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Skrivelse till kommunstyrelsen om fördelning av statsbidrag till välfärden
Den 20 januari i år lämnade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ett
välkommet besked om nya generella statsbidrag till kommunerna. Sammantaget innebär
budgetförstärkningen 10 miljarder kronor jämfört med 2019. Kort därefter förhandlade
Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna fram
en extra ändringsbudget med tillskott av ytterligare netto cirka 2 miljarder. De generella
bidragen i detta sades höjas med 2,5 miljarder men i realiteten finansierades dessa till stor del
med indraget statsbidrag till lärarassistenter.
Totalt ska därmed nära 7,5 miljarder fördelas i generella statsbidrag till Sveriges kommuner
och regioner. Ungefär 495 miljoner av dessa medel bör tillfalla Stockholm. Det öppnar en
möjlighet för Stockholms stad att stoppa de kraftiga sparkrav som annars väntar skolan och
förskolan i Stockholm. Dessa sparkrav riskerar dessutom bli större till följd av det indragna
bidraget till lärarassistenter om inte kommunfullmäktige reviderar budgeten. Vi föreslår
därför att hela ökningen av det generella statsbidraget ska gå till att bibehålla kvaliteten i
Stockholms grundskolor, förskolor och gymnasieskolor.
När den borgerliga majoriteten i höstas presenterade sin budget syntes effekterna av 2019 års
skattesänkning tydligt. Grundskolan gavs ett tillskott på skolpengen med endast 0,9 procent.
Samtidigt höjdes stadens arbetsgivaravgifter lika mycket. Att ge Stockholms skolor och
förskolor vad som i praktiken är en nollbudget samtidigt som löneökningarna de senaste åren
varit mellan 3-5 procent innebär därför i realiteten ett kraftigt sparbeting. Än värre är det för
gymnasieskolan där partierna i styret till och med sänkt skolpengen.
Oron bland Stockholms elever och lärare är stor. På central förvaltning är uppsägningarna i
full gång. Ute på skolorna planeras kraftiga sparpaket. De fackliga organisationerna har
uttryckt sig i termer av ”otillräckligt”, ”historiskt låg schablonhöjning” och ”Stockholms
politiska ledning har helt andra planer för skolväsendet än det som den akut behöver.” Det är
en kraftfull sågning av borgerlig skolpolitik.
De extra statsbidragen innebär att skolpengen och förskole-schablonen i Stockholm skulle
kunna höjas med minst 1,9 procent. Det skulle kunna rädda kvar 700 pedagoger varav många
annars kommer hotas av uppsägningar.
Vi föreslog redan i vårt ordinarie budgetalternativ att skolan och förskolan skulle förstärkas
med 530 miljoner kronor. Ambitionerna för en bättre undervisning och ökat lärarstöd tar inte
slut där. Med de höjda statsbidragen skulle den satsningen kunnat ha varit större. Hade
kommunfullmäktige antagit vår budget, med dess finansiering, hade ambitionerna för
välfärden varit avsevärt högre. Men i det läge vi nu är i bör det vara varje ansvarig

kommunlednings uppgift att så långt det är möjligt, utifrån nuvarande förutsättningar, stoppa
besparingarna på förskola, grundskola och gymnasiet.
Att det borgerliga styret trots det inte klarat att lägga fram ett förslag till beslut till
kommunstyrelsen den 5 februari innebär att rektorer måste fortsätta planera för
neddragningar. Det är direkt oansvarigt och skadligt att inte ge besked om hur de ökade
statsbidragen ska fördelas.
Vi förstår att det kan finnas oro för andra verksamhetsområden och att även dessa drabbats
genom otillräckliga ekonomiska förutsättningar till följd av skattesänkningen.
Kvaliteten i äldreomsorgen samt resurserna till kulturen och det förebyggande arbetet i
stadsdelarna behöver uppenbart förstärkas. De minskade ambitionerna för
arbetsmarknadspolitiken till följd av M-V-KD-uppgörelsen i riksdagen är ytterligare ett
område där Stockholm kommer behöva täcka upp.
Vi föreslår därför även att kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige en
reviderad budget senast under mars månad syftande till att dessa budgetområden stärks och att
medel för detta frigörs genom en minskad budgetram för kommunstyrelsen, höjda
parkeringsavgifter och ökad reklamdebitering i enlighet med det socialdemokratiska
budgetförslaget. Sett till hur stor del som kvarstår av året kan minst 150 miljoner kronor
omfördelas till dessa områden, om viljan och handlingsförmågan finns.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå kommunfullmäktige att revidera budgeten för förskola, grundskola och
gymnasieskolan i Stockholm stad utifrån de nya förutsättningarna genom att förstärka
utbildningsnämndens budget med 385 miljoner kronor samt SDN förskola med 110
miljoner kronor.
2. Ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag
till kommunfullmäktige i enlighet med ovan i syfte att förstärka budgeten för
arbetsmarknadsinsatser, äldreomsorg, kulturpolitik och socialt förebyggande arbete.

