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Vision 2040  

Ett Stockholm för alla 



Stockholm är en attraktiv stad. Det är en av Europas snabbast 

växande städer och kommer att vara en miljonstad redan år 2020.  

Vi som jobbar i Stockholms stad har ett ansvar gentemot 

stockholmarna varje dag, och vi behöver se till att staden växer 

samman och inte isär. 

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla är vårt mål för hur Stockholm  

ska vara år 2040. Det är ett löfte till alla invånare om att ge var och 

en samma möjligheter. 

En långsiktig och förankrad vision för Stockholm behövs för att  

stärka konkurrenskraften och möta behoven från fler boenden, 

företag och besökare. 

 

Vision 2040  

Ett Stockholm för alla 



Stockholmarnas tankar 

Länk till film om stockholmarnas tankar om 

visionens Stockholm 

https://www.youtube.com/watch?v=C3DGEisTb58 



Stockholmarnas tankar 

”Om den inte skulle vara 

för alla, vem skulle den  

då vara för” 
 

Thomas Nilsson 

 

 

”Stockholm är en stad för 

alla, det är en mång-

kulturell stad” 
 

Abdifatah Mohamed 

”Det är en stad för alla, 

men den är uppdelat i  

lite skeva tårtbitar” 
 

Vanna Rosenberg 



Stockholmarnas tankar 

”Om du säger att det är  

en stad för alla, säger  

du att alla är lika mycket 

värda och det ska man 

vara stolt för” 
 

Petra Lindholm 

”Nä det låter som 

politikersnack” 
 

Mårten Wahlström 

”Ska det vara en stad för 

alla måste det finnas plats 

för alla” 
 

Ranj Barzanji 



Klicka på STHLM 

bilder för att 

lägga till en bild. 

Om du har en 

egen bild, klicka 

direkt på ikonen 

som visas i rutan 

här till vänster på 

sidan. 

Beslut i kommunfullmäktige 

30 januari 2017 

• Kommunstyrelsen utgår från 

visionen när förslag till budget 

tas fram 

• Alla nämnder och bolag ska 

verka i visionens riktning 

• Konkreta förbättringar 

preciseras i lokala 

utvecklingsprogram  

• Uppföljningen förstärks med ny 

form av hållbarhetsredovisning 



Bakgrund 

OECD-rapport 

Behovet av en samman-

hållen vision identifieras  

i rapporten ”Territorial 

Reviews Stockholm” 

Dialog med  

intressenter 

Ett antal dialoger genom- 

fördes med organisationer, 

företag och specialister 

Beslut i kommun-

fullmäktige 

Den 11 juni 2007 fattar 

kommunfullmäktige  

beslut om en vision för 

Stockholms stad 

År 2003 2006 2007 

Förankring i stadens 

verksamheter 

Visionen blev successivt  

en del av planeringen  

i stadens alla verk-

samheter 

Dialog med  

Stockholmarna 

Vision 2040 

2008 2011 2015 2015 

Skillnadernas Stockholm 

Kommissionen för ett 

socialt hållbart Stockholm 

presenterar sin första 

rapport – Skillnadernas 

Stockholm 



Stockholm växer fort 



Stockholm växer fort 

Stockholmarna lever i ett globalt 

sammanhang med invånare som har 

erfarenheter från hela världen. Företagen i 

Stockholm konkurrerar med andra städer 

på den globala marknaden om kompetens, 

kapital och investeringar. 

Kommunalt finansierad service av god 

kvalitet ska erbjudas till invånare i olika 

åldrar. Stockholmarnas behov och för-

väntningar på tjänster staden finansierar 

förändras, vilket ställer krav på lyhördhet  

för förändrings- och utvecklingsbehov. 

Stockholmarna blir fler och det behövs fler 

bostäder, en god framkomlighet och en 

utbyggd samhällsservice. Samtidigt ska 

livsmiljön i Stockholm värnas och stadens 

klimatpåverkan minska. 

Stockholm har tydliga sociala och 

ekonomiska skillnader mellan stadsdelar 

och mellan grupper av stockholmare. Att 

minska skillnader i livsvillkor stärker 

välbefinnandet för alla stockholmare 

oberoende av bakgrund. 

Stockholm är en vacker stad på öar, där närhet 

till vattenytor och grönområden är en självklarhet. 

Det är samtidigt en utmaning vad gäller stads-

planering, tekniska lösningar och finansiering av 

investeringar som blir dyrare då tunnlar eller 

broar ska förbinda stadens olika delar. 



Skillnadernas Stockholm 

Idag är skillnaderna större 

mellan utbildningsgrupper 

än mellan könen och 

utbildningen har större 

betydelse för ivslängden  

i Stockholm än i riket. 

Två grupper av barn har 

sämre förutsättningar än 

övriga att klara av 

grundskolan – barn som 

invandrat efter skolstarten 

och barn vars föräldrar 

saknar gymnasieutbildning. 

Individer med olika 

bakgrund möter 

varandra i allt mindre 

omfattning. 

Över de tre senaste valen 

kan en tendens till 

sjunkande valdeltagande 

skönjas i stadsdelar med 

redan lågt valdeltagande.  
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Utgångspunkter 

• Starkare befolkningstillväxt än tidigare 

prognoser 

• Globaliseringen ger utmaningar för 

regionen och krav på innovationsförmåga 

• Alltjämt stora klimatutmaningar för 

regionen 

• Utmaningar för att uppnå socialt hållbar 

utveckling 

 



Ett Stockholm för alla 

Ett  

Stockholm  

som håller  

samman 

Ett  

klimatsmart  

Stockholm 

Ett  

ekonomiskt 

hållbart 

Stockholm 

Ett  

demokratiskt  

hållbart  

Stockholm 
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Ett Stockholm som håller 

samman 

• En bra skola för alla 

• God välfärd som ger jämlika livschanser 

• Rikt utbud av idrott, kultur och fritid 

• Levande stad där alla kan bo 



Ett Stockholm som håller samman 

Utmaningar 

• Den socioekonomiska segregationen  

i Stockholm har vuxit påtagligt sedan 1990. 

• Flyttmönster förstärker segregationen som  

fått en allt tydligare etnisk dimension. 

• Individer med olika bakgrund möter varandra 

allt mer sällan i vardagslivet 

 
 

42% 
Av barnfamiljerna  

i Rinkeby lever  

i ekonomisk  

utsatthet. 

Mellan 2015 och 2018 

väntas 1 800 fler 

förskolebarn. Just nu 

pågår därför större 

projekt runt om i staden 

där skolor byggs eller 

befintliga byggs ut. 

 

Vad vi gör 

För att öka möjligheten för staden att växa 

samman är sju stadsdelar extra prioriterade i 

arbetet med att minska skillnaderna. 

Prioriteringarna är ett resultat av rapporten 

”Skillnadernas Stockholm” av Stockholms stads 

kommission för ett socialt hållbart Stockholm.  
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Ett klimatsmart Stockholm 

• Hållbart byggande och boende 

• Enkelt att leva miljövänligt 

• Klimatsmarta transporter 

• En ren och vacker storstadsmiljö 



Ett klimatsmart Stockholm 

Vägtrafiken står för ungefär 40 procent av 

klimatutsläppen, två tredjedelar av kväve-

oxidutsläppen och 90 procent av utsläppen 

av partiklar (PM10) i Stockholm 2013. 

Stockholms stad arbetar för 

att bli en ledande cykelstad 

och det byggs nya, breda 

cykelbanor och lånecykel- 

systemet utvecklas. 

Utmaningar 

Stockholm är en av de ledande städerna i 

Europa på miljöområdet men för att uppnå 

visionen behöver vi minska stadens 

klimatpåverkan genom minskade utsläpp  

till luft och vatten, minskad spridning av 

miljögifter samt åtgärdande av förorenade mark- 

och vattenområden. 

 
 

40% 

Vad vi gör 

Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2040. För 

att uppnå detta krävs insatser för att minska 

koldioxidutsläppen. Det betyder bland annat att 

biltrafiken måste minska, vilket i sin tur ställer 

krav på ökad framkomlighet för kollektiv-, cykel- 

och gångtrafik. 
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Ett ekonomiskt  

hållbart Stockholm 

• Unika möjligheter till arbete 

• Enkelt att utbilda sig genom hela livet 

• En ledande kunskapsregion  

• Världens smartaste stad 

• Ett självklart val för en mångfald av företag 



Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

Utmaningar 

Trots en stark arbetsmarknad, med lägre 

arbetslöshet och högre inkomstnivåer än övriga 

regioner i Sverige, finns det stora skillnader 

mellan olika stadsdelar avseende utbildning, 

sysselsättning och inkomst. Etableringen av 

nyanlända är en av Stockholms största 

utmaningar de närmaste åren. 

 

I syfte att främja 

entreprenörskap åker 

Business trucks runt i 

ytterstaden. Business 

Truck är en mobil 

rådgivningsverksamhet 

som erbjuder kostnadsfri 

nyföretagar- och 

innovationsrådgivning. 

Ökning av medelinkomst de 

senaste två decennierna 

1% 64% 
Skärholmen Innerstaden 

Vad vi gör 

En satsning som pågår är Open Lab. Ett centrum 

där studenter, lärare och forskare från Karolinska 

Institutet, KTH, Stockholms universitet och 

Södertörns högskola arbetar med utmaningar 

som Stockholms stad, Stockholms läns landsting 

och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. 
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Ett demokratiskt  

hållbart Stockholm 

• En livaktig demokrati i hela staden 

• Fritt från diskriminering 

• En trygg och säker stad 

• En tillgänglig stad för alla 

• En förebild som arbetsgivare 



Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

I Stockholms stad pågår nu ett  

arbete med att omsätta visionen till lokala 

utvecklingsprogram med konkreta åtgärder 

i dialog med boende och verksamma i 

stadsdelarna. 

Över de tre senaste valen kan en tendens till 

sjunkande valdeltagande skönjas i stadsdelar 

med redan lågt valdeltagande. 

Utmaningar 

• Tilliten mellan människor har ökat i alla 

stadsdelsområden från 2002-2014, men 

skillnaderna mellan områden är stor. 

• Förtroendet för samhällets institutioner är stort 

i hela staden, men skillnaderna mellan 

områden är stora och samvarierar med 

socioekonomisk profil. 

 
 Vad vi gör 

Stockholms stad arbetar aktivt för mänskliga 

rättigheter och demokratiutveckling. 

Genom att sätta fokus på dessa frågor jobbar vi 

för allas lika möjligheter i staden vad gäller 

exempelvis jämställdhet, tillgänglighet, 

delaktighet och inflytande. 

40,8 94,8 82,1 

Spånga 22 i Rinkeby Hela staden Västerled 15 i Ålsten 



På väg mot visionen  

”Stockholm växer och det är bra! 

Men vi måste växa på ett hållbart 

sätt och skapa goda möjligheter till 

utveckling för alla.  

Med ett gemensamt mål kan alla 

våra verksamheter bidra i arbetet 

med att förverkliga visionen om ett 

Stockholm för alla.” 

Ingela Lindh,  

stadsdirektör,  

Stockholms stad 
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Vision 2040  

Ett Stockholm för alla 


