Genomförda revideringar

Bilaga 4
Sida 1 (7)

Remiss Vision 2040- Möjligheternas Stockholm
Genomförda revideringar utifrån remissvaren och beredning
Generellt är illustrationerna i slutversionen nya och mer bearbetade.
Kartan är uppdaterad och flyttad från mittuppslaget till slutet av
rapporten.
Rödmarkerad text har lagts till eller ändrats. Genomstruken text tas
bort.
Mångsidig storstad för alla
Stockholm är världsledande i arbetet med skyddet av att leva upp
till de mänskliga rättigheterna och i att tillgodose barnens
rättigheter. (s.8)
Stockholmarna bor i världens mest jämställda storstad och staden
arbetar framgångsrikt med att nå ökad jämlikhet bland invånarna.
(s.9)
Ett målmedvetet arbete för säkerhet och trygghet där staden
framgångsrikt samarbetar med polisen och andra myndigheter,
näringsliv och civilsamhälle har minimerat risken för att utsättas för
våld, brott, olyckor och oönskade händelser i hela Stockholm.
Det civila samhället är en viktig kraft för att minska ensamhet och
skapa gemenskap, samman- hang och närhet kännetecknas av att
vara en vital och självständig kraft och spela en aktiv roll i en
mångfald av verksamheter. (s. 9)
Från förskola till gymnasium gymnasieskola (s.10)
Alla barns och ungdomars behov uppmärksammas därför genom
hela skolsystemet så att förskolan och skolan,
i samarbete med föräldrarna, vårdnadshavarna (s.10)
Därigenom skapas en hållbar förskola och skola.
Stockholms förskolor och skolor är …(s.10)
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I förskolan och skolan möter barn och elever engagerande lärare
personal som ser varje individ. (s.10)
Stockholms förskolor och skolor präglas av delaktighet och respekt
mellan lärare vuxna, barn och elever. där alla barn och elever kan
finna trygghet och studiero. (upprepning) (s.10)
Barn och elever har goda och inspirerande möjligheter till fysisk
aktivitet och även kulturupplevelser. har ett givet utrymme. (s.11)
Ett nära och aktivt samarbete mellan företag och andra arbetsgivare,
arbetsförmedlande aktörer och hela utbildningsväsendet från
grundskolan och uppåt i åldrarna gör att det finns många… (s.11)
Det är också lätt att röra sig mellan olika arbeten, utbildningar och
företagande. (upprepning) (s.11)
Det är enkelt att växla mellan arbete, och utbildning och
företagande. (s.13)
Välfärden håller god högsta kvalitet i hela staden (s.13)
Socialtjänst, sjukvård, polis, förskola, skola, fritidsverksamheter och
det civila samhället (s.14)
särskilt barn och unga som riskerar att fara illa i behov av stöd. (s.14)
Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och att skyddas från droger
och inget barn ska behöva uppleva våld eller förtryck. (s.14)
(ny rubrik s.14)
I Stockholm är ingen äldre ofrivilligt ensam eller socialt isolerad
genom ett aktivt arbete från staden och ett välfungerande samarbete
med . C civilsamhället och anhöriga bereds en stor roll. (s.14)
samhällsplaneringen. Behoven av särskilda boendeformer för äldre
möts av ett brett utbud i samarbete med såväl privata som idéburna
aktörer. Detta skapar förutsättningar (s.14)
levnadsvillkor för alla stockholmare, även i skolan, på fritiden och på
arbetsmarknaden. (s.14)
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I Stockholm är människor med funktionsnedsättning i alla åldrar
fullt delaktiga i samhället och det finns en jämlikhet i hälsa och
levnadsvillkor för alla stockholmare, även i skolan, på fritiden och
på arbetsmarknaden. (s.14)
Samhällsinformation finns tillgängligt [stryk t] för alla och alla
stockholmare kan ta del av stadens utbud och digitala tjänster oavsett
funktionsförmåga. (s.14)
ett varierat utbud med god av högsta kvalitet att välja (s.14)

(s.15)
Staden tillhandahåller varje dag förskola och skola som ger vars mål
är att ge alla barn och elever i Stockholm en god och likvärdig
utbildning. (s.15)
På kartan

Hållbar dynamisk och växande
Alltfler internationella huvudkontor från andra länder flyttar till
Stockholm. (s.22 )
Näringslivets perspektiv finns med redan tidigt i stadsplaneringen.
Det skapar attraktiva lokaliseringsmöjligheter för företag och
arbetstillfällen i stadens alla delar, vilket ger levande och trygga
stadsdelar. Överstruken text flyttas till sid 24 och ersätts med:
Ett aktivt samarbete i en regional och storregional kontext stärker
Stockholms position som Europas ledande hållbara tillväxtregion.
(s. 22 )
är kapacitetsstarka, resurseffektiva, resilienta och robusta. (s.23)
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En genomtänkt stadsutveckling skapar plats för ett livskraftigt
näringsliv genom ett varierat utbud av mark och lokaler. ersätt
med mening från sid 22.
Näringslivets perspektiv finns med redan tidigt i stadsplaneringen.
Det skapar attraktiva lokaliseringsmöjligheter för företag och
arbetstillfällen i stadens alla delar, vilket ger levande och trygga
stadsdelar. (s. 24)
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I den blandade staden samsas bostäder, arbetsplatser, skolor, bra
parker, tillgängliga naturområden, lekplatser, idrott och kultur samt
en välfungerande service. (s. 24)
”Stadens historia historiska karaktär respekteras och viktiga
kulturmiljöer bevaras, levandegörs och utvecklas. Allt byggande
håller hög arkitektonisk kvalitet med både klassisk och nytänkande
arkitektur och stadens kulturhistoriska värden tas tillvara.” (s. 24)
”Stockholm är ett föredöme för innovativt och samt socialt- och
miljömässigt hållbart stadsbyggande.” (s. 25)

Arlanda är ett nav med globala och nationella kopplingar, . S
tockholm är samtidigt som Stockholm är en viktig knutpunkt i det
internationella järnvägs- och vägnätet. (s. 25)
Effektiv citylogistik och samordnade transporter skapar mindre
godstrafik. Befintlig infrastruktur är i gott skick genom löpande
reinvesteringar och effektiva åtgärder i underhåll och drift. (s. 26)
i alla stadsdelar delar av staden och drivs (s. 27)
till motion, och idrott och friluftsliv oavsett bakgrund och
funktionsförmåga. (s. 27)
internationella arrangemang idrottsevenemang. (s. 27)
omställningen mot ett hållbart samhälle och tar ansvar för att det
lokala besluten inte har en negativ inverkan på omvärlden. (s. 28)
vattendrag och våtmarker skärgårdsmiljöer (s. 28)
Luftkvaliteten i staden är god och miljön både den yttre miljön och
människors vardagsmiljö är giftfri. (s. 28)

(s.29)
växande storstad. Ett starkt företagsklimat är avgörande för en
växande stad och bidrar till arbetstillfällen, integration och en hållbar
tillväxt. Mening från sid 37 (s.29)
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En väl utbyggd kollektivtrafik Ett rikt kultur- och idrottsutbud och
balanserad bostads- och samhällsplanering (s.29)
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och stärker den sociala hållbarheten. (s.29)
”Tänd” mål 8. (s.29)
En smart och innovativ storstad
Stockholm är en magnet för kunskap, kultur och kreativitet, och visar
vägen för resten av landet. I den växande staden drivs forskningen
framåt och vidareutvecklas sedan av företag och invånare (s.32)
Stockholm är en av de städer i världen som bäst har tagit till vara på
digitaliseringens möjligheter med en öppen och heltäckande
infrastruktur. (s.34)
självklar del av alla stockholmares liv oavsett ålder och
funktionsförmåga. (s.34)
stora öppna datamängder. , Samtidigt som säkerställs höga krav på
säkerhet och integritetsskydd för stockholmarna säkerställs. (s.34)
tjänster som är trygga, säkra och tillgängliga för alla att använda.(s.34)
Under rubriken Världens mest innovativa storstad har de två sista
meningarna i första stycket flyttas upp till att bli andra och tredje
meningen i första stycket. Under samma rubrik; Sista meningen i
andra stycket stryks.
Utbildningarna håller internationellt sett en hög kvalitet där
kreativitet och estetiska uttryck är ett självklart inslag. (s.36)
Stadens verksamheter är lärande organisationer och samarbetar
aktivt med regionens högskolor och universitet. (s.36)

(s.37)
Ett starkt företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar
till arbetstillfällen, integration och en hållbar tillväxt.
Överstruken text flyttas till sid 29 (s.37)
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som kunskapsregion. I samarbete med Region Stockholm och övriga
länskommuner främjas regionens långsiktiga utvecklingskraft. Ett
kraftfullt verktyg ….(s.37)
vara världsledande. Stockholm har också som huvudstad ett särskilt
ansvar för utvecklingen inom dessa områden. Tillsammans är detta
viktiga drivkrafter (s.38)
ha kunskaper om utvecklingen i den egna verksamheten och i
omvärlden. Verksamheterna bör även i större utsträckning samverka
och arbeta gemensamt för att nå visionen. Staden behöver
kontinuerligt (s.38)
I enlighet med program för kvalitetsutveckling och stadens
styrmodell, ska verksamheterna ta fram konkreta mål och arbetssätt
för att nå inriktningen i såväl Vision 2040 som stadens årliga budget.
(s.39) (upprepning)

gemensam plattform för samverkan med regionens aktörer.
Exempelvis i framtagandet av kommunernas översiktsplaner. (s.40)
aktivt regionalt samarbete inom transporter, bostäder,
försörjningssystem, vård- och omsorg, trygghet och säkerhet samt
näringsliv, samt utbildnings- och arbetsmarknad. (s.41)
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Korrigerad baksidestext
Hur ser Stockholm ut år 2040? Det enkla svaret är att det kommer
att vara annorlunda. År 2040 – är vi nära 1,3 miljoner stockholmare,
i en Stockholmsregion med drygt 3 miljoner invånare. Stockholm
har fortsatt att växa och allt fler människor kommer vilja leva sina
liv här. Det kommer att finnas betydligt fler barn och äldre. Fler
stockholmare med skilda behov ställer höga krav på att stadens
gemensamma yta och resurser används klokt, effektivt och
innovativt.
Stockholm påverkas även av flera andra stora samhällsutmaningar.
Det förändrade klimatet är kanske den största utmaningen för
framtiden, som kräver både minskade utsläpp och en omfattande
anpassning. Hårdnande konkurrens i världsekonomin kräver
samtidigt att vi kraftfullt arbetar för att Stockholm ska fortsätta vara
världsledande inom forskning, företagande och design. Den ökade
otryggheten och den sociala polariseringen är en annan utmaning.
Segregationen behöver minska och integrationen öka. Stockholm
ska vara en bra stad att leva i för alla.

Text till insidan
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har i april år 2020 godkänt Vision
2040 – Möjligheternas Stockholm.
Alla nämnder och bolagsstyrelser i stadens organisation har i uppdrag att
arbeta i visionens riktning. I detta dokument presenteras visionen för hur
Stockholm ska vara år 2040, med fokus på hållbarhet. Därutöver
redovisas hur staden ska arbeta för att visionen ska bli verklighet.
start.stockholm/vision
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