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Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag
för Stockholms stad 2016
Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten?
Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på
samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett
tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.
Bostäder
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga
krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar
kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. 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.
Skola
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett omfattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig
kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.
Integration
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder
och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna
sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska
samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och
arbete.
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Vilka är Moderaternas största satsningar?
Vi lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5
miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och
flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37
miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till
sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på
150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och
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attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens
cykelinvesteringar krona för krona.
Accepterar Moderaterna de rödgrönrosas skattehöjningar?
Nej. Stockholm behöver lägre skatt, både för att det ska löna sig att
arbeta och för att vara en konkurrenskraftig stad för företagsetableringar. Vi säger därför nej till majoritetens skattehöjning med en
halv miljard kronor 2016. Vårt förslag är att Stockholm 2016 ska ha
oförändrad skatt jämfört med 2015. På grund av den eskalerande
flyktingkrisen som saknar motstycke och eftersom de rödgrönrosa
har tappat kostnadskontrollen bedömer vi att det inte är ekonomiskt
ansvarsfullt att nu gå fram med en skattesänkning. Vårt mål är dock
alltjämt att sänka skatten till 2014 års nivå och på sikt mer än så,
men det måste ske med hänsyn till stabila offentliga finanser.
Varför säger Moderaterna nej till skattehöjningen 2016?
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka
välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den
rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är
både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig
prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att
kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva
skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en
politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.
Hur kan Moderaterna satsa på välfärden utan att höja
skatten?
Därför att vi gör andra prioriteringar än de rödgrönrosa och därför
att vi sparar på byråkrati, administration och politiska projekt. Vårt
budgetförslag innehåller bland annat besparingar på 167,3 miljoner
kronor på den kommuncentrala administrationen.
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Vilka besparingar gör Moderaterna för att finansiera 20
öre lägre skatt?
Våra besparingar består i andra prioriteringar än de rödgrönrosas
budget och att vi säger nej till projekt och byråkrati utanför kärnverksamheten. Våra besparingar utgörs bland annat av att vi säger
nej till mer pengar till byråkrati, konsultkostnader, ombudsmän,
politiska råd och kanslier, ökade bidrag, så kallat demokratiarbete i
stadsdelsnämnderna, dubbdäcksförbud m.m. På så vis sparar vi in
hela majoritetens skattehöjning.
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Hur är det möjligt för Moderaterna att matcha majoriteten
krona för krona i välfärden utan att höja skatten?
Det korta svaret är: genom att prioritera. Ingen av de besparingar
som vi gör i förhållande till majoritetens budget är riktad mot kärnverksamheterna i välfärden. Vi möter eller överträffar majoritetens
satsningar inom skolan, förskolan, socialtjänsten, äldreomsorgen
och integrationen.
Med undantag för central administration lägger vi inga generella
effektiviseringskrav utöver vad majoriteten själv har budgeterat
med. Sammanlagt sparar vi i vårt förslag 29,8 miljoner kronor på
socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden, men de
besparingarna utgörs av att vi säger nej till sådant som dessa nämnder ska klara inom ram utan extra pengar (exempelvis arbete med
mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor i skolan), att vi säger nej till
majoritetens införande av en särskild äldreombudsman samt att vi
prioriterar om pengar avsatta för EU-medborgare till nollvision mot
olagliga bosättningar.
Vi matchar majoritetens budget krona för krona i schablonersättningar till förskola och skola. Vi matchar majoritetens budget krona
för krona i satsningen på barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. Vi matchar majoriteten krona för krona i pengnivåer till
hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet för äldre.
Utöver allt detta satsar vi alltså 309,5 miljoner kronor extra utan att
höja skatten, genom att göra andra prioriteringar än majoriteten, där
politiska projekt får stå tillbaka för satsningar på välfärden.
Majoriteten säger att skattehöjningen går till skolan, innebär Moderaternas budget med lägre skatt mindre
pengar till skolan?
Nej, tvärtom. Vi klarar genom tydliga prioriteringar att matcha majoritetens skolsatsning och därutöver anslå netto 89 miljoner kronor
mer till utbildningsnämnden och 20 miljoner kronor mer till förskolan.
Vad innebär Moderaternas höjda ambitioner för bostadsbyggandet?
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.
Frågor och svar om Moderaternas
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I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder
till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens
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målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan
effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.
Första bostaden
Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som
alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja
till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar
ska ha rätt till den första bostaden:
 Halvera markkostnaden för ettor.
 Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25
år.
 Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
 Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från
byggreglerna.
Vilka skolsatsningar föreslår Moderaterna?
Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på
de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka
och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5
miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av
särskilt stöd.
 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.
Hur svarar Moderaternas budgetförslag upp mot den eskalerande flyktingkrisen?
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. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt
boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.
Frågor och svar om Moderaternas
budgetförslag för Stockholms stad
2016
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Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att 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.
Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler
behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska
kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya
Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I
Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån
utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor
mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande
och boende.
 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade uppdrag om validering, både för dem med utländsk examen och
för utländska yrkesarbetare.
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