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

 Riktiga satsningar på kunskap och trygghet
 Arbete istället för bidrag
 Hållbart stadsbyggande
 Sänkt skatt och ekonomi i balans
Moderaterna i Stockholms stad presenterar sitt budgetförslag för 2017
med fokus på kunskap, trygghet, integration och bostäder. De främsta
satsningarna i budgetförslaget är till skolan, där Moderaterna föreslår en
dubbelt så stor satsning som den socialdemokratiskt ledda majoriteten.
Dessutom föreslår Moderaterna en skattesänkning på 20 öre för att stärka
stockholmarnas ekonomi.
Mer kunskap, särskilt stöd och specialpedagogik i skolan
Förutsättningarna för att skapa jämlika levnadsvillkor börjar i skolan. Barnen
och eleverna i Stockholm ska ha de bästa lärarna. Genom att höja lärarlönerna,
skapa fler karriärvägar för förskollärare och lärare samt öka undervisningstiden i
skolan ska de bästa lärarna lockas till Stockholms skolor.
Ökade insatser för kortare vägar till jobb och lägre skatt på låga inkomster
Skatteunderlaget ska öka med fler stockholmare i arbete, inte genom skattehöjningar. Med lägre kommunalskatt stärks stockholmarnas ekonomi, det blir mer
lönsamt att gå från bidrag till arbete och utanförskapet minskar. Vi satsar också
på ytterligare Jobbtorg med inriktning på att nyanlända ska in i arbete så snabbt
som möjligt. För att skapa bra förutsättningar för fler i arbete ska hälften av stadens jobbinsatser för nyanlända ska gå till kvinnor.
Vägar till första bostaden och högre ambitioner för bostadsbyggandet
Stockholm ska vara en modern, tät och hållbar stad. En hög byggtakt ska kombineras med god kvalitet i arkitekturen och med stadsmiljöer som återspeglar
stockholmarnas behov och intressen.
Moderaternas budgetsatsningar 2017 i sammanfattning
 Sammanlagda satsningar på 705,0 miljoner kronor.
 Dubblerade skolsatsningar m.m.: 537,3 miljoner kronor.
 Sociala insatser: 47,5 miljoner kronor.
 Trygghetssatsningar: 46,0 miljoner kronor.
 Arbetsmarknadsinsatser: 39,1 miljoner kronor.
 Äldreomsorgssatsningar: 35,1 miljoner kronor.
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Stockholm ska vara bäst på att ge
alla barn verktyg för framtiden
Kunskap och bildning ger människor makt att själva forma sina liv. Skolan
ska därför utgå från individen där undervisningen utmanar såväl särbegåvade elever som de elever som behöver extra stöd för att tillgodogöra sig
utbildningen.
Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Fokus ska ligga på
elevernas kunskaper och förbättrade studieresultat och goda exempel på framgångsrikt arbete i stadens skolor ska tas tillvara och spridas. Varje rektor och
lärare ska tillförsäkras de förutsättningar som de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Därför vill vi återge makten över undervisningen och dess
innehåll till professionen och till rektorerna som ska ges bättre möjligheter att
vara pedagogiska ledare för skolans verksamheter.
Mellan 2012 och 2014, under alliansstyret i staden, höjdes lärarlönerna med i
snitt 4,4 procent per år i Stockholms. I budgeten för 2017 genomför Socialdemokraterna den lägsta satsningen på tolv år, samtidigt som den rödgröna regeringen har dragit ned på antalet förstelärare. Moderaterna lägger en dubbelt så
stor skolsatsning för att kunna ge lärarna bra löner och satsar därutöver på fler
förstelärare.
Satsa på Stockholms lärare
Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola och därför vill vi
fortsätta satsningen på Stockholms lärare. Genom fler förstelärartjänster, höjda
löner, individuella kompetensutvecklingsplaner, lärarassistenter och minskad
administration vill vi stärka läraryrket ytterligare. Vi vill fortsätta satsningen på
läxhjälp, sommarskola samt utökad undervisningstid, med fokus på mer kunskap i skolan. Ledarskapet i skolan ska utvecklas och förbättras ytterligare, genom att mer tid frigörs för rektorernas pedagogiska ledarskap samtidigt som
satsningar på högre rektorslöner genomförs.
De skolor som har särskilt stora utmaningar och låg måluppfyllelse står i fokus
för våra satsningar. Vi kan inte acceptera att vissa skolor tillåts prestera allt för
dåliga resultat under en längre period. Vi vill därför att Stockholms stad hemställer hos regeringen att skolor som återkommande presterar dåligt ska fråntas
huvudmannaskapet till förmån för någon annan. Detta ska även gälla för kommunala skolor. Vi vill även fortsätta att rikta våra förstelärare till dessa skolor,
samtidigt som vi vill öka möjligheterna för skolorna att genom attraktiva arbetsvillkor locka till sig fler skickliga lärare. Stockholms stad bör verka för att implementera föreslärarsatsningen fullt ut, även om regeringen inte tillskjuter medel
för detta. Förstelärarreformen ska även omfatta förskolan där fokus ska ligga på
språkutveckling.
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Alla elever ska få det stöd som de behöver för att nå sin potential
En tillgänglig elevhälsa är viktig för att tidigt nå och hjälpa barn och unga som
behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras bättre i
skolans alla verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de
olika förutsättningar och behov eleverna har. Det ska vara enkelt att boka och
komma i kontakt med kurator, skolsköterska eller psykolog, antingen inom ramen för skolhälsovården eller från andra aktörer.
Alla barn behöver bli sedda i skolan och ges rätt stöd i tid. För att underlätta för
samtliga skolor att ge alla elever det stöd som de behöver och har rätt till vill
Moderaterna införa tester för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter innan barnen börjar skolan för att, likt Finland, kunna sätta in rätt stöd i tid. Vi vill även
reformera ersättningssystemet för elever i behov av särskilt stöd så att utbildningsnämnden ansvarar för handläggning och bedömning av eleven samt att
beviljat stöd följer med eleven till den skola som hen väljer. Syftet är att alla elever ska få det stöd de har rätt till utan att en enskild skola belastas ekonomiskt.
Vi vill också genomföra en satsning på specialpedagoger i syfte att dels säkra
alla elevers behov av särskilt stöd, dels stärka kompetensen bland skolans ordinarie personal i frågor som rör specialpedagogik och elevers särskilda behov.
Nyanlända elever ska snabbt ges skolgång och individuellt stöd
Nyanlända elever är en utmaning för Stockholms skolor att hantera. Vi vill
stärka nyanländas möjligheter att integreras i den svenska skolan och i det
svenska språket genom att ge dem möjligheten att gå i skolan i stadsdelar med
färre nyanlända elever. Som ett led i detta vill vi att ansvaret för nyanlända fråntas skolpliktsskolan för att istället samordnas centralt, detta är en stadsövergripande och inte en lokal fråga. Vidare är det relevant att nyanlända elevers skolresultat särredovisas under de första åren i den svenska skolan för att kunna ge
dessa elever bättre och individuellt anpassat stöd samt för att identifiera de skolor som har de riktigt stora utmaningarna beträffande resultaten.
Skolan ska samverka med näringslivet och akademierna
Stockholms utbildningsväsende ska hålla hög kvalitet och förbereda eleverna
för både yrkesarbete och akademiska studier, samtidigt som det skapar många
vägar in i arbetslivet. Genom en nära samverkan mellan näringsliv, grund- och
gymnasieskolor, universitet och högskolor skapas naturliga bryggor i allt från
trainee- och praktikplatser till mentorskap och lärlingsutbildningar. Vi ser gärna
att entreprenörer och forskare regelbundet träffar skolelever för att berätta om
sitt arbete.
Samarbetet med ledande universitet och högskolor samt med världsledande
städer och företag inom strategiska framtidsbranscher som informationsteknik,
hälsovetenskap och miljöteknik ska stärkas. Genom att samverka och nå samsyn åstadkommer näringslivet, staden och akademierna att vi når ännu längre i
Stockholms utveckling och ökar regionens attraktivitet för både företag och
människor. Moderaterna vill att Stockholmsregionens första teknikcollege ska
etableras i staden.
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Hög pedagogisk kvalitet i förskolan för en god start i livet för alla barn
Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Därför är det är viktigt att tillsynen av förskolan fungerar och att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet. Om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt, oberoende av huvudmannaskap. Stockholms förskolor ska erbjuda en verksamhet som är utvecklande rolig, stimulerande, trygg och utmanande, full av möjligheter.
Moderaterna värnar en mångfald av förskolor med olika pedagogisk inriktning
och generösa öppettider. Förskola på obekväm arbetstid ska omfattas av
barnomsorgsgarantin. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn det de behöver för att lära och utvecklas. Lika naturlig som valfriheten att välja förskola
eller skola är, lika naturligt ska det vara att alla skolor, offentliga såväl som fristående, ska leva upp till högt ställda kvalitetskrav. En lugn och trygg skola lägger grunden för nyfikenhet och kunskap.
Förskollärare är ett bristyrke och andelen förskollärare sjunker i hela Stockholms stad. 2015 slutade fler förskollärare än vad staden lyckades anställa. För
att vidhålla nuvarande andel förskollärare i verksamheterna måste Stockholms
stad anställa 600 förskollärare per år, vilket motsvarar det totala antalet som
examineras i regionen per år. För att öka attraktiviteten i förskolläraryrket och
för att öka antalet utbildade förskollärare behöver vi vidta ett flertal åtgärder.
Moderaterna prioriterar därför att införa förstelärartjänster med fokus på språkutveckling i förskolan, satsa på höjda löner för förskollärarna samt i samarbete
med Stockholms universitet utforma en uppdragsutbildning för förskollärare.
Det är helt avgörande att så tidigt som möjligt identifiera barn med särskilda
behov för att säkra att de ges rätt stöd i tid. För att underlätta övergången mellan förskolan och grundskolan vill Moderaterna införa tester för att upptäcka
barn med läs- och skrivsvårigheter. På så vis kan redan i tidig ålder eventuella
svårigheter upptäckas och därmed underlättas för skolan att tidigt sätta in rätt
insatser för att ge adekvat stöd till de elever som har behov av detta.
Fritids spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta ännu större plats vill vi stärka integrationen mellan fritidsverksamhet och skolans undervisning. Vi vill att Stockholms stad under året
undersöker möjligheterna att tillsammans med föreningslivet införa profilfritids
runt om i staden.
Moderaterna vill:
 Säkra alla elevers fortsatta rätt att själv fritt få välja skola.
 Fortsätta stärka läraryrket genom satsningar på attraktiva anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling, höjda lärarlöner och minskad administrativ börda genom ett pilotförsök med lärarassistenter.
 Följa upp, och vid behov utveckla, läxhjälpen för att garantera att den
kommer alla elever till del.
 Fortsätta och utveckla satsningen på de skolor som har låg måluppfyllelse.
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Fortsätta ökningen av förstelärare i grundskolan och gymnasiet och även
etablera förstelärare i förskolan.
Reformera systemet för elever i behov av särskilt stöd i syfte att underlätta skolornas arbete och garantera att pengarna går till eleverna.
Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers
behov av särskilt stöd och stärka kompetensen kring specialpedagogik
och elevers särskilda behov.
Stärka nyanlända elevers skolgång och integration genom att inrätta förberedelseklasser i samtliga skolor.
Säkra tillgång till elevhälsa på samtliga skolor.
Likställa förskolechefer med rektorer i grund- och gymnasieskola.
Förstärka språkutvecklande insatser i förskolan och inom öppna förskolor.
Förstärka övergången från förskola till skola genom att kartlägga behov
hos barn med behov av särskilt stöd.
Stärka det pedagogiska inslaget i fritidsverksamheten och tillsammans
med föreningslivet pröva att införa profilfritids.
Som ett sätt att öka undervisningstiden för nyanlända erbjuda undervisning under sommarloven, inleda ett samarbete med studieförbunden för
att klara behoven av SPRINT-undervisning.
Genomföra ett pilotprojekt med lördagsgymnasium.
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Alla människor ska kunna bli delaktiga i samhällsgemenskapen
Endast med en framgångsrik integration som tillvaratar potentialen hos de
människor som söker sig till Stockholm och ger dem förutsättningar att
delta i den svenska samhällsgemenskapen är det möjligt att förena ett
humant flyktingmottagande med en socialt hållbar stad.
Världen, Sverige och Stockholm har genomgått den största flyktingkrisen sedan
andra världskriget. Stockholm ska ta ansvar för att hjälpa utsatta människor på
flykt och bistå dem med ett värdigt och rättssäkert mottagande. Samtidigt som
insatser i det akuta skedet är väsentligt så är det inte tillräckligt. Staden måste
parallellt med insatser i det akuta mottagandet säkerställa effektiva insatser för
svenskakunskaper, bostad, skolgång och introduktion på arbetsmarknaden.
Dessa insatser behöver vidtas från dag ett.
Arbetslösheten bland utrikes födda är även i Stockholm för hög och många
fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en
förlust för hela samhället att misslyckas med att ta tillvara människors potential.
Studier pekar på ett direkt samband mellan ett gott svenskt företagsklimat och
en lyckad integration. Därför är det illavarslande att Stockholms företagsklimat
rasat två år i rad under Socialdemokraternas styre.
Förstärkt integration och tydlig etableringskedja
Stockholm är en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika
delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram som drabbar i
synnerhet utrikesfödda hårt. Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda vad
gäller till exempel sysselsättning är visserligen mindre i Stockholm än i övriga
Sverige. Det är positivt. Men mycket återstår ändå att göra för att säkerställa en
framgångsrik etablering och integration av fler.
Moderaterna vill att kvaliteten och effektiviteten i Stockholms integrationsarbete
förstärks, särskilt för att möta de många människor som nu söker sin tillflykt undan krig och förtryck här. Vår förvissning är att kunskaper i svenska språket är
avgörande för en framgångsrik integration. Utbildningen för nyanlända måste
förbättras samtidigt som vi måste förenkla för att ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler snabbt kan komma i arbete.
Vägen till egen försörjning är avgörande för integrationen. I Stockholm ska det
finnas en individuellt anpassad och tydlig etableringskedja för nyanlända, som
snabbt leder till egen försörjning. Under vår ledning tog staden initiativ till en
fadderverksamhet för nyanlända. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för
ökat företagande och fler arbetstillfällen.

6

Budget 2017 för Stockholms stad

2016-10-20

Ökade insatser för mottagande av ensamkommande barn
Under 2016 har hittills 22 330 personer sökt asyl i Sverige, vilket kan jämföras
med 2015 då antalet var så högt som 162 877. Den förändrade asylpolitiken
inom EU och Sverige har lett till ett minskat antal asylsökande under året. Det
handlar bland annat om ID-kontroller vid landets gräns och tillfälliga uppehållstillstånd samt framkomligheten inom EU. I Stockholms stad beräknas 2 810 nyanlända anvisas till staden under 2016, varav cirka 1 600 ensamkommande
barn. För 2017 prognostiseras ytterligare 3 460 nyanlända.
För att säkerställa ett tryggt och rättssäkert mottagande och kunna erbjuda
snabba vägar in i svenskundervisning och skolgång för ensamkommande behövs kraftfulla och centralt samordnade stadsövergripande insatser. Många
barn är också traumatiserade av upplevelser i sina hemländer. Staden behöver
tidigt och strukturerat samverka med landstinget för att erbjuda dessa barn psykologiskt stöd parallellt med övriga insatser.
I en tid när Stockholm tar emot ett allt större antal ensamkommande barn måste
arbetet med ensamkommande barn och ungdomar prioriteras och insatserna
förstärkas för att tillgodose dessa barns behov. Rutiner för att säkra ett effektivt
mottagande, integration, trygghet, skolgång och boende för gruppen över hela
staden behöver utvecklas av alla de instanser i staden som är berörda av frågan. Som ett viktigt steg för en effektiv integration ska ungdomarnas rätt till
skola och en ordnad skolgång erbjudas inom två veckor.
Snabba vägar till skolgång i hela staden
För att stärka nyanlända elevers möjligheter att integreras i den svenska skolan
och i det svenska språket samt ge dem möjligheten att gå i skola i stadsdelar
med färre nyanlända elever vill Moderaterna lyfta utbildningsansvaret från den
enskilda skolpliktsskolan till utbildningsnämnden centralt. På så vis ges bättre
möjligheter att sprida ut eleverna på fler skolor, förbättra stödet till den enskilde
eleven samt skapa mer rimliga planeringsförutsättningar för skolorna. Det visar
också på att staden har ett helhetsansvar för dessa elever och att alla skolor
hjälps åt.
Svenskundervisning och samhällsinformation från första dagen
Staden ska arbeta med ett effektivt välkomnande till Sverige och Stockholm där
tydlig information ges om möjligheter, skyldigheter och förutsättningar. Kunskaper i svenska språket och en fullgod samhällsorientering spelar en viktig roll
för att på bästa sätt etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Svenska för invandrare, SFI, ska vara effektivt och erbjudas direkt med
en hög grad av valfrihet för den enskilde och med en tydlig koppling till arbetsmarknaden. Individens behov av språkutbildning för att förverkliga sin framtidsdröm ska vara utgångspunkten i stadens SFI-organisation. Samhällsinformation
ska vara obligatorisk för såväl nyanlända som asylsökande och fokusera på
svensk lagstiftning och jämställdhet samt stävja hederskultur.
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Fler vägar till jobb
De personer med utländsk bakgrund som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska ges individuella verktyg med språket och validering i fokus.
Ett nytt Jobbtorg ska etableras för att arbeta fokuserat med utländska akademiker med uppdrag att underlätta processerna med validering av kunskap och
utländska universitetsexamina. Ett andra nytt Jobbtorg ska arbeta med nyanlända yrkesarbetare för att validering av kunskap ska gå snabbare och på så
sätt korta steget till den svenska arbetsmarknaden.
Stockholms stad ska initiera en integrationspakt i samverkan med näringslivet
och berörda offentliga verksamheter. Fokus ska ligga på insatser såsom mentorskap, förebilder, integration och ökade anställningar av människor med utländsk bakgrund. En väsentlig del av integrationspakten är att staden initierar
ett yrkesmentorsprogram för nyanlända för att underlätta etableringen på den
svenska arbetsmarknaden. Personer som har en yrkesbakgrund eller utbildning
från sitt hemland ska erbjudas en mentor inom samma yrke eller bransch. Syftet
är att erhålla information om yrket och hur det fungerar i Sverige. Mentorerna
kan utifrån sin erfarenhet värdera den kunskap och kompetens som adepten
besitter samtidigt som fler nyanlända kan skapa ett kontaktnät inom respektive
yrkesområde.
Kvinnor som omfattas av etableringsreformen får generellt mindre tillgång till
insatser än män. De deltar i lägre utsträckning än män i utbildningar, arbetsmarknadsinsatser och praktik. Därför föreslår Moderaterna att arbetsmarknadsinsatserna ska fördelas jämnt mellan nyanlända kvinnor och män. Inom ramen
för detta utvecklingsarbete bör bland annat behoven av uppsökande insatser i
miljöer där målgruppen finns uppmärksammas liksom behoven av en utökad
samverkan med invandrarorganisationer.
Moderaterna vill:
 Fördela arbetsmarknadsinsatserna för nyanlända kvinnor och män jämnt.
 Initiera en integrationspakt i samverkan med näringslivet och berörda offentliga verksamheter med fokus på insatser som mentorskap, förebilder,
integration och ökade anställningar av människor med utländsk bakgrund.
 Förstärka samhällsorienteringen som ingår i etableringsstödet för nyanlända.
 Prioritera arbetet med ensamkommande barn.
 Utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden.
 Att Stockholms stad redan från första dagen påbörjar arbetet med att
säkra barns och ungdomars rätt till skola och att en ordnad skolgång erbjuds inom två veckor.
 Inrätta två nya Jobbtorg som fokuserar på validering av nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet i syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
 Utveckla SFI och erbjuda svenskaundervisning direkt vid ankomst.
 Att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat.
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Uppnå full sysselsättning: alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att
gå till.
Förbereda och rusta fler för det första jobbet.
Att Stockholm ska ha landets lägsta ungdomsarbetslöshet.
Bredda Jobbtorg Stockholms uppdrag att arbeta också med de som bedöms ha 20 procents arbetsförmåga eller mer.
Skapa fler arbetsplatser i Söderort.
Fokusera satsningar på feriearbete ytterligare till ungdomar från ekonomiskt resurssvaga familjer.
Utöka satsning på yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom staden.
Erbjuda unga sommarjobb i form av sommarföretagande.
Hemställa hos regeringen om att återställa den reducerade arbetsgivaravgiften för unga.
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En modern, hållbart växande stad
med innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav
på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i
bostadsmålen med kvalitet i byggandet.
Att bygga nya hem för dagens och framtidens stockholmare är en helt avgörande förutsättning för att klara tillväxten. Att ha ett hem och ett jobb är grunden
för att människor ska kunna förverkliga sina drömmar och idéer. 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.
Den rödgrönrosa majoriteten har målet att bygga 40 000 bostäder till 2020
varav minst hälften ska vara hyresrätter. Problemet är att majoriteten inte når
sina mål. Med nuvarande byggtakt kommer de bara att hinna bygga lite drygt
hälften, 21 600 bostäder, till 2020. Ett av majoritetens största löften var att dubblera byggandet i allmännyttan till 2017. I budget 2017 skjuts nu det målet fram
till 2020, byggandet går nämligen inte i takt med retoriken – majoriteten misslyckas med sina mål för allmännyttan. För 2016 är målet att påbörja 1 900
kommunala hyresrätter, men hittills har de endast påbörjat 353 stycken. Moderaterna har tillsammans med Alliansen i majoritetsstyre i Stockholms stad nått
bostadsmålen för 2010–2014.
50 000 nya bostäder till 2020
Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning med över 100 000 personer. Då behöver
det byggas omkring 50 000 nya bostäder till 2020. I Moderaternas budgetförslag är således målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000
stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta
med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås. I detta
arbete behöver stadens förvaltningar ta hjälp av byggbranschen, varför vi föreslår att externa byggherrar ska tillåtas ta fram detaljplaner.
En stor utmaning för staden är de snåriga regelverk och många olika riksintressen som hämmar byggandet i Stockholm. Därför vill vi hemställa hos regeringen
om att låta göra Stockholm till pilotkommun för undantag från byggregler under
en period på fem år.
Bostäderna ska byggas i attraktiva och kollektivtrafiknära områden där det är
enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att bygga i goda kollektivtrafiklägen får stadens invånare smidigare resor och miljön blir bättre. Den växande
staden förutsätter att vi bygger nya parker och vårdar de befintliga och uppmuntrar boende att engagera sig i sin närmiljö. Nya stadsdelar och bostäder
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ska präglas av varierande och nydanande arkitektur och ha hög miljö- och
energiprestanda. Planeringen av nya bostäder måste även inkludera fler förskolor, skolor, idrottsytor, säkrad plats för fritid och rekreation samt olika former av
specialbostäder.
En bostad till alla innebär att vi behöver såväl hyresrätter som bostadsrätter och
ägarlägenheter. Inte minst för en ökad rörlighet och för att säkerställa bostäder
åt människor som nyligen anlänt till Stockholm för arbete eller studier är det viktigt med ett bra utbud av hyresrätter. Vårt mål är att påbörja 50 000 nya bostäder till 2020, varav hälften ska vara hyresrätter.
Fler studentbostäder
Tillgången till billiga bostäder för unga och studerande är en viktig faktor för
Stockholms fortsatta tillväxt. Vi fattade beslut om över 9 000 nya studentbostäder under de båda föregående mandatperioderna. Arbetet med studentbostäder
för att utveckla Stockholm som studentstad måste vi göra tillsammans med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Till Studentbostadsmässan 2017 har ett
antal kommuner förbundit sig att tillsammans leverera studentbostäder, 4 000
av dessa är Stockholms del. Detta är ett mål som såg ut att uppfyllas med råge,
men som majoriteten nu ändå riskerar att missa. Prognosen pekar på att endast
707 studentbostäder av målsättningen på 1 300 kommer att färdigställas under
2016. Vi har redan höjt målsättningen till 4 500 färdiga studentbostäder under
denna mandatperiod. Den målsättningen ligger kvar. Men mer krävs, inte bara
för studenter utan för unga och personer med begränsade ekonomiska medel
som behöver komma in på bostadsmarknaden. Därför föreslår Moderaterna att
ett koncept för den första bostaden lanseras.
Underlätta för unga att få sin första bostad
Moderaterna vill underlätta för unga att få sin första bostad genom ett nytt koncept med billigare ettor för unga. Syftet ska vara att finna åtgärder för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för de som idag står utanför. Det kan vara
vanliga lägenheter likaväl som standardiserade moduler i flerbostadshus, kombolägenheter eller kollektivboende. Konceptet ska vända sig till unga under 30
år som söker sin första bostad och ge möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge
direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt
byggande. Även möjligheterna att prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår ska ses över.
Tillåt fler avsteg från plan- och bygglagen och Boverkets byggregler
Många ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden vittnar om att
nya bostäder som byggs är för dyra. De höga hyrorna beror bland annat på att
inredningsstandarden är för hög och på krav i regelverken. I den moderna staden är det inte rimligt med krav på storlek på städskåp eller full tillgänglighet i
alla lägenheter.
Moderaterna vill:
 Bygga 140 000 nya bostäder till 2030.
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Påbörja 50 000 nya bostäder till 2020, varav hälften hyresrätter.
Att 4 500 studentbostäder ska stå klara till 2018.
Hemställa hos regeringen om att göra Stockholm till en pilotkommun för
undantag från byggregler under en femårsperiod.
Underlätta vägen in till den första bostaden.
Att en byggherredriven planprocess initieras, implementeras och utvärderas.
Slopa avgiften för unga i bostadskön till 25 år.
Möjliggöra för unga från 16 år att stå i bostadskön.
Ta ett tydligt helhetsgrepp i stadsplaneringen genom fortsatt arbete med
områdesplaner och flexibla detaljplaner.
Genomföra markanvisningstävlingar där marken tilldelas den aktör som
kan bygga med lägsta hyran.
Utreda möjligheten för staden att ta ut halv tomträttsavgäld för marken där
en aktör vill bygga ettor mindre än 30 kvadratmeter.
Tillåta högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.
Hemställa hos regeringen om att ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i
syfte att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och
reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet. Ambitionen
ska vara att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet
mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov.
Hemställa hos regeringen om att utreda möjligheterna till ändringar i planoch bygglagen på så vis att en administrativ avgift kan tas ut för varje enskild överklagan av detaljplaner, bygglov och rivningslov.
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Satsningar i Moderaternas budget 2017
Utbildning: förskola och skola
Ökad schablon grundskola
Ökad schablon förskola
Ökad schablon gymnasieskola
Fler förstelärare i grundskolan
Förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan
Fler förstelärare i gymnasieskolan
Utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd
Ökad schablon grundsärskola
Programmering i grundskolan
Introduktionsklasser undervisning sommartid för nyanlända
Samarbete studieförbunden SPRINT för nyanlända
Öppen förskola för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Uppdragsutbildning förskollärare
Cykelskola
Ökad schablon gymnasiesärskola
Pilotprojekt lördagsgymnasium
Pilotprojekt lärarsekreterare
Utredning läs- och skrivgaranti
Utredning screening av elever i behov av särskilt stöd vid övergång
mellan förskola och skola
Summa utbildning

Mnkr
212,3
106,6
62,2
60,0
26,5
15,0
8,0
8,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
3,2
2,5
2,0
1,0

Sociala insatser
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
Förstärkning team ensamkommande barn (EKB-team)
Summa sociala insatser

Mnkr
35,0
5,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
47,5

Trygghet
Ökade insatser mot nedskräpning och nolltolerans mot klotter
Nollvision mot olagliga boplatser
Trygghetssatsning kring tunnelbanestationer (belysning m.m.)
Ökad trygghet i simhallarna
Trygghetssatsning bibliotek
Trygghetsskapande åtgärder ”We Are Sthlm”
Summa trygghet

Mnkr
20,0
7,5
7,0
5,0
5,0
1,5
46,0
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Arbetsmarknadsinsatser
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
Summa arbetsmarknadsinsatser

Mnkr
10,0
8,3
6,3
6,0
5,0
3,5
39,1

Äldreomsorg
Silviacertifiering
Höjd schablon hemtjänst
Ökade resurser till biståndsbedömning inom hemtjänst och boende:
Utökning ungdomsbesök
Utbildning måltidskvalitet för hemtjänstpersonal via Äldrecentrum
Språkutbildning SFI för hemtjänstpersonal
Helgöppet Äldre direkt
Utbildning läkemedelshantering för hemtjänstpersonal
Summa äldreomsorg

Mnkr
10,0
9,0
5,0
4,0
3,6
3,0
2,0
1,5
35,1

SUMMA SATSNINGAR TOTALT

705,0

Stadsmiljöinvesteringar
Åtgärder för tryggare, säkrare och framkomligare gångstråk
Trygghetsskapande och attraktivitetshöjande stadsmiljöåtgärder,
inklusive utökat belysningsprogram
Försök med bullerdämpande asfalt i innerstaden för bättre ljudmiljö
Summa stadsmiljöinvesteringar

Mnkr
80,0
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20,0
150,0

