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Ett Stockholm som håller samman
Stockholm ska vara en stad som får alla att växa, en sammanhållen stad som sjuder 
av liv och rörelse i alla stadens delar. Den offentliga välfärden är en grund för 
livskvalitet och trygghet för stockholmarna under livets alla skeden.

Ett klimatsmart Stockholm
Stockholm ska kännetecknas av naturens stillhet nära storstadens intensitet och ha 
smarta lösningar som gör det enkelt att leva miljövänligt. Arbetet att göra staden fri 
från fossila bränslen är prioriterat.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Stockholm ska ha ett långsiktigt ansvar för sin egen ekonomi med ett  positivt 
innovationsklimat i det globala nätverket. Staden ska attrahera internationella 
entreprenörer, studenter och besökare.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Stockholmare ska ha möjligheten att vara delaktiga i stadens utveckling och känna 
samhörighet med sin stad. Stockholm ska vara ett föredöme i skyddet av de mänsk-
liga rättigheterna.

Ett Stockholm för alla
Stockholms stad växer snabbt och inom ett par år kommer vi 
redan att vara en miljon invånare. Som finansborgarråd för 
Stockholm har jag därför ett ansvarfullt men inspirerande 
uppdrag – att i den snabba utvecklingen och förändringen, 
fortsätta bygga en hållbar stad för alla.

För att vi ska lyckas med detta arbetar Stockholms stad utifrån fyra inriktningsmål  
som styr arbetet:

Karin Wanngård, finansborgarråd



Läs mer om hur Stockholm växer på den nya 
webbplatsen vaxer.stockholm.se

Stockholm växer. 
För dig.
Stockholm växer mer än någonsin. För att ta tillvara 
på de möjligheter som utvecklingen skapar - och möta 
kraven - måste vi tänka och bygga nytt.

Att Stockholm växer är bra. För infödda och inflyttade, 
för samtiden och framtiden. Vi tillgodoser nya behov och 
raderar gamla. Vi hjälps åt, och blir allt fler som bidrar. 
Om ett par år är vi en miljon stockholmare.

Framförallt bygger vi nya bostäder och utvecklar 
kollektivtrafiken, men det behövs också till exempel fler 
skolor, förskolor, idrottshallar och gång- och cykelvägar. 

När vi blir fler blir vi också fler som kan bidra till att 
forma framtidens Stockholm. Vi får fler perspektiv, mer 
erfarenhet och ett större utbud av allt som en bra stad kan 
erbjuda.

Vi upplever förändringen nästan varje dag. Vi bygger 
nytt, rustar upp och förbättrar. Vi bor i en levande stad 
som ständigt utvecklas. Det ger oss nya perspektiv och 
många nya guldkorn att upptäcka.

Men förändring ställer också stora krav. Vi måste klara 
av en växande befolkning och samtidigt erbjuda en bra 
service. Oavsett om du är busschaufför, akrobat, student, 
ingenjör, trombonist, fågelskådare, pensionär, nyfödd 
eller nyanländ ska vi ha en fortsatt hög livskvalitet 
i Stockholm. När Stockholm växer bygger vi också 
samman staden och jämnar ut sociala skillnader mellan 
olika stadsdelar. Vi skapar en hållbar och klimatsmart 
stad, där framtidens stockholmare ska trivas, och där 
du kan skapa dig det liv du vill leva. Vi lever i nuet och 
bygger för framtiden.

Stockholm växer. För dig.



En stad som 
håller samman
Vi är alla en del av den växande staden. När Stockholm 
växer får vi möjlighet att bygga samman staden och minska 
skillnader mellan olika delar. Nu görs stora satsningar 
och några områden är särskilt prioriterade när vi skapar 
framtidens Stockholm.

Bostadsbyggande

Fram till år 2030 ska 140 000 bostäder byggas varav 40 000 till år 2020 och vi är på god väg. 
2017 påbörjades byggandet av 7 514 nya bostäder. Husen byggs ofta med bottenvåningar för 
affärer, caféer och restauranger. 

På så sätt får vi en levande stad. Stockholm har högt ställda mål att minska klimatpåverkan. Före 
år 2040 ska staden vara fossilbränslefri. Det innebär att bostäderna måste byggas så att de också 
bidrar till hållbart resande. I Stockholm ska det vara nära till det vi behöver i vår vardag och 
enkelt att ta sig fram med cykel och att åka kollektivtrafik till jobbet eller till affären.

Visste du att... 

till år 2040 beräknas antalet elever i Stockholms stads 
förskolor och skolor ha blivit 50 000 fler? Därför bygger 
staden flera nya skolor. Några skolor byggs också om 
och till. Allt för att ge plats för fler nyfikna elever både i 
grundskolan och på gymnasiet. 

Staden har en långsiktig plan 

För att skapa en stad för alla behöver vi planera långsiktigt 
och med förståelse för alla stockholmares intressen. Därför 
har Stockholm en översiktsplan. Man kan säga att den visar 
hur vi vill att vår stad ska vara i framtiden.

I översiktsplanen lyfts särskilt fyra områden som är viktiga 
att utveckla när det gäller bostadsbyggande, stadsutveckling 
och social hållbarhet. Vi kallar dem fokusområden.

Dessa fokusområden är Kista-Järva, Skärholmen, Farsta och 
Hagsätra-Rågsved.

I projektet Fokus Skärholmen ingår minst 4 000 bostäder. 
Detta innebar dessutom att det behövs fler förskolor, skolor, 
mötesplatser, mer närservice och satsningar på parker och 
grönområden. Ett viktigt mål i projektet är att utveckla 
området med social hållbarhet i fokus.

Du kan läsa mer om Fokus Skärholmen och stadens övriga 
fokusområden på webben.

Satsningar på trygghet 

Stockholm ska vara och upplevas som en trygg stad. Att 
åstadkomma detta är ett viktigt arbete som är prioriterat i 
stadens budget för 2018 men där många andra också har 
viktiga bidrag att lämna. Staden har därför tillsatt en särskild 
trygghetskommission för att utveckla arbetet, samordna alla 
insatser som görs och vidareutveckla samverkan med polis 
och civilsamhälle. Det handlar både om brottsförebyggande 
åtgärder, sociala insatser och att åstadkomma en stadsmiljö 
som upplevs som trygg och säker. Under 2018 satsar staden 
100 miljoner kronor för särskilda insatser, till exempel ny 
belysning, bygga bort otrygga miljöer och skapa trevliga och 
trygga mötesplatser, både inomhus och utomhus.

Framkomlighet

I Stockholm prioriteras kollektivtrafik, cykel, gång och  
leveranstrafik. Förutom att göra det enklare och säkrare för 
dig som cyklar och går och skapa förutsättningar för  
effektivare godsleveranser behövs utbyggd kollektivtrafik 
för att regionen ska kunna fortsätta att växa. Att bussar 
enkelt kommer fram och att tunnelbana och annan spårtrafik 
byggs ut är en viktig del i detta, men även att trafikleder som 
binder samman regionen finns. Detta gör Stockholms stad 
tillsammans med Stockholms läns landsting, Trafikverket 
och andra kommuner.

Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är stadens satsningar på att utveckla parker och naturområden. Under åren 
2017-2020 anläggs ett antal nya parker, gröna gångstråk och torg. Dessutom rustar vi upp och 
förbättrar befintliga platser. Stockholms unika gröna värden är viktiga för livskvaliteten och bidrar 
till att skapa en levande och trygg stad i alla stadsdelar.

Bland projekten ingår en ny stadspark – Vårbergstoppen i Skärholmen, gångstråket mellan Farsta 
och Fagersjö, upprustning av Tensta Centrum och Hässelby Gårds torg – Ormängstorget  
tillsammans med parkstråket mellan torgen. 



En mängd projekt pågår för att fortsätta utveckla Stockholm. 
Vi bygger bostäder, torg, parker, gång- och cykelvägar. Allt 
skapas med trygghet, framkomlighet och hållbarhet som 
våra viktigaste byggstenar. Här är några exempel som skapar 
möjlighet för fler att leva i Stockholm.

Det händer i 
Stockholm

Norra Djurgårdsstaden
I Norra Djurgårdsstaden planeras minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för 
gasproduktion och andra industriverksamheter. 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De över-
gripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel där 
koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 2020. Planeringen 
startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under 
många år och i flera olika etapper. 

År 2020 ska fler än 6 000 nya bostäder stå färdiga mellan Husarviken och det gam-
la Gasverket i Hjorthagen. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

Slussen
I takt med Stockholms utveckling behöver Slussen 
anpassas till nya tider och nya förutsättningar. Nya 
Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya 
torg, kajer och en grönskande park. Kollektivtrafi-
ken får mer plats, precis som gående och cyklister. 
Ytorna för biltrafik anpassas för att rymma dagens 
trafikflöden. 

Slussens ombyggnad har även stor betydelse för 
hela Mälardalen. Med den nya anläggningen blir 
det möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten 
från Mälaren jämfört med idag, vilket minskar 
dagens stora risk för översvämningar. Det tryggar 
både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två 
miljoner människor. 

Kista
I kvarteret Anholt i Kista byggs 360 hyresrätter, 
studentlägenheter samt förskola och  
ungdomsgård. 

I det nya området Kista Äng i norra Kista planeras 
för 1 600 bostäder som tillsammans med grund-
skola och förskola, verksamheter och stadspark ska 
bidra till en levande stadsmiljö dygnet runt. 

Stockholmshusen
I Rågsved byggs de 70 allra första hyresrätterna 
i Stockholmshusen och i Tensta startar under 
våren 2018 ytterligare ett projekt som ger 172 nya 
hyresrätter. 

Stockholmshusen är hus som kan varieras utifrån 
ett grundkoncept och som passar att byggas på 
platt eller lätt kuperad mark. Med konceptet 
snabbas planerings- och byggprocessen upp och 
byggkostnaderna kan kapas samtidigt som det 
säkerställer att hållbara, välritade och välbyggda 
hyresrätter byggs.

Trygghetsåtgärder i 
Farsta
Under 2017 genomfördes flera åtgärder för 
att öka tryggheten i söderort genom förbättrad 
belysning. I Farsta har Stockholms stad 
tillsammans med polisen genomfört en rad 
förbättringar, exempelvis på Stieg Trenters 
torg, med nya lampor och strålkastare. På 
andra platser har belysningen förbättrats i 
tunnlar samt på gång- och cykelvägar.

 
 
 
Visste du att...
en helt ny tunnel för avloppsvatten ska byggas 
under Stockholm? Den går från Bromma till  
Henriksdals avloppsreningsverk som byggs om till 
att bli ett av världens mest moderna, och gör att  
utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön  
halveras och utsläppen av mikroplaster minimeras. 

 
 
 
 
 
Ett av cirka 50 pågående cykelprojekt i staden är 
Ulvsundavägen. Där byggs bland annat en  
dubbelriktad gång- och cykelbana mellan infarten 
till Bromma flygplats och Köpsvängen och från 
Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen. Dessutom ska 
korsningar tillgänglighetsanpassas och bli säkrare, 
busshållplatser ska bli bättre och belysningen 
förbättras.  
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Har du synpunkter på 
trafik- och utemiljön  
i Stockholm?
Tillsammans hjälps vi 
åt att skapa en renare, 
snyggare och tryggare 
stad. 

Lämna dina synpunkter via  
appen Tyck till, som du laddar 
ned på stockholm.se/tycktillapp.

 
Har du en idé om hur 
staden ska utvecklas? 
Välkommen att lämna ett  
medborgarförslag!  
Läs mer på stockholm.se/ 
medborgarforslag.

På flera språk
På webben finns Vårt Stockholm 
2018 översatt till arabiska, finska, 
somaliska och spanska. 

Service på webben 
stockholm.se
Du kan till exempel ansöka om  
förskoleplats, äldreomsorg och  
chatta med socialtjänsten.

→  vaxer.stockholm.se  
samlar allt om den växande  
staden

→   stockholm.se/foretag  
samlar information till dig som 
har företag i Stockholm

→   visitstockholm.com 
samlar turistinformation om 
Stockholm på engelska

→   twitter.com/stockholmsstad  
är stadens officiella Twitter-konto

→   facebook.com/stockholmsstad  
är stadens officiella Facebook- 
konto

Politik och beslut
• För handlingar från stadens  

nämnder och bolagsstyrelser: 
stockholm.se/insyn

• Kontaktuppgifter till stadens  
förtroendevalda:  
evald.stockholm.se/extern

• Rotlar och partikanslier i  
Stadshuset: 08-508 29 000

Journummer
Larmnummer 
112

Socialjouren  
08-508 40 000 (dygnet runt)

Kriscentrum för kvinnor och barn 
08-50825 544 (dygnet runt)

Kriscentrum för män  
08-643 11 83

Skyddat boende och rådgivning  
för flickor/unga kvinnor utsatta för 
heders relaterat våld  
08-508 44 550 (dygnet runt)

Stockholms äldre- och  
handikappjour 
08-508 40 700 (dygnet runt)

Felanmälan
• Trafik Stockholm: 08-651 00 00
• Fjärrvärme, el, kyla: 020-44 11 00
• Gas: 08-666 01 90
• Vatten/avlopp: 08-522 12 000

Kontaktcenter Stockholm 
08-508 00 508
Kontaktcenter Stockholm är gemen-
samt för hela staden och kan hjälpa 
dig att hitta rätt bland  kommunens 
service och tjänster. 

Kontaktcenter kan svara på frågor 
om bland annat:
• service för per soner med  

funktionsnedsättning 
• förskola
• gymnasie- och grundskola
• boende- och nyttoparkering
• parkeringstillstånd för  

rörelsehindrade
• sophämtning.

Äldre direkt: 08-80 65 65  
(för frågor om äldreomsorg)

Daisy-skiva
Foldern finns även att beställa på 
Daisy-skiva.

Tyck 
till


