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Anna König Jerlmyr
Den 15 oktober valdes det totalt 10 nya borgarråden i Stockholms stads kommunfullmäktige. Tre av dem är
moderata. När vi presenterades på borggården strålade solen från en klarblå himmel. En symbolik som var talande.
För som på flera andra platser har miljöpartiet brutit blockgränsen och är idag en del av den grönblåa koalitionen.
Detta har gett oss en stabil majoritet i Stockholms stad där sverigedemokraterna inte har någon vågmästarroll.
Vi kan nu åter igen föra moderat politik i Stockholms stad. Vi kommer att fokusera på frågor som ekonomi, jobb,
valfrihet och inte minst trygghet. Stockholmarna kommer under mandatperioden se sänkt skatt och jag kommer att
arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Ska Stockholm klara en god integration är företagen en viktig nyckel då fyra
av fem jobb skapas i de små företagen.
Det finns mycket att göra, och en sak är säker. Våra moderata väljare kommer att känna igen sig i vår politik.
Joakim Larsson
Äntligen får vi möjlighet att driva vår politik och föra Stockholm in i framtiden. Som nytt borgarråd med ansvar för
stadsbyggnadsfrågorna kommer jag se till att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Men stadsutveckling
handlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet.
Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna.
Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara
Stockholms unika gröna och blå värden.
Dennis Wedin
Jag är väldigt hedrad och ser med tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag. Tillsammans i det nya grönblå samarbetet
har vi höga ambitioner för fler bostäder i Stockholm. Målsättningen är att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per
år fram till 2025.
Som helt ny som borgarråd blev det dessutom en rivstart under den första veckan med att med berätta om vår politik att ge boende i ytterstaden, där allmännyttan är dominerande, möjlighet till ombildningar. För nu ger vi de boende
egenmakt genom att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser.
Nu ser jag fram emot att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet.

2

Valprogram 2018

Stockholms stads borgarråd 2018-2022
Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd
Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd
Lotta Edholm (L), skolborgarråd
Jan Jönsson (L), socialborgarråd
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd
Karin Ernlund (C), arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd
Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd
Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd
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