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Bostadsbyggandet
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav
på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i
bostadsmålen med kvalitet i byggandet.
Att bygga nya hem för dagens och framtidens stockholmare är en helt avgörande förutsättning för att vi ska klara tillväxten. Att ha ett hem och ett jobb är
grunden för att människor ska kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela
Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första
jobbet.
Den rödgrönrosa majoriteten har målet att bygga 40 000 bostäder till 2020
varav 1000 studentbostäder till oktober 2015 trots det har endast 180 studentbostäder klara samtidigt som Alliansen lämnade över 8 000 studentbostäder i
olika byggnadsfaser. Problemet är att majoriteten inte når sina mål. Moderaterna har tillsammans med Alliansen i majoritetsstyre i Stockholm stad nått bostadsmålen för 2010-2014.
50 000 nya bostäder till 2020
Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från
dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor
2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020. I
Moderaternas budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till
2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi
förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen
nås.
Bostäderna ska byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära områden där det är
enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att bygga i goda kollektivtrafiklägen får stadens invånare smidigare resor och miljön blir bättre. Den växande
staden förutsätter att vi bygger nya parker och vårdar de befintliga och uppmuntrar boende att engagera sig i sin närmiljö. Nya stadsdelar och bostäder
ska präglas av varierande och nydanande arkitektur och ha hög miljö- och
energiprestanda. Planeringen av nya bostäder måste även inkludera fler försko-
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lor, skolor, idrottsytor, säkrad plats för fritid och rekreation samt olika former av
specialbostäder.
En bostad för alla innebär att vi behöver både hyresrätter och bostadsrätter.
Inte minst för en ökad rörlighet och för att säkerställa bostäder åt människor
som nyligen anlänt till Stockholm för arbete eller studier är det viktigt med ett
bra utbud av hyresrätter. Vårt mål är att bygga 50 000 nya bostäder till 2020,
varav hälften av de nya bostäderna ska vara hyresrätter.
Fler studentbostäder
Tillgången till billiga bostäder för unga och studerande är en viktig faktor för
Stockholms fortsatta tillväxt. Vi har fattat beslut om över 8 000 nya studentbostäder under de båda föregående mandatperioderna. Arbetet med studentbostäder för att utveckla Stockholm som studentstad måste vi göra tillsammans
med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Till Studentbostadsmässan 2017
har ett antal kommuner förbundit sig att tillsammans leverera studentbostäder,
4 000 av dessa är Stockholms del. Detta är ett mål som kommer att uppfyllas
med råge. Vi höjer målsättningen till 4 500 färdiga studentbostäder under denna
mandatperiod. Men mer krävs, inte bara för studenter utan för unga och personer med begränsade ekonomiska medel som behöver komma in på bostadsmarknaden. Därför föreslår Moderaterna att ett koncept för den första bostaden
lanseras.
Underlätta för unga att få sin första bostad
Moderaterna vill underlätta för unga att få sin första bostad genom ett nytt koncept med billigare ettor för unga. Syftet ska vara att finna åtgärder för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för de som idag står utanför. Det kan vara
vanliga lägenheter likaväl som standardiserade moduler i flerbostadshus, kombolägenheter eller kollektivboende. Konceptet ska vända sig till unga under 30
år som söker sin första bostad och ge möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge
direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt
byggande. Även möjligheterna att prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår ska ses över.
Fler avsteg från plan- och bygglagen och Boverkets byggregler måste tilllåtas.
Många ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden vittnar om att
nya bostäder som byggs är för dyra. De höga hyrorna beror bland annat på att
inredningsstandarden är för hög och på krav i regelverket. I den moderna staden är det inte rimligt med krav för storleken på städskåp eller full tillgänglig-het
i alla lägenheter.
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Moderaterna vill:














Bygga 140 000 nya bostäder till 2030.
Påbörja 50 000 nya bostäder till 2020, varav hälften hyresrätter.
Underlätta vägen in till den första bostaden.
Slopa avgiften för unga i bostadskön till 25 år.
Möjliggöra för unga från 16 år att stå i bostadskö
Att 4 500 studentbostäder ska stå klara fram till 2018.
Ta ett tydligt helhetsgrepp i stadsplaneringen genom fortsatt arbete med
områdesplaner och flexibla detaljplaner.
Genomföra markanvisningstävlingar där marken tilldelas den aktör som
kan bygga med lägsta hyran.
Utreda möjligheten för staden att ta ut halv tomträttsavgäld för marken där
en aktör vill bygga ettor under 30 kvadratmeter.
Tillåta högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.
Hemställa hos regeringen om att ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i
syfte att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och
reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet. Ambitionen
ska vara att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet
mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov.
Hemställa hos regeringen om att utreda möjligheterna till ändringar i planoch bygglagen på så vis att en administrativ avgift kan tas ut för varje enskild överklagan av detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Skolan
Kunskap och bildning ger människor makt att själva forma sina liv. Skolan
ska därför utgå från individen där undervisningen utmanar så väl särbegåvade elever som de elever som behöver extra stöd för att tillgodogöra
sig utbildningen.
Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Fokus ska ligga på
elevernas kunskaper och förbättrade studieresultat och goda exempel på framgångsrikt arbete i stadens skolor ska tas tillvara och spridas. Varje rektor och
lärare ska tillförsäkras de förutsättningar som de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Därför vill vi återge makten över undervisningen och dess
innehåll till professionen och till rektorerna som ska ges bättre möjligheter att
vara pedagogiska ledare för skolans verksamheter.
Mellan 2012 och 2014, under alliansstyret i staden, steg lärarlönerna i snitt 4,4
procent per år i Stockholms stad. Med den rödgrönrosa majoriteten ökade lärarlönerna med 2,6 procent under 2015 vilket är strax över riktmärket för majorite-
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ten av löneförhandlingar på arbetsmarknaden samtidigt som den rödgröna regeringens bromsar ner förstelärartjänster.
Satsa på Stockholms lärare
Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola och därför vill vi
fortsätta satsningen på Stockholms lärare. Genom förstelärartjänster, höjda löner, individuella kompetensutvecklingsplaner och minskad administration vill vi
stärka läraryrket ytterligare. Vi vill fortsätta satsningen på läxhjälp och sommarskola, med fokus på mer kunskap i skolan. Och ledarskapet i skolan ska utvecklas och förbättras ytterligare, genom att mer tid frigörs för rektorernas pedagogiska ledarskap.
De skolor som har särskilt stora utmaningar och låg måluppfyllelse står i fokus
för våra satsningar. Vi kan inte acceptera att vissa skolor tillåts prestera allt för
dåliga resultat under en längre period. Vi vill därför att Stockholms stad hemställer hos regeringen att skolor som återkommande presterar dåligt ska fråntas
huvudmannaskapet till förmån för någon annan. Detta ska även gälla för kommunala skolor. Vi vill även fortsätta att rikta våra förstelärare till dessa skolor,
samtidigt som vi vill öka möjligheterna för skolorna att genom attraktiva arbetsvillkor locka till sig fler skickliga lärare. Stockholms stad bör verka för att implementera föreslärarsatsningen fullt ut, även om regeringen inte tillskjuter medel
för detta.
Alla elever ska få det stöd som de behöver för att nå sin potential
En tillgänglig elevhälsa är viktig för att tidigt nå och hjälpa barn och unga som
behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras bättre i
skolans alla verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de
olika förutsättningar och behov eleverna har. Det ska vara enkelt att boka och
komma i kontakt med kurator, skolsköterska eller psykolog, antingen inom ramen för skolhälsovården eller från andra aktörer.
Alla barn behöver bli sedda i skolan och ges rätt stöd i tid. För att underlätta för
samtliga skolor att ge alla elever det stöd som de behöver och har rätt till vill
Moderaterna införa tester för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter innan barnen börjar skolan för att likt Finland kunna sätta in rätt stöd i tid. Vi vill även utreda inrättande av en central fond ur vilken samtliga skolor kan söka medel för
elever med behov av särskilt stöd. Syftet är alla elever ska få det stöd de har
rätt till utan att en enskild skola belastas ekonomiskt. Vi vill också genomföra en
satsning på specialpedagoger i syfte att dels säkra alla elevers behov av särskilt stöd, dels stärka kompetensen bland skolans ordinarie personal i frågor
som rör specialpedagogik och elevers särskilda behov.
Nyanlända elever ska snabbt ges skolgång och individuellt stöd
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Ett stort inflöde av nyanlända elever är en utmaning för Stockholms skolor att
hantera. Vi vill stärka nyanländas möjligheter att integreras i den svenska skolan och i det svenska språket genom att ge dem möjligheten att gå i skola i
stadsdelar med färre nyanlända elever. Som ett led i detta vill vi att ansvaret för
nyanlända fråntas skolpliktsskolan och samordnas centralt, detta är en stadsövergripande och inte en lokal fråga. Vidare är det relevant att nyanlända elevers skolresultat särredovisas under de första åren i den svenska skolan för att
kunna ge dessa elever bättre och individuellt anpassat stöd samt för att identifiera de skolor som har de riktigt stora utmaningarna beträffande resultaten.
Skolan ska samverka med näringslivet och akademierna
Stockholms utbildningsväsende ska hålla hög kvalitet och förbereda eleverna
för både yrkesarbete och akademiska studier, samtidigt som det skapar många
vägar in i arbetslivet. Genom en nära samverkan mellan näringsliv, grund- och
gymnasieskolor, universitet och högskolor skapas naturliga bryggor i allt från
trainee- och praktikplatser till mentorskap och lärlingsutbildningar. Vi ser gärna
att entreprenörer och forskare regelbundet träffar skolelever för att berätta om
sitt arbete.
Samarbetet med ledande universitet och högskolor samt med världsledande
städer och företag inom strategiska framtidsbranscher som informationsteknik,
hälsovetenskap och miljöteknik ska stärkas. Genom att samverka och nå samsyn åstadkommer näringslivet, staden och akademierna att vi når ännu längre i
Stockholms utveckling och ökar regionens attraktivitet för både företag och
människor. Moderaterna vill att Stockholmsregionens första teknikcollege ska
etableras i staden.
Hög pedagogisk kvalitet i förskolan för en god start i livet för alla barn
Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Därför är det är viktigt att tillsynen av förskolan fungerar och att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet. Om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt, oberoende av huvudmannaskap. Stockholms förskolor ska erbjuda en verksamhet som är utvecklande rolig, stimulerande, trygg och utmanande, full av möjligheter.
Moderaterna värnar en mångfald av förskolor med olika pedagogisk inriktning
och generösa öppettider. Förskola på obekväm arbetstid ska omfattas av
barnomsorgsgarantin. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn det de behöver för att lära och utvecklas. Lika naturligt som valfriheten att välja förskola
eller skola, ska det vara att alla skolor, offentliga såväl som fristående, ska leva
upp till högt ställda kvalitetskrav. En lugn och trygg skola lägger grunden för
nyfikenhet och kunskap.
Det är helt avgörande att så tidigt som möjligt identifiera barn med särskilda
behov för att säkra att de ges rätt stöd i tid. För att underlätta övergången mellan förskolan och grundskolan vill Moderaterna införa tester för att upptäcka
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barn med läs- och skrivsvårigheter. På så vis kan redan i tidig ålder eventuella
svårigheter upptäckas och därmed underlättas för skolan att tidigt sätta in rätt
insatser för att ge adekvat stöd till de elever som har behov av detta.
Fritids spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta ännu större plats vill vi stärka integrationen mellan fritidsverksamhet och skolans undervisning. Vi vill att Stockholms stad under året
undersöker möjligheterna att tillsammans med föreningslivet införa profilfritids
runt om i staden.
Moderaterna vill:














Säkra alla elevers fortsatta rätt att själv fritt få välja skola.
Fortsätta stärka läraryrket genom satsningar på attraktiva anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling och minskad
administrativ börda.
Följa upp, och vid behov utveckla, läxhjälpen för att garantera att den
kommer alla elever till del.
Fortsätta och utveckla satsningen på de skolor som har låg måluppfyllelse.
Fortsätta ökningen av förstelärare i grundskolan och även etablera
förstelärare i förskolan.
Utreda inrättandet av en central fond med medel för att säkra insatser för
elever i behov av särskilt stöd.
Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers
behov av särskilt stöd och stärka kompetensen kring specialpedagogik
och elevers särskilda behov.
Stärka nyanlända elevers skolgång och integration genom att inrätta förberedelseklasser i samtliga skolor.
Säkra tillgång till elevhälsa på samtliga skolor.
Likställa förskolechefer med rektorer i grund- och gymnasieskola.
Förstärka språkutvecklande insatser i förskolan och inom öppna förskolor.
Förstärka övergången från förskola till skola genom att kartlägga behov
hos barn med behov av särskilt stöd.
Stärka det pedagogiska inslaget i fritidsverksamheten och tillsammans
med föreningslivet pröva att införa profilfritids.
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Integration
Endast med en framgångsrik integration som tillvaratar potentialen hos de
människor som söker sig till Stockholm och ger dem förutsättningar att
delta i den svenska samhällsgemenskapen är det möjligt att förena ett
humant flyktingmottagande med en socialt hållbar stad.
Världen, Sverige och Stockholm genomgår nu den största flyktingkrisen sedan
andra världskriget. Stockholm ska ta ansvar för att hjälpa utsatta människor på
flykt och bistå dem med ett värdigt och rättssäkert mottagande. Samtidigt som
insatser i det akuta skedet är väsentligt så är det inte tillräckligt. Staden måste
parallellt med insatser i det akuta mottagandet säkerställa effektiva insatser för
svenskakunskaper, bostad, skolgång och introduktion på arbetsmarknaden.
Dessa insatser behöver vidtas från dag ett.
Arbetslösheten bland utrikes födda är även i Stockholm för hög och för många
fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en
förlust för hela samhället att misslyckas med att ta tillvara människors potential.
Studier pekar på ett direkt samband mellan ett gott svenskt företagsklimat och
en lyckad integration. Därför är det illavarslande att Stockholms företagsklimat
nu rasat på bara ett år under den rödgrönrosa majoritetens styre.
Förstärkt integration och tydlig etableringskedja
Stockholm är en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika
delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram som drabbar i
synnerhet unga och utrikesfödda hårt. Skillnaderna mellan inrikes och utrikes
födda vad gäller till exempel sysselsättning är visserligen mindre i Stockholm än
i övriga Sverige. Det är positivt. Men mycket återstår ändå att göra för att säkerställa en framgångsrik etablering och integration av fler.
Moderaterna vill att kvaliteten och effektiviteten i Stockholms integrationsarbete
förstärks, särskilt för att möta de många människor som nu söker sin tillflykt undan krig och förtryck här. Vår förvissning är att kunskaper i svenska språket är
avgörande för en framgångsrik integration. Utbildningen för nyanlända måste
förbättras samtidigt som vi måste förenkla för att ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler snabbt kan komma i arbete.
Vägen till egen försörjning är avgörande för integrationen. I Stockholm ska det
finnas en individuellt anpassad och tydlig etableringskedja för nyanlända, som
snabbt leder till egen försörjning. Under vår ledning tog staden initiativ till en
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fadderverksamhet för nyanlända. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för
ökat företagande och fler arbetstillfällen.
Ökade insatser för mottagande av ensamkommande barn
Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige
varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. De flesta som kommer är från Afghanistan, Syrien och norra Irak. Många av dessa är ensamkommande barn.
Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms
stad och denna siffra kan förväntas öka kommande månader. Kraftfulla och
centralt samordnade stadsövergripande insatser behövs därför för att säkerställa ett tryggt och rättssäkert mottagande av dessa barn och för att erbjuda
dem snabba vägar in i svenskundervisning och skolgång. Många barn är också
traumatiserade av upplevelser i sina hemländer. Staden behöver tidigt och
strukturerat samverka med landstinget för att erbjuda dessa barn psykologiskt
stöd parallellt med övriga insatser.
I en tid när Stockholm tar emot ett allt större antal ensamkommande barn måste
arbetet med ensamkommande barn och ungdomar prioriteras och insatserna
förstärkas för att tillgodose dessa barns behov. Rutiner för att säkra ett effektivt
mottagande, integration, trygghet, skolgång och boende för gruppen över hela
staden behöver utvecklas av alla de instanser i staden som är berörda av frågan. Som ett viktigt steg för en effektiv integration ska ungdomarnas rätt till
skola och en ordnad skolgång erbjudas inom två veckor. Som en del i arbetet
med fler socialsekreterare ute i fält ska staden stärka det akuta mottagandet
och i samverkan med polisen stärka arbetet med ensamkommande barn som
vistas i riskabla miljöer samt de barn som försvinner.
Snabba vägar till skolgång i hela staden
För att stärka nyanlända elevers möjligheter att integreras i den svenska skolan
och i det svenska språket samt ge dem möjligheten att gå i skola i stadsdelar
med färre nyanlända elever så vill vi lyfta utbildningsansvaret från den enskilda
skolpliktsskolan till utbildningsnämnden centralt. På så vis ges bättre möjligheter att sprida ut eleverna på fler skolor, förbättra stödet till den enskilde eleven
samt skapa mer rimliga planeringsförutsättningar för skolorna. Det visar också
på att staden har ett helhetsansvar för dessa elever och att alla skolor hjälps åt.
Svenskundervisning och samhällsinformation från första dagen
Staden ska arbeta med ett effektivt välkomnande till Sverige och Stockholm där
tydlig information ges om möjligheter, skyldigheter och förutsättningar. Kunskaper i svenska språket och en fullgod samhällsorientering spelar en viktig roll
för att på bästa sätt etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Svenska för invandrare, SFI, ska vara effektivt och erbjudas direkt med
en hög grad av valfrihet för den enskilde och med en tydlig koppling till arbets-
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marknaden. Individens behov av språkutbildning för att förverkliga sin framtidsdröm ska vara utgångspunkten i stadens SFI-organisation. För att underlätta för
i synnerhet kvinnor ska SFI erbjuda möjlighet att delta i undervisningen tillsammans med spädbarn och undervisning i svenska ska tillhandahållas kombinerat
med öppen förskola.
Ett nytt Jobbtorg ska etableras för att arbeta fokuserat med utländska akademiker med uppdrag att underlätta processerna med validering av kunskap och
utländska universitetsexamina. Ett andra nytt Jobbtorg ska arbeta med nyanlända yrkesarbetare för att validering av kunskap ska gå snabbare och på så
sätt korta steget till den svenska arbetsmarknaden.
Moderaterna vill:
 Arbetet med ensamkommande barn ska prioriteras.
 Utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden.
 Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra
barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas
inom två veckor.
 Utveckla SFI och erbjuda svenskaundervisning direkt vid ankomst.
 Inrätta två nya Jobbtorg inriktade mot validering av utländska examina
och yrkeskunskaper för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.
 Ha målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat.
 Uppnå full sysselsättning: alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att
gå till.
 Förbereda och rusta fler för det första jobbet.
 Ha målet att Stockholm ska ha landets lägsta ungdomsarbetslöshet.
 Bredda jobbtorg Stockholms uppdrag att arbeta också med de som bedöms ha 20 procents arbetsförmåga eller mer.
 Skapa fler arbetsplatser i Söderort.
 Inrätta två nya Jobbtorg som fokuserar på validering av nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet i syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Satsningar på feriearbete ska ytterligare fokuseras till ungdomar
från ekonomiskt resurssvaga familjer.
 Utöka satsning på yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom staden.
 Erbjuda unga sommarjobb i form av sommarföretagande.
 Hemställa hos regeringen om att återställa den reducerade arbetsgivaravgiften för unga.
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Satsning

Summa

Utbildning
Fler förstelärare i skolan
Förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan
Lördagsgymnasium, pilotprojekt
Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd
Utreda införande av elevhälsogaranti
Utreda screening av elever i behov av särskilt stöd i
övergång mellan förskola och skola
Erbjuda programmering i grundskolan
Parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i
parklekar
Summa utbildning
Integration
Utökade insatser för asylmottagande och -boende
Utökad och förstärkt SFI, samt Svenska med baby
Kostnadsersättning till skolan för skolgång förensamkommande barn
Nya Jobbtorg med specialiserade uppdrag om validering
Summa integration

50,0
20,0
2,5
20,0
1,0
1,0
10,0
3,0
107,5

59,0
13,0
20,0
6,0
98,0

Äldreomsorg
Ökade resurser till biståndsbedömning inom hemtjänst och boende
Permanentning av ungdomsvärdar i äldreomsorgen
Äldre Direkt öppet på helger
Vård- och omsorgscollege
Silviacertifiering
Summa äldreomsorg

10,0
5,0
2,0
10,0
10,0
37,0

Stadsmiljö
Trygghetsåtgärder t-bana belysning etc.
Förstärkt renhållning och nolltolerans mot klotter
Nollvision mot olagliga bosättningar
Open Streets
Belysningsprogram
Utökade öppettider på biblioteken, pilotprojekt
Summa stadsmiljö

7,0
20,0
7,5
2,0
10,0
2,0
48,5

Sociala insatser
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Serviceassistenter
Origo utökat uppdrag
Förebyggande arbete ungas droganvändning
Karriärtjänster socialsekreterare
Summa sociala insatser

10,0
1,5
2,0
5,0
18,5

SUMMA SATSNINGAR TOTALT

309,5

Investeringar
Åtgärder för tryggare, säkrare och framkomliga
gångstråk
Trygghetsskapande och attraktivitetshöjande
stadsmiljöåtgärder

100,0
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