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§ 11
Verksamhetsplan med budget för år 2019 för Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd
Beslut
1. Verksamhetsplan med budget för år 2019 fastställs och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,8 mnkr för introduktionsförskola.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,9 mnkr för giftfri förskola.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,5 mnkr för aktivitetscenter.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för tryggt mottagande i
hemmet.
6. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för naturreservat.
7. Nämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr för trygghetsskapande
åtgärder.
8. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling
om 186 tkr, se bilaga 11 och 12.
9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 170,7 mnkr enligt vad som
redovisas i bilaga 13.
10. Nämnden fastställer internpriser enligt vad som redovisas i bilaga 14.
11. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa enligt vad som
redovisas i bilaga 15.
12. Nämnden beslutar om intagningsstopp från och med den 1 mars 2019 på
Rinkeby vård- och omsorgsboende.
13. Nämnden beslutar om verksamhetsbidrag med 100 tkr till RSMH, 140 tkr till
norra Järva Öppna mötesplats, dvs. Husby och Akalla mötesplatser samt 70
tkr till Mötesplats Gemenskap och Glädje och Kapi i Rinkeby.
14. Omedelbar justering.
Ärendet
Verksamhetsplanen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd anger inriktningen för
förvaltningens verksamhet under 2019. Verksamhetsplanen knyter an till
kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:
• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Inom varje inriktningsmål har fullmäktige formulerat mål för
verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden ska i sin planering konkretisera
kommunfullmäktiges mål genom att ta fram nämndmål som är specifika och
mätbara genom indikatorer som kopplas till måluppfyllelse. Dessutom tar varje
enhet fram enhetsspecifika mål och arbetssätt som ytterligare konkretiserar hur
varje enskild enhet ska arbeta för att kommunfullmäktiges och nämndens mål
ska nås.
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Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 23 januari 2019.
Dnr 1.1.-018-2019
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med det.
Veronica Stiernborg m.fl. (V) lämnade ett förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta i enlighet med det.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot varandra och
fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Gustaf Holmström (SD) anmälde att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Benjamin Dousa m.fl. (M),
Asi Rebbati m.fl. (L), Martin Michel m.fl. (MP) och Banar Sabet m.fl. (C).
Grönblå vision för Rinkeby-Kista
Våra stadsdelar kring Järvafältet har inte sett några större satsningar på positiva
förändringar sedan årtionden tillbaka. Men stora förändringar är nu äntligen på
gång under de närmaste åren. Ungefär 8 000 - 10 000 lägenheter byggs i
blandade boendeformer som radhus till bostads- och hyresrätter i norra Järva.
Till detta kommer ytterligare minst lika många på södra Järva och i
Barkarbystaden. Kistamässan växer. Hotellen och arbetsplatserna blir fler. Om
några år är tvärbanan eller spårvagnen från Alvik, Sundbyberg, Ursvik, Kista
och Helenelund klar. Samtidigt byggs tunnelbanan ut från Akalla via
Barkarbystaden och Barkarby station. Arbetena pågår och beräknas vara klara år
2023. Genomströmningen av människor kommer att öka betydligt.
Rinkeby-Kista är en del av Stockholm stad, vars medborgare har rätt till
likvärdig samhällsservice som resten av stockholmarna. Det är därför hög tid att
satsa stort på våra stadsdelar Rinkeby, Kista, Husby och Akalla. Kombinationen
mellan boendet i staden och närheten till Järvafältets levande landsbygd med
betande djur och odlingslandskap och med Husby gård och Akalla by är helt
unik.
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Vi behöver satsa på många områden men vi har lokalt bara rådighet över några
så som trygghetsarbetet, socialtjänsten, förskolan, hemtjänsten, äldreomsorgen,
parkskötsel m m. Våra förskolor hör till landets bästa. Äldreboendena
moderniseras och i Rinkeby planeras ett helt nytt vård- och omsorgsboende.
Skolan behöver utvecklas och bli mer attraktiv vilket är främst
utbildningsförvaltningens ansvar. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt
och med ansvar. Men vi behöver göra mycket mer.
Vi höjer nu trygghetsmålen med historiska jobb- och trygghetssatsningar som
redan nu finns med i kommunens budget och Rinkeby-Kistas verksamhetsplan.
Genom att utöka utbildningsmomentet kopplat till CV-skrivande i feriejobben
och låta fler feriejobbplatser vara i andra stadsdelar, kan fler unga komma
närmare arbetsmarknaden.
Vi måste nu äntligen ta tag i den fysiska miljön i och kring våra centrum och
torg i Rinkeby, Husby, Akalla och Kista busstorg. De ska vara värdiga och
vackra platser som vi kan känna stolthet över. Här finns gott om sittbänkar,
blomsterrabatter och en fin vattenfontän. När vi kommer med bussen eller
tunnelbanan vill vi mötas av liv från handel, varor, service, färger och former,
dofter från restaurangerna och saluhallen. Det är platsen där vi trivs att vara,
möta grannar och vänner, där vi kan fika eller gå på restaurang, där vi gör våra
dagliga inköp. Biblioteket och kulturkaféet har generösa öppettider. Här finns
människor i alla åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund. Kulturen ska
synas på gator och torg och lika så i vår offentliga verksamhet.
Vi måste ta tillvara den företagaranda som finns här och ge småföretagarna
bättre förutsättningar att verka och växa. Små lokaler är en bristvara. Därför är
till exempel en saluhall, servicecentrum eller liknande mötesplatser viktiga.
Intresset för våra stadsdelar blir intressant för många, för att handla och ta del av
den mångfald av kultur, varor och tjänster som vi kan erbjuda.
Då är det viktigt att vi alla siktar på full fart framåt för att skapa en trygg och
attraktiv stad i vår del av Stockholm. Alla förenade krafter behövs.
Stockholmsregionen har bidragit med utbyggnaden av spårvagnen och
tunnelbanan. Nu gäller det stadens politiker och oss lokala beslutsfattare. Vi är
skyldiga våra medborgare en positiv framtidstro och på att Rinkeby-Kista kan
bli en av Stockholms bästa förorter att bo och leva i.
Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget
förslag enligt följande:
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Förslag till beslut
- Att avslå förvaltningens förslag till beslut till förmån för en budget gjord
utifrån det förslag som Socialdemokraterna lagt i kommunfullmäktige samt
att därutöver anföra följande
Ett Stockholm och Järva för alla
Den nu föreslagna verksamhetsplanen och budgeten är ett resultat av den budget
som kommunfullmäktige antagit. Det är en budget som prioriterar
skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har drivit igenom en budget
som har låga ambitioner för både förskola och äldreomsorg. Det återspeglas nu i
nämndens förslag till verksamhetsplan.
Än värre är budgetförslaget sett till stöd och service till personer med
funktionsnedsättning och verksamhet för barn, kultur och fritid. Att schablonen
för verksamheten inom funktionshindersområdet höjs med knappa 1 procent,
samtidigt som bara priser och löner ökar mer än dubbelt så mycket, visar på de
nedskärningar som dessa partier nu tvingar fram. När det gäller insatser för barn,
kultur och fritid är minskningen av anslagen ännu större. I staden sparas 66
miljoner bort och det kommer att ge substantiella förändringar av stadsdelarnas
möjligheter att erbjuda kultur och fritid i Stockholm. Med det följer också att
mycket av det lokala utvecklings- och trygghetsarbetet stannar av. Det är direkt
kontraproduktivt i en stad som förväntar sig mer trygghet, inte mindre.
Det är inte på detta sätt vi bygger en stad för alla. Det är inte heller förvånande
att den nya majoriteten föreslår nya inriktningsmål för stadens verksamhet. Vi
socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla.
En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och
demokratisk hållbarhet.
Vi socialdemokrater föreslog i vårt budgetförslag betydande satsningar på
välfärden.
 Förskolan skulle få schablonökningar på 4 procent (i stället för de 2 procent
som majoriteten beslutade). Det skulle ha gett utrymme för ökad
personaltäthet, stöd till barn med särskilda behov och minskade barngrupper.
 Äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning
skulle ha fått en schablonökning på 2,5 procent. Därtill skulle särskilda
satsningar ha gjorts på aktivitetscenter och trygg hemgång.
 Barn, kultur och fritid skulle ha fått mer än 66,2 miljoner kronor för fler
anställda , fler fritidsgårdar samt utrymme för det lokala utvecklingsarbetet.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2019 anvisat 1 581,3 miljoner kronor
netto till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vid jämförelse med VP-budget 2018
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skulle budgeten därvid öka med 10,3 miljoner kronor (0,7 %) men jämfört med
justerad budget för 2018 innebär det i stället en minskning med 11,1 miljoner kr
(-0,7 %). Med en löneutveckling på 2-3 procent och en prisutveckling på ca 2
procent kan det konstateras att en kompensation för detta helt saknas. Därmed
måste delar av verksamheten begränsas och/eller omprioriteras, d.v.s. det blir
neddragningar i befintlig verksamhet.
Områden som föreslås få minskad budget i verksamhetsplanen för RinkebyKista är
 ekonomiskt bistånd
 arbetsmarknadsåtgärder (-3,3 mnkr)
 barn, kultur och fritid
 stöd och service till personer med funktionsnedsättning (-3,6 mnkr).
Att just dessa områden får sämre ekonomiska förutsättningar slår verkligen mot
tidigare ambitioner att vända utvecklingen på Järva till den övriga stadens
nivåer.
Stadsdelsförvaltningens arbete under 2018 med att i större utsträckning än
tidigare placera barn och ungdomar som riskerar att utveckla ett nedbrytande
beteende såsom kriminalitet eller missbruk utanför hemmet har medfört ökade
kostnader. Denna arbetsmetod måste kunna fortsätta och tillåtas ha ökade
kostnader utan att det leder till saknade medel och nedskärningar på andra
områden till följd av minskade skatteintäkter.
Områden som kräver särskilda åtgärder är sådana som medverkar till att öka
tryggheten i stadsdelen. Då gäller det både att minska brottsligheten och att
förbättra utemiljön. För att minska brottsligheten krävs ett omfattande
förebyggande arbete som framför allt tar sikte på barn och unga. Detta måste
börja redan med förskolan så att barnen får bra förutsättningar att klara
skolstarten genom att ha goda språkkunskaper i såväl hemspråk som svenska.
Därför är det helt galet att inte tillåta äldre syskon att vara i förskolan mer än 30
timmar i veckan. Vidare krävs åtgärder för att öka inskrivningsgraden i
förskolan.
All forskning och erfarenhet visar att den bästa försäkringen för att det ska gå
bra för en ungdom är att hen har godkända betyg från grundskolan och kunnat
fortsätta på gymnasiet för att därefter få en anställning. Då är det högst
bekymmersamt att läsa i tidningarna att skolor i Rinkeby får minskade anslag
och tvingas minska lärarstyrkan med risk för sjunkande resultat för eleverna.
Många ungdomar på Järva lever i familjer där föräldrarna saknar anställning och
därmed möjlighet att hjälpa sina barn till feriearbete. Vi ser därför med oro på
att antalet ferieplatser föreslås minska 2019 jämfört med tidigare år. Härigenom
skulle ungdomarna hindras att få en första erfarenhet från arbetslivet.
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Det är också oroväckande att anslaget för barn, kultur och fritid minskar då vi
vet att bl.a. trångboddheten gör att barn och ungdomar har ett stort behov av
mötesplatser för att kunna umgås, göra läxor och utöva sportaktiviteter. Finns
inte dessa ökar risken att ungdomarna lockas till brottslighet av olika slag. Vad
som behövs på Järva är i stället ökade insatser för att stötta ungdomarna. Något
som också efterfrågas från poliser som arbetar i våra stadsdelar.
De minskade anslagen för arbetsmarknadsåtgärder respektive ekonomiskt
bistånd måste vara felaktiga i en tid då man befarar att vi är på väg mot en
lågkonjunktur och vi vet att många som kom till Sverige 2015 nu lämnar
etableringsersättningen bakom sig och ska få sin försörjning på annat sätt.
Sannolikt kommer dessa budgetar inte att räcka till utan medel måste tas från
andra områden.
När det gäller stöd och service till personer med funktionsnedsättning så uppgår
stadens schablonökning endast till 1,0 procent. Eftersom bara löneökningarna
inom området uppgår till minst 2,2 procent är det en budget som innebär
neddragningar i omsorgen för de som behöver den allra mest. Varför den
borgerliga majoriteten anser att just personer med funktionsnedsättning har för
bra stöd och service framgår inte av budgeten. Den enda rimliga förklaringen är
att det krävdes besparingar för att finansiera de grön-blåas skattesänkningar.
Motsvarande år under förra mandatperioden höjdes samma schablon med 3,1 4,6 procent. Socialdemokraterna höjer i vårt förslag schablonerna för 2019 till
2,5 procent. Det är möjligt eftersom vi väljer bort att sänka skatten för de som
redan har det bra ställt.
För att öka tryggheten hos Järvaborna när de rör sig i utemiljön så måste denna
förbättras. Det gäller såväl städning, snöröjning som skötsel av grönytor i
stadsdelarna. Viktigt är att belysning och röjning i växtligheten fungerar
tillfredsställande. Görs inte detta framstår våra förutsättningar att nå samma
upplevda trygghet som övriga staden allt mer avlägsna.
Mycket arbete sker i samverkan med civilsamhället. Där utgör föreningslivet en
viktig komponent och här krävs åtgärder för att stärka detta. Ett sätt är att, som
vi tidigare föreslagit, utse en ansvarig person i förvaltningen som får denna
uppgift. Därför är det allvarligt att man föreslår en sänkning av bidraget till
föreningslivet. För detta arbete har tidigare funnits särskilt avsatta medel för
demokrati och trygghetssatsningar. I det nu lagda budgetförslaget har medlen för
att stärka föreningslivet minskat kraftigt. Ett ytterligare sätt att engagera
civilsamhället i utvecklingen av våra stadsdelar är att träffa IOP med dem. Vad
vi kan utläsa av förslaget till verksamhetsplan finns inga tankar på att utveckla
detta arbete, vilket vi beklagar.
Trångboddheten är stor i våra stadsdelar på Järvafältet. Här har också många
familjer en mycket ansträngd ekonomi. Möjligheterna för våra ungdomar att få
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ett eget boende är mycket begränsade. Då framstår majoritetens förslag på
bostadsområdet om ökade möjligheter att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
och att eventuellt sälja ut delar av allmännyttans fastigheter till privata
fastighetsägare som närmast syniska. Kommunens viktigaste medel för att klara
bostadsförsörjningen är ju just de allmännyttiga bostadsföretagen där man
genom egna beslut och direktiv kan bestämma regelverket för hur uthyrning ska
ske. Vad som krävs är ett ökat bostadsbyggande av hyreslägenheter till rimliga
hyror som kan efterfrågas av så många som möjligt.
Förslaget till verksamhetsplan för 2019 är ett mycket välskrivet dokument och
innehåller många bra förslag som utgör en fortsättning på det utvecklingsarbete
som startade under den förra mandatperioden. Dock är det tydligt att budgeten
som den nya majoriteten beslutat innebär besparingar jämfört med 2018. Så blir
det självklart när man sätter skattesänkningar före fortsatt utvecklingsarbete för
Stockholmarna och Järvaborna.
Sammantaget är vi djupt bekymrade över vad den nu föreslagna budgeten
kommer att innebära för de boende i Rinkeby-Kista.
Reservation
Veronica Stiernborg m.fl. (V ) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2019-01-22
- att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån
Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Majoritetens budgetförslag:
Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt att sänka
kommunalskatten med 16 öre. De väljer att sänka skatten under ett år som redan
innan spåddes bli tufft ekonomiskt för staden. Detta är ansvarslös ekonomisk
politik. Skattesänkningar och förväntade privatiseringar dränerar den offentliga
ekonomin. Många verksamheter får av majoriteten inte ens en höjning som
motsvarar förväntade löne- och kostnadsökningar.
Det blågröna budgetförslaget kommer att innebära en ännu restriktivare
biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter med att bevilja den hjälp
som den enskilde har behov av inom stöd och service till funktionsnedsatta samt
större barngrupper alternativt lägre pedagogtäthet inom förskolan.
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Bostadsmarknaden är allt mer oåtkomlig för ett hushåll som lever på låga
inkomster eller försörjningsstöd vilket ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd
till hushåll som saknar eget boende vilket innebär att boendesegregationen
ständigt fortsätter öka.
Moderaterna har rivstarta året med sin högerpropaganda i våra lokaltidningar.
De skryter om deras budget som sänker skatten för de som arbetar. Det kan låta
bra men skattesänkningen gynnar framförallt personer som tjänar 30 000kr och
uppåt. Mest gynnar de som tjänar mer än 42 000kr. Medelinkomsten i RinkebyKista är strax över 21 000 kr. Detta är alltså en politik som inte gynnar oss. Den
innebär att rika personer i innerstaden får mer i plånboken, och på bekostnad av
stora nedskärningar i våra områden. Moderaterna har också berättat i media att
de ska ställa höga krav på personer som lever på försörjningsstöd, framförallt
nyanlända. I Rinkeby-Kista vet människorna att detta inte är en politik för dem,
det är därför de inte röstade på den.
Vänsterpartiets budgetförslag:
Arbete
Det råder oacceptabla skillnader i arbetslöshet, utbildning och inkomster, och
därmed i ekonomisk trygghet, mellan stockholmare i olika stadsdelar och det
behöver staden med all kraft fortsätta att motverka och förebygga.
Att ha ett jobb är viktigt för att kunna känna sig trygg. Sedan 2014 har
arbetslösheten minskat bland alla grupper i Stockholm och allra mest bland
ungdomar där den har minskat med 28 %. Det är bra men det är inte tillräckligt.
Särskilt i våra områden är arbetslösheten fortfarande mycket hög. I staden
praktiserar vi kompetensbaserad tillsättning vid nyanställningar. Det är bra men
för att uppnå en ökad mångfald inom stadens verksamheter ska lokal kännedom
av stadsdelen vara meriterande i högre utsträckning.
Stockholms stad ska ha bättre arbetsvillkor för sina anställda. Vi delar
fackföreningars oro över de skattesänkningar som genomförs och är oroliga över
de nedskärningar som väntar. Nedskärningar och ytterligare besparingskrav är
det sista våra anställda behöver. Vi delar även fackföreningarnas skepsis över
alla de saker förvaltningen lovar i förhandlingarna eftersom de kommer vara
svåra att genomföra i och med skattesänkningarna.
Vänsterpartiet prioriterar i sin budget att stadsdelens ungdomar ska garanteras
någon form av feriejobb. Det skedde 2018 och var mycket viktigt och
uppskattat. Rätten till egen inkomst och inte vara beroende av ens föräldrar är
även en viktig trygghetsskapande åtgärd. Sommarjobben är inte bara till för de
ungdomar som får dessa jobb utan det skapar även ett mervärde för stadsdelen i
stort. Man bör kolla på andra områden där ungdomar har genomfört
muralmålningar i samarbete med bostadsbolag. De parklekar som finns i våra
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områden skulle också må bra av feriearbetande ungdomar på plats.
Möjligheterna är oändliga och det gäller bara att ta tillvara på den hjälp
stadsdelen kan få av feriejobben.
Stadsdelen ska även erbjuda 300 praktikplatser för unga vuxna.
Trivsel och trygghet
Vi noterar att majoriteten ensidigt betonar repressiva insatser som
ordningsvakter och kameraövervakning när det kommer till trygghetsfrågor. Att
inte ta in kraftigt stärkta förebyggande satsningar i trygghetsarbetet är kraftlöst,
särskilt som forskningen visar att enbart kameraövervakning har en väldigt
begränsad brottsförebyggande effekt. Fler ordningsvakter i vårt område, som
redan har stor närvaro av ordningsvakter, är inte något som vi tror skulle minska
otryggheten. Vänsterpartiet vill istället se satsningar på utbildning för
ordningsvakter.
Minst 50 % av stadsdelens fältassistenter och trygghetsvärdar bör vara kvinnor
för att vara ett tryggt stöd till kvinnor som rör sig ute.
Vi vill ge mer stöd till tjej- och kvinnojourer, öppna fler träfflokaler för kvinnor
och öka stödet till föreningslivet med fokus på tjejers organisering. Stadsdelen
ska kunna erbjuda fortsatt stöd via sociala insatsgruppen. Det ska inte finnas
någon kö till avhopparverksamhet. Vänsterpartiet ser att det är av ytterst vikt att
människor som vill lämna ett kriminellt liv ska få stöd för detta.
Bostäder
För att vara trygg är tak över huvudet och en bra hyresvärd en förutsättning. Alla
har rätt till en bra bostad till ett rimligt pris. Vi har byggstartat 7 500 lägenheter i
Stockholms stad under de senaste fyra åren. 60 % av dessa är hyresrätter. Vi vill
fortsätta bygga ännu fler hyresrätter som vanliga stockholmare har råd att bo i.
Vi säger nej till utförsäljning av hyresrätter, stora hyreshöjningar efter
lyxrenoveringar och slumvärdar som låter sina fastigheter stå och förfalla.
Bostadsbolag som missköter sitt ansvar gentemot sina hyresgäster ska inte
premieras är det kommer till nya tomträtter. Här är den lokala kännedomen
ytterst viktig och bör därför ha en ökad betydelse i den här typen av frågor.
Utbildning
Den skattesänkningen som de blågröna har genomfört gör att den offentliga
ekonomin tar stryk. Många verksamheter får av majoriteten som sagt inte ens en
höjning som motsvarar förväntade löne- och kostnadsökningar. Hit hör bland
annat förskola och skola. Istället väntar höga effektiviseringar på verksamheter
som redan går på knäna. Vi i Vänsterpartiet vill snarare ge ökat stöd till fler
pedagoger och resurspersoner inom våra pedagogiska verksamheter, och inga
besparingar. Skolor som varit drabbade av nedskärningar i våra områden bör få
öronmärkta pengar för ökade personalsatsningar.
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Kultur
Vi i Vänsterpartiet är stolta över det rika kulturliv som finns i stadsdelen. I Järva
spelas det in olika podcasts med över 10 000 lyssnare i veckan, och det är det
område i hela Sverige som har flest hip hop artister tilldelat sin geografiska yta.
Vi har även haft Sveriges största poesifestivaler arrangerat av ideella krafter.
Allt detta är något som vi ska vara stolta över och värna om. Majoritetens
förslag till budget inom Barn, kultur och fritid är 3,5 mnkr lägre 2019 jämfört
med beräknad slutlig budget för år 2018. Detta kommer att slå hårt mot kulturen
i vårt område.
Vänsterpartiet vill satsa på de träffpunkter som Folkets Husby och Folkets hus i
Rinkeby, ungdomsgårdar ska förbättras istället för att gömmas undan i
kontorslokaler och kulturskolan ska ha en fortsatt stark kulturscen i Järva. Detta
är något vi vill göra genom att ge ökade insatser till kulturverksamhet, istället
för att minska dem som de blågröna gör.
Vi vill införa ett nattöppet bibliotek likt Botkyrkamodellen. På så vis kan
studenter som bor i trångboddhet, ofta hemma hos sina föräldrar, få en egen
studieplats med studiero. Vi vill även satsa på fast personal i områdets bibliotek,
så som bredängsmodellen. Med fast personal känner barnen som besöker
biblioteket sin bibliotekarie, och man etablerar en bra kontakt med en vuxen.
Socialtjänst och äldreomsorg
Alla äldre ska känna sig trygga i att stöd i olika former finns att tillgå vid behov
och att den enskildes önskemål ska vara utgångspunkten i att utforma stödet.
Personalen inom hemtjänst och annan äldreomsorg ska ha goda arbetsvillkor och
vid behov få nödvändig kompetensutveckling. Arbetstiden inom hemtjänsten
ska förkortas med bibehållen lön. Detta skulle ge personalen bättre arbetsvillkor
och brukarna skulle få en bättre service.
Ett säkert och tydligt bemötande av alla som söker stöd från socialtjänsten är en
grundläggande förebyggande åtgärd inom socialt arbete. Arbetet med att följa
upp handlingsplanen för socialsekreterarnas arbetsmiljö ska fortsätta.
Den som söker försörjningsstöd ska få ett värdigt bemötande. Moderaternas
uttalande om hårdare krav på personer som lever på försörjningsstöd är
förnedrande och ovärdigt.
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