsning
En miljon tillförs SBR i syfte att stärka marknadsföringen av Stockholm.
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Socialdemokraternas mål och ägardirektiv för 2008-2010 för Stockholm Business Region AB godkänns

S:t Erik Markutveckling AB
Bolagets uppgifter
Bolagets uppgift är att äga och förvalta aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser.

Ägardirektiv
Förvaltning och uthyrning av lokaler ska ske till så god avkastning som möj-

ligt med en hög beredskap för evakueringar av hyresgäster.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
35.

Socialdemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2008-2010 för S:t
Erik Markutveckling AB godkänns.

Socialdemokraternas förslag till budget 2008

