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Fastställande av skattesats för år 2003

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per
skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för år 2003.
2. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för
år 2003.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställer normalt budget för det kommande året under
juni månad. Valår sker detta först efter det att det nyvalda kommunfullmäktige
tillträtt på hösten.
Kommunallagen föreskriver att budget skall fastställas före november
månads utgång. Om särskilda skäl föreligger får dock budgeten fastställas
under december. Skattesatsen måste dock alltjämt fastställas före november
månads utgång. Detta gäller i förekommande fall även begravningsavgiften.
Detta innebär att skattesatsen måste behandlas för sig vid
kommunfullmäktige under november månad även om budgeten i sin helhet
skall diskuteras och fastställas vid ett längre sammanträde i december.
En budget för rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet
Stockholm är en bra stad att leva i. Storstadens puls och modernitet
kombineras med en vacker stadsmiljö samt goda förhållanden för fritid och
rekreation.

Samtidigt står Stockholm inför ett antal stora utmaningar. De senaste åren
har visat att det trots en god ekonomisk utveckling fortfarande finns stora
brister i välfärdens kärnområden. Det har inte varit möjligt att sänka skatten
och samtid igt bibehålla kvalitet i bl.a. förskoleverksamheten, skolan och
äldreomsorgen.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna har enats om
att tillsammans förelägga kommunfullmäktige ett förslag till budget för
Stockholms stad för år 2003 och inriktning för 2004 och 2005. Budgetförslaget
syftar till en politik för rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet.
Koalitionen är överens om att det krävs handlingskraft och politiskt mod
för att förbättra välfärden.
Politiken skall utformas utifrån fem övergripande mål.
? förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
? bygga bostäder och utveckla Stockholm
? göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
? bryta segregationen och fördjupa demokratin
? ta ansvar för ekonomin
Skattesats för år 2003
Inom ramen för dessa övergripande inriktningsmål skall ett antal olika
reformer, satsningar och investeringar göras. För det krävs en balanserad och
finansierad budget.
Det ligger inget egenvärde i att höja skatten. Frågan om att höja eller sänka
skatten måste prövas i relation till behoven av förstärkningar i välfärden. Det
innebär med finansborgarrådets förslag till budget att skatten höjs med 50 öre
år 2003 jämfört med år 2002.
Begravningsavgiften fastställs till 7 öre, vilket innebär en sänkning med
1 öre jämfört med år 2003.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Kristina Axén Olin (m) enligt följande.
Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:43 per skattekrona för att
fylla stadens uttaxeringsbehov för år 2003.
2. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för år 2003.

Vi moderater har en vision om ett ännu bättre Stockholm och vi vill driva en politik
som förverkligar den. En del av visionen är att begränsa politikens makt. Människor
ska få bestämma mer själva. Skatterna ska vara lägre. Vi moderater föreslår en
skattesänkning 2003 med 15 öre jämfört med 2002. Jämfört med vänstermajoritetens
förslag på 65 öre.
För år 2002 beräknas ett överskott i Stockholms stads ekonomi. Stockholms
ekonomi har sanerats. De mångmiljardskulder som staden hade efter den förra
vänstermajoritetens styre är betalda och staden har i dag nettofodringar istället för
skulder. Stadens kreditvärdighet har av institutet Moody’s uppgraderats vid flera
tillfällen sedan 1998 och är nu på näst högsta nivån. Moody’s har aviserat en
granskning av om staden ska uppgraderas ytterligare, till högsta nivån Aaa. De
skattehöjningar som vänstermajoriteten nu föreslår är helt onödiga. Det är dogmatiska
skattehöjningar.
Skatten i Stockholm har sänkts med 95 öre under de gångna fyra åren.
Skattesänkningen har förstärkt stockholmsfamiljens kassa med cirka 5000 kronor om
året. Tack vare kraftfulla åtgärder för att stimulera tillväxt och företagande har
arbetslösheten och bidragsberoendet näst intill halverats mellan 1998 och 2002. Det
minskade socialbidragsberoendet innebär en dramatisk förändring för de tusentals
människor som tidigare stod långt från arbetsmarknaden. Jämfört med 1998 lever över
20 000 fler stockholmare i dag på egen lön eller pension.
Stockholm är Sveriges motor. Med hög tillväxt, innovativa företag och ett
nyföretagande som är väsentligt högre än i övriga landet, är Stockholms framgångar
också Sveriges. Trots hot om en ekonomisk tillbakagång har Stockholm fortsatt att
växa. Avmattningstendenser finns i andra delar av världen, Europa och Sverige. Detta
har inte påverkat Stockholm nämnvärt, vilket klart syns i regionens låga arbetslöshet,
fortsatt starka företagande och låga bidragsberoende. Om den ekonomiska
avmattningen fortsätter i andra delar av landet blir Stockholms uppgift som nationellt
ekonomiskt lokomotiv än mer påtaglig. Kraftiga och dogmatiskt betingade
skattehöjningar riskerar allvarligt äventyra den tillväxtpotential som finns i Stockholm.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår
kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona
för att fylla stadens uttaxeringsbehov för år 2003.
2. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för år
2003.
Stockholm den 13 november 2002
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM
Yvonne Modén

Reservation anfördes av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Mikael
Söderlund (alla m) med hänvisning till reservationen av (m) i
borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda fp) enligt
följande.
Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande
1. För år 2003 föreslås att kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:58
vilket innebär oförändrad skatt jämfört med 2002.
2. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för år 2003.
Kommunalskatten har sänkts med 95 öre den senaste mandatperioden.
Kommunalskatten är proportionell mot inkomsten och slår därför hårdare mot
låginkomsttagare än vad den statliga inkomstskatten gör. Folkpartiet avvisar därför
höjningar av kommunalskatten. Fortsatta sänkningar är i och för sig önskvärda, men
måste vägas mot den ekonomiska utvecklingen, skatteutjämningsavgifter till staten
och angelägna behov inom prioriterade kommunala verksamheter. Folkpartiet föreslår
oförändrad skatt jämfört med 2002.

Reservation anfördes av Ewa Samuelsson (kd) enligt följande.
Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:58 per skattekrona för att
fylla stadens uttaxeringsbehov för år 2003.
2. Begravningsavgift utdebiteras med 0:07 per skattekrona för år 2003.
Kristdemokraterna vill bedriva en kommunal verksamhet som är effektiv. Den ska ta
tillvara de möjligeter till effektiviseringar och upphandlingar som är möjliga.
Förändringar av skatteuttaget ska alltid prövas mot vad som behövs för att bedriva den
ko mmunala verksamheten. Skattehöjningar kan vara nödvändiga om omständigheterna
gör att stadens kostnadsläge eller konjunkturen är sådan att uttaget behöver öka.
Skattesänkningar är möjliga när det finns utrymme. För kristdemokraterna kommer
medborgarnas behov, verksamhetens kvalitet och utveckling i första hand.
Under åren 1998-2002 har skatteuttaget sänkts med totalt 95 öre per skattekrona.
Det har varit möjligt eftersom stadens skatteintäkter ökat kraftigt. Upphandlingsarbetet
har gett besparingar i stadens kostnader. Det framgångsrika arbetet med att minska
socialbidragsberoendet har gett effekt osv.

Inget finns som tyder på att staden skulle behöva höja skatten för att klara den
verksamhet som behövs. Även 2002 räknar vi med at staden kommer att redovisa ett
överskott.
För 2003 är det kristdemokraternas bedömning att en höjning av skatten inte är
nödvändig utan vi föreslår samma skatteuttag som 2002.

