
Proposition 1 

Om skolans samarbete med näringslivet 

Världen förändras allt snabbare. Marknader som förr var lokala blir nu globala, vi konkurrerar och 

samarbetar inte bara på orten utan även med dem på andra sidan jordklotet. Digitalisering och 

automatisering stöper om arbetsmarknaden. Våra barn kommer komma ut i ett arbetsliv som inte 

liknar vårt. Lejonparten av de yrken och jobb som finns idag kommer inom en snar framtid vara borta 

och ersatta av andra.  

Sverige måste anamma förändringen och ta en ledande position, annars halkar vi efter. Sverige har 

lika många invånare som en stor kinesisk stad, för ett så litet land som Sverige vore det katastrofalt 

om vi blir förlorare i den internationella konkurrensen. 

Sverige behöver förändring för att vi ska kunna bibehålla vår starka internationella position. Den 

förändringen behöver genomsyra hela samhället och inte minst skolan. 

IT är idag basen för i stort sett all verksamhet och goda IT-kunskaper är essentiellt. IT-undervisningen 

i skolan bedrivs som sig bör av lärare med IT-kunskaper men då IT är ett snabbföränderligt område så 

kommer behöriga lärare i stort sett alltid ligga steget efter samhällsutvecklingen men även ligga efter 

studenterna kunskapsmässigt. 

Vi behöver hitta nya vägar för att kunna bedriva en relevant och modern IT-undervisning i skolan.  

Sverige har många bolag med mycket goda IT-kunskaper och det vore intressant att utreda hur dessa 

bolag på ideell bas kan bistå i IT-undervisningen i skolan. Många bolag jobbar med olika typer av CSR-

arbete och att ideellt kunna hjälpa till med IT-utbildningar i skolan vore bra för Sverige. 

Mot bakgrund av detta anser vi att Moderaterna i Stockholm ska arbeta för att: 

 Bolag med goda IT-kunskaper i sitt CSR-arbete ska kunna bistå skolan genom att bidra med 

IT-undervisning. 

 propositonen skickas till Moderaterna i Stockholm stads nästkommande förbundsstämma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposition 2  

Om skolans samarbete med seniorer  

Det är inte ofta två olika problem är varandras lösning men i detta fall finns den möjligheten. 

För barn är behovet av vuxna förebilder mycket stort, det är grundläggande i en bra uppväxt. Många 

barn är av olika orsaker i stora behov av ökad kontakt med vuxenvärlden. I vårt stadsdelsområde är 

det extra tydligt och viktigt då utanförskapet är stort och bristen på goda förebilder är en starkt 

bidragande orsak till att utanförskap inte bryts. Att hjälpa barn att få bra vuxenförebilder kan 

underlätta brytandet av utanförskap, förbättra integrationen och mycket annat.  

Det finns många seniorer som av olika anledningar tappar kontakten med samhället då deras 

kontaktytor med samhället av olika anledningar succesivt minskar, dessa personer har samtidigt ofta 

ganska gott om tid som inte är uppbokad. 

Skolan är en av de absolut viktigaste grunderna för byggandet av samhället. Förutom kunskaper 

bidrar skolan även med vuxna förebilder och här skulle seniorer kunna göra en stor och välbehövlig 

insats.  

Tanken är att seniorer kan komma in som vuxenstöd i skola och fritidsverksamhet. De kan hjälpa till 

som extraresurs i klasser där det finns behov av extrastöd, vuxenresurser på raster, vara 

extraresurser eller hålla i aktiviteter på fritids och liknande mm.  

Potentialen är enorm och kan vara till stort gagn både för barnen och för seniorerna.  

Vi behöver hitta nya vägar för att kunna ge våra barn den grund de behöver, utanförskap behöver 

brytas och framtidshopp behöver byggas. Samtidigt har vi en enorm resurstillgång i våra seniorer och 

det kan vara en enorm vinst för individer och samhälle om vi kan hitta forum och metoder där vi kan 

sammanföra dem och skapa synergier. Det finns mång alternativ till utformning samt olika behov av 

förberedelser för seniorerna och det vore bra om det togs ett övergripande initiativ för att utnyttja 

denna potential för att skapa en bättre framtid för oss alla. 

Mot bakgrund av detta anser vi att Moderaterna i Stockholm ska arbeta för att: 

• Utreda hur seniorer kan få ta plats som vuxenstöd inom skola och fritidsverksamhet. 

• propositionen skickas till Moderaterna i Stockholm stads förbundsstämma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 3 

Långsiktighet i beskattning av sparande, villor och bostadsrätter 

Skattefrågor är viktiga för väljare i vår valkrets. Här finns många villaägare och 

bostadsrättsinnehavare. Frågan om skatt på sparande, fastighetsskatter, reavinstskatter och 

ränteavdrag på bostäder vädras numera flitigt i den politiska debatten. Det skapar onödig osäkerhet 

hos medborgarna. 

Det är viktigt för vår trovärdighet mot väljarna att vi ger klart besked var vi står i dessa frågor och 

vilken linje vi tänker driva i en kommande alliansregering eller annan koalitionsregering. 

Sparkapital till alla 

Ett eget sparkapital är viktigt för att uppnå personlig trygghet inför oväntade händelser och för att 

kunna ha handlingsfrihet i livet. Att som den nuvarande regeringen öka beskattningen ISK konton av 

medborgare som strävar efter en sund egen ekonomi är orättfärdigt och förkastligt. 

 Vi moderater borde lova väljarna att beskattningen av ISK som innehas av fysiska personer 

återgår till det regelverk som gällde den 1 januari 2017.  

o Dessutom borde vi förändra beskattningen så att tillgångar på individuella ISK konton 

under 250 000 kr inte beskattas överhuvudtaget. 

Fastighetsbeskattning 

Vi moderater bör inte medverka till att en regering tillåts återinföra en årlig fastighetsbeskattning 

som bygger på teoretiska marknadsvärden som taxeringsvärdet. Nuvarande kommunala 

fastighetsavgift bör gälla fortsatt. 

Reavinstskatter på bostäder 

Principen med reavinstskatt är det egentligen inget fel på. Även en bostadsfastighet är en investering 

precis som vilken kapitalinvestering som helt. När man sålt så har man ju också normalt pengar att 

betala skatt för. Nivån går dock att diskutera. Det vore rimligt att segmentera vinstnivån så att 

mindre vinster ger mindre skatt och större vinster en något högre skattesats.  

Man skulle kunna tänka sig följande beskattningsstege; 

 vinster upp till 3 mkr beskattas med 10 % 

 vinstandelar mellan3-6 mkr beskattas med 20 % 

 vinstandelar över 6 mkr med 30 % 

Det vore nog läge med en parlamentarisk utredning om en framtida reavinstskatt på boende, med 

tanke på de inlåsningseffekter som finns i gällande system. 

Ränteavdrag 

Ränteavdragen är en gammal svensk tradition som i nuvarande ränteläge borde spelat ut sin roll. 

Men bostadspriserna som dom ser ut idag är nog ingen bra utgångspunkt för en förändring av 

regelverket där ränteavdragen minskar. Effekten för medborgarna blir som vilken skattehöjning som 

helst. Detta med tanke på nivåerna på bostadsskulderna och en kommande räntehöjning. Vi behöver 

inte mer osäkerhet i bostadsfrågan om vi får en instabil marknad med delvis fallande priser under de 



kommande åren. Låt ränteavdragen vara kvar på nuvarande nivå tills vidare i avvaktan på en 

genomgripande skattereform. 

Mot bakgrund av detta anser vi att Moderaterna i Stockholm ska arbeta för att: 

 Beskattningen av ISK som innehas av fysiska personer återgår till det regelverk som gällde 

den 1 januari 2017, tillgångar på individuella ISK konton under 250 000 kr inte beskattas 

överhuvudtaget. 

 Nuvarande kommunala fastighetsavgift bör gälla fortsatt och kommuniceras tydligt 

 Reformera och segmentera vinstnivån vid reavinstskatter på bostäder så att mindre vinster 

ger mindre skatt och större vinster en något högre skattesats. 

 Låt ränteavdragen vara kvar på nuvarande nivå tills vidare i avvaktan på en genomgripande 

skattereform, bör kommuniceras tydligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion 1 

Ingemar Sohlman 

Motivering 

Vi måste minska de allvarliga brotten, men analysen att det behövs fler poliser för att sätta dit 

brottslingar är fel. Problemet är inte att lagföra brottslingar. Problemet är att brottslingarna återfaller 

i hög grad, speciellt vid grova brott. Se t.ex dokumentären av kriminella män i Biskopsgården som 

visade att de alla fällts i domstol mer än 20 gånger var.  D.v.s polisen gör jobbet och sätter dit dessa 

kriminella, problemet är att de återfaller omgående efter frigivning.  

Förslag 

Eftervården efter avslutat straff måste bli mycket bättre. I dag består den frivilliga eftervården av att 

brottslingen återförs till samma plats, med samma förutsättningar och samma vänner.... Resultatet 

är blir som man förtjänar. 

Jag föreslår tvingande eftervård efter det tredje avtjänade straffet : Byte av miljö, utbildning (om så 

krävs), jobb, bostad, nya fritidsmöjligheter, kontaktperson som följer upp. Man kan nog tänka sig lite 

olika typer av "brottsavvänjningsprogram" beroende på personlighet, ålder och utbildning. 

Vidare kommer krävas hård uppföljning med straff om man avviker samt dubblerat straffskala om 

man mot förmodan gör nytt brott. Budskapet skall vara glasklart - efter tredje brottet måste du ändra 

bana eller så blir du sittande i fängelse! 

Därför föreslår jag årsmötet att besluta: 

Att Spångamoderaterna ställer sig bakom en nationell utredning för hårdare straff för kriminella som 

döms för tre eller fler våldsbrott. 

Att Spångamoderaterna ställer sig bakom en nationell utredning om hur eftervården kan förbättras, 

speciellt för grovt kriminella. 

Att Spångamoderaterna ställer sig bakom att verkar för att eftervården blir obligatoriskt om man 

dömts för fler än tre brott.  

Föreningsstyrelsens svar på motion från Ingemar Sohlman: 

Styrelsen tackar motionären för en angelägen motion om ett viktigt ämne. Frågor som handlar om 

lag och rätt och kampen mot brottsligheten kommer vara centrala under valrörelsen, inte minst i 

Stockholm och i Västerort.  

Moderaterna är det parti som främst arbetar för fler poliser, höjda straff och mot den eskalerande 

brottslighet vi nu ser inte minst i landets och Stockholms utanförskapsområden. För oss är det 

centralt att återupprätta en polis som klarar av sitt kärnuppdrag; att förebygga, ingripa mot och 

utreda brott i hela landet. Dagens polisorganisation är underbemannad. Inte på flera år har antalet 

poliser varit så lågt som i dag. Fler och fler poliser lämnar yrket i förtid och platserna på 

polisutbildningen fylls inte upp. Detta leder till stora problem. Brott utreds inte och i delar av landet 

är polisnärvaron – särskilt på helger – i det närmaste obefintlig. För oss moderater är det 

oacceptabelt.  

Därför behöver poliserna bli fler – den långsiktiga målsättningen är att närma sig EU-snittet för 

poliser per invånare. För att ändra det förespråkar Moderaterna en riktat lönehöjning för landets 

poliser, ett utrustningslyft och en uppgradering av yrket – särskilt när det gäller poliser i yttre tjänst 

och i ingripandeverksamheten.  



Sverige behöver de närmaste åren 10 000 fler poliser och i Stockholmsområdet behövs mer än 3 000 

nya poliser de närmaste åren. Merparten av dessa behövs i utsatta områden och i ingripande- och 

yttre tjänst.  

Verkställighetens innehåll behöver utvecklas för att motverka återfall i brott. Kriminalvården behöver 

därför utveckla sitt arbete på alla nivåer. Många av de unga gängkriminella som antingen verkställer 

fängelsestraff redan i dag, eller ska göra det i framtiden, har helt andra utmaningar och 

förutsättningar än gårdagens kriminella. Här behöver fler åtgärder sättas in framöver, vilket även 

kriminalvårdens generaldirektör har påpekat i en rad debattartiklar och föredrag under de senaste 

åren. 

Moderaterna vill ändra reglerna för villkorlig frigivning så att man inte per automatik friges efter 2/3 

av strafftiden. Villkorlig frigivning ska i stället som regel ske efter tre fjärdedelar av strafftiden i stället 

för som nu efter två tredjedelar av strafftiden. Genom denna begränsning skärps straffen för 

samtliga personer som döms till fängelsestraff. Det finns även ett klart behov att tydligare än i dag 

markera mot upprepad brottslighet för att visa att samhällets tolerans minskar. Det är en väsentlig 

skillnad mellan att begå ett enstaka brott och att begå brott efter brott. Återfallet utgör i sig en faktor 

som kraftigt ökar personens ansvar för det han eller hon har gjort. Straffet för den person som döms 

för flera brott i en och samma rättegång bör därför skärpas betydligt. Detta genom att dagens form 

av mängdrabatt tas bort. I dag har Sverige ett system där den person som döms för flera brott i en 

och samma rättegång åtnjuter en generös så kallad mängdrabatt. Detta då följande tumregel 

tillämpas i domstol i många fall då en person döms för flera brott i en och samma rättegång. 

Straffskärpning på grund av återfall för brott måste bli betydligt vanligare. Vi vill därför införa en ny 

renodlad regel som tar sikte på straffskärpning i återfallssituationer. Återfallsskärpning bör som 

huvudregel ske oberoende av om villkorligt medgiven frihet förklaras förverkad. 

Med anledning av ovanstående föreslår föreningsstyrelsen årsmötet: 

Att  årsmötet anser motionen besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


