Ett starkare Stockholm
En modern storstad med möjligheter för alla
Moderaternas förslag till budget 2017 för Stockholms stad

Moderaterna ger svar på
Stockholms framtidsutmaningar
•
•

•
•

Ekonomiskt ansvarstagande, tydliga
prioriteringar, lägre skatt och
minskad skuldsättning.
Kraftiga satsningar för mer kunskap,
särskilt stöd och specialpedagogik i
skolan.
Ökade insatser för kortare vägar till
jobb och lägre skatt för låga
inkomster.
Enklare vägar till första bostaden och
högre ambitioner för bostadsbyggandet.

Prioritering av kunskap och
trygghet
35,1

39,1
46,0
Utbildning

Fördelning av
Moderaternas
budgetsatsningar
(totalt 705,0 mnkr)

47,5

Sociala insatser
Trygghet
Arbetsmarknadsinsatser
Äldreomsorg

537,3

Stockholm ska vara bäst på att ge
alla barn verktyg för framtiden
•
•
•

Dubblerad skolsatsning:
50 procent större förskolesatsning:
Förstelärarsatsningar:

•

Sammanlagt satsningar på förskola och skola med
537,3 mnkr utöver majoriteten.
Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
Programmering i grundskolan.
Uppdragsutbildning för förskollärare.
Introduktionsklasser för nyanlända.
Pilotprojekt lördagsgymnasium samt
lärarsekreterare.
Utreda screening övergång förskola/skola samt läsoch skrivgaranti.
Tydligare organisation för fokus på skolans kvalitet.

•
•
•
•
•
•
•

285,7 mnkr
106,6 mnkr
101,5 mnkr

Trygghet och stöd åt de mest
utsatta i samhället
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ingen besparing på stöd till funktionsnedsatta:
Fler karriärtjänster för socialsekreterare:
Kompetensteam hedersrelaterat våld:
Förstärkta insatser mot ungas droganvändning:
Utökat uppdrag Origo:
Utökade öppettider MIKA-mottagningen:

35,0 mnkr
5,0 mnkr
2,5 mnkr
2,0 mnkr
1,5 mnkr
1,0 mnkr

Sammanlagt sociala satsningar på 47,5 mnkr utöver
majoriteten inom individ- och familjeomsorg, stöd till
funktionsnedsatta samt socialtjänst.
Särskilt fokus på förebyggande långsiktigt arbete för
barn och unga.
Stärkt samverkan skola och socialtjänst.
Utveckla arbetet med sociala insatsgrupper till alla
stadsdelar.
Förstärkning team ensamkommande barn (EKBteam).

Trygga, rena och välskötta
stadsmiljöer i hela staden
•

•
•

•
•
•
•

Ökade insatser nedskräpning
och nolltolerans mot klotter: 20,0 mnkr
Nollvision mot olagliga
boplatser:
7,5 mnkr
Trygghetssatsning kring
tunnelbanestationer:
7,0 mnkr
Ökad trygghet i simhallarna: 5,0 mnkr
Trygghetssatsning bibliotek: 5,0 mnkr
Trygghetsskapande åtgärder
”We Are Sthlm”:
1,5 mnkr
Sammanlagda trygghetssatsningar på
46,0 mnkr.

En trygg stad att åldras i
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Silviacertifiering:
10,0 mnkr
Höjd schablon hemtjänst:
9,0 mnkr
Ökade resurser till biståndsbedömning inom
hemtjänst och boende:
5,0 mnkr
Utökning ungdomsbesök:
4,0 mnkr
Utbildning måltidskvalitet för hemtjänstpersonal: 3,6
mnkr
Helgöppet Äldre direkt:
2,0 mnkr
Utbildning läkemedelshantering för hemtjänstpersonal:
1,5 mnkr
Sammanlagt satsningar inom äldreomsorgen på 35,1
mnkr utöver majoriteten.
Kvalitetskontrakt i äldreomsorgen.
Centraliserad och utvecklad biståndsbedömning.
Flexiblare insatser i hemtjänsten.
Fortsatt fokus på demenskompetens.

Alla människor ska kunna bli
delaktiga i samhällsgemenskapen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Jobbsatsning för personer med
funktionsnedsättning:
Höjd schablon SFI:
Integrationspakt med yrkesmentorsprogram för nyanlända:
Nya Jobbtorg med specialiserade
uppdrag om validering:
Förstärkt samhällsorientering
nyanlända och asylsökande:
Utbyggnad yrkesvux:

10,0 mnkr
8,3 mnkr
6,3 mnkr
6,0 mnkr

5,0 mnkr
3,5 mnkr

Sammanlagt arbetsmarknadssatsningar på 39,1
mnkr utöver majoriteten.
Sänkt inkomstskatt på låga inkomster.
Stadscentral samordning av asylmottagandet.
Förberedelseklasser i alla skolor.

En modern, hållbart växande stad
med innovation och tillväxt
•
•
•
•
•
•
•

•

Åtgärder för tryggare, säkrare och
framkomligare gångstråk:
80,0 mnkr
Trygghetsskapande stadsmiljöåtgärder, belysningsprogram:
50,0 mnkr
Försök med bullerdämpande asfalt
i innerstaden för bättre ljudmiljö:
20,0 mnkr
Nej till chockhöjd tomthyra.
Koncept för första bostaden.
Slopa avgiften för unga i bostadskön till 25 år.
Möjliggöra för unga från 16 år att stå i
bostadskö.
Byggherredriven planprocess och större
planprogram.

En budget för ett starkare
Stockholm
 Riktiga satsningar på
kunskap och trygghet
 Arbete istället för
bidrag
 Hållbart
stadsbyggande
 Sänkt skatt och
ekonomi i balans

