Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt
m fl (fp) enligt följande:
”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat
1. att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2006
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och
budget för 2006 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget.
3. att uppdra åt förvaltningen att verka för ökad nyetablering av företag här i Farsta
4. att verka för att stadsövergripande pengsystem snarast införs inom förskola,
äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade
5. att arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att
uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ
6. att i budget för år 2006 ska hela den schablonökning som erhållits för förskola och skola
gå direkt ut till de enskilda förskolorna och skolorna, och inte användas till andra
verksamheter i stadsdelen
7. att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur
neddragningarna inom skolan drabbar de enskilda enheterna
8. att förvaltningen tar fram redovisning och förslag kring arbetet mot mobbing på våra
skolor
9. att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur
stadens nya resurstilldelningssystem påverkar särskolebarnens skolgång
10. att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en detaljerad redovisning kring vad
neddragningarna inom äldreomsorgen får för effekter
11. att ungdomar som grips av polis kallas till samtal med socialtjänsten tillsammans med
föräldrar inom högst två dygn
12. att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24
timmar
Det är med oro vi ser vad som händer runt omkring oss även här i Farsta. Arbetslösheten är
hög, socialbidragen rakar i höjden, alltför många elever lämnar skolan med
otillfredsställande kunskaper.
Trots att Stockholms tillväxt har förbättrats en aning har massarbetslösheten bitit sig fast. I
vänstermajoritetens budget 2006 sker återigen en stor satsning på ökade socialbidrag.
Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för
allt hårdare besparingar.

Stockholm behöver en politik som främjar tillväxt och som har en inbyggd förståelse för
näringslivets villkor. Till detta hör naturligtvis att inte i onödan höja skatter och avgifter,
men också att verka för en god offentlig service med bra förskolor och skolor, äldreomsorg
som fungerar och ett rikt kulturliv. Arbetstillfällen och inflyttning är en garant för ökad
kommunal och privat service. Det är därför viktigt att ha en bra kontakt med näringslivet i
Stockholm och upprätthålla en god servicenivå som gör att allt fler företag ser stadsdelen
som en bra plats att etablera sig på.
Folkpartiet vill prioritera kärnverksamheten. Pengarna skall gå till en bra skola och omsorg.
En viktig del av denna prioritering handlar om att öronmärka de resurser som skall gå till
kärnverksamheter. Vi vill flytta makt från stadsdelsnämnderna till individen genom olika
former av pengsystem.
Enskilt drivna alternativ inom skola och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad som
i dag håller på att kvävas i sin linda. Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter öppnas
genom att byta politik och istället uppmuntra entreprenader och privata alternativ.
Fortfarande är det långt tills Farsta uppnår de socialdemokratiska vallöftena om minskning
av antalet barn i barngrupperna. Över hälften av avdelningarna uppfyller inte detta trots att
tre år gått.
Ett hot mot förskoleverksamheten är den stora bristen på utbildad personal. Insatser görs nu
för att utbilda outbildad personal till barnskötare och barnskötare till förskollärare. Medel för
detta finns ej inom den ordinarie verksamheten. Vi känner oro för att kompetenshöjningen
dels inte når tillräckligt många dels är beroende av tillfälliga medel. Vi emotser vi en
redogörelse för hur bristen på utbildad personal inom barnomsorgen ska tillgodoses på lång
sikt.
Att det uppstår köer till förskolan är inte acceptabelt. Enligt lagstiftningen är kommunerna
skyldiga att ge föräldrarna förskoleplats inom tre månader. Folkpartiet har vid upprepade
tillfällen krävt att föräldrar som nekas förskoleplats inom utsatt tid ska ha rätt att erhålla ett
skadestånd.
Grundskola
Svensk skolpolitik är i en djup kris. Under de tio åren med socialdemokratiska skolministrar
har resultaten blivit sämre i matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. I dag är en av
fyra elever som lämnar grundskolan underkända i ett eller fler ämnen. Fler vuxna i skolan har
i praktiken inneburit mer personal utan pedagogisk utbildning.
För oss i Farsta är det mycket viktigt att uppmärksamma att klassresan startar i klassrummet.
Om barn tillåts genomgå utbildning hos oss utan att kunna tillgodogöra sig en rimlig
kunskapsnivå tar vi ifrån dessa barn en möjlighet att förverkliga sina egna mål i livet. Det är
därför mycket allvarligt att besparingar nu drabbar just skolan. Vi från Folkpartiet vill att
förvaltningen återkommer till nämnden med mera detaljerade beskrivningar hur dessa
neddragningar påverkar verksamheten. Vi föreslår också att ytterligare intresse ägnas åt
situationen vad gäller mobbing på våra skolor. Varje elev har en okränkbar rätt att slippa vara
rädd då han eller hon går till skolan. Denna rätt måste vi upprätthålla till varje pris.
Särskolan
Övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem används av majoriteten i Stadshuset

för att genomföra nya kraftiga nedskärningar på särskolan. När särskolan överfördes till
stadsdelsnämnderna i samband med att det nya systemet kom de elever som har störst behov i
svensk skola slåss om pengar med fullt friska barn. Helt i onödan ställs grupper mot grupper.
Välfungerande särskolor slås nu sönder och med största sannolikhet kommer många
särskolebarn tvingas byta skola. Hos oss ser vi en stor besparing på just dessa de mest utsatta.
På t ex Kryddgården får inte barnen längre göra besök i simhallen. Besök som är speciellt
uppskattade av dessa barn som rör sig bättre i vatten.
Besparingarna på särskolan är en politik som vi bestämt tar avstånd ifrån. Förvaltningen bör
ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för hur särskolebarnens
skolgång kommer att påverkas av det nya systemet. Socialdemokraternas cyniska hantering av
särskolebarnen måste stoppas. I folkpartiets budget för staden har vi avsatt 15 miljoner mer än
majoriteten på särskolan. Ansvaret för särskolan bör återgå till utbildningsnämnden.
Äldreomsorg
För tredje året i rad lägger majoriteten en budget som innebär kraftiga besparingar på
äldreomsorgen. Nämnden måste få en mera konkret redogörelse för vad neddragningarna hos
oss faktiskt kommer att innebära i praktiken.
Folkpartiets budget 2006 innebär en kraftig förstärkning av äldreomsorgens budget och en
höjning av hemtjänstpengen med fem procent. Vi föreslår ökat stöd till anhöriga och bättre
omsorg om dementa. Vi vill fortsätta förändringsarbetet i äldreomsorgen och införa full
valfrihet med pengsystem även när det gäller äldreboenden.
Omsorg om funktionshindrade
Med stor oro noterar vi att förslaget till budget 2006 åter kräver en mycket stram
budgethållning inom omsorgen om funktionshindrade med stora besparingar som följd.
Valfriheten för människor med funktionshinder måste istället öka. Vi vill införa pengsystem
för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors möjligheter att själv forma
sina liv. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Samarbetet med
lokala handikapporganisationer kan här öka ytterligare.
Socialt ansvar
Att snabbt fånga upp unga människor i riskzonen för sociala problem är en av de verkligt
stora och svåra utmaningarna för socialpolitiken. För att lyckas måste det finns fungerande
nätverk kring våra barn och unga. Samarbetet mellan polis och socialtjänst måste förbättras
för att samhället ska kunna agera snabbt gentemot unga lagöverträdare. Socialtjänsten ska
prioritera ungdomar som grips för första gången. Vi vill införa en tidsgaranti för ungdomar
som grips av polis. Tidsgarantin innebär att den som grips kallas till samtal med socialtjänsten
tillsammans med föräldrar helst inom ett dygn och högst två. Efter en månad ska en
uppföljning ske.
Missbruksproblemen bland unga i Stockholm är på många sätt mycket allvarliga. Det
intensiva arbete som sker kring dessa frågor här hos oss är bra.
Klotter och belysning
Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem. Klotterproblemen i vår
stadsdel måste åtgärdas. Vänstermajoriteten avsätter alltför lite pengar till klottersanering. Det
är en helt felaktig politik. Saneringen av klottret måste öka. Stadsdelen bör arbeta aktivt med
att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar.

För att detta skall vara möjligt krävs att vi avsätter pengar speciellt för klottersanering. Vi
säger också bestämt nej till att Kulturskolan i Farsta ordnar grafitti-kurser. Sådana har fostrat
alltför många klottrare i staden.
Belysningen måste bli bättre på flera ställen i stadsdelen. Det gäller framför allt i parker,
motionsspår, gångvägar, gångtunnlar samt vid tunnelbanestationer. En väl fungerande
belysning är särskilt viktigt för att medborgarna ska känna sig trygga.”
Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m)
enligt följande:
”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat
att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2006
att godkänna det moderata budgetförslaget i kommunfullmäktige
att stadsdelens skolor får i uppdrag att genomföra försök med SMS-meddelande vid frånvaro
att tilläggsbeloppet för elever i behov av särskilt stöd bör redovisas i särskild ordning
att förvaltningen ges i uppdrag att i april varje år redovisa gruppstorlekarna på varje enskild
förskola
att en rekryteringssatsning görs så att föräldrar kan erbjudas plats i familjedaghem
att stadsdelen tar ordentliga krafttag i arbetet med att minska socialbidragsberoendet
att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar
att säker belysning införs över stadsdelen i syfte att skapa trygga utomhus ytor
att städningen av gator och parker förbättras
att Farsta utarbetar en strategi för insatser mot våld och droger bland unga
att avskaffa de 2 konsumentvägledarna som idag finns i Farsta
samt att därutöver anföra följande;
Vi vill att Farsta ska ingå i den huvudstad som är den mest drivande, mest kreativa
staden i norra Europa.
Vi vill skapa ett Farsta som sjuder av liv, framtidstro och där människan klarar sig
själv.
Vi tror på människan och hennes möjligheter!
I vårt Farsta har man service, boende, umgänge och allt som hör livet till. Där blandas unga
och gamla och alla skall känna sig trygga.

I vårt Farsta lever gamla och unga, invandrare och svenskar tillsammans och vet att alla
behövs och kan påverka sin framtid. I annat fall får vi inte ett levande Farsta; vi får ett
främlingskapets hårda och kalla samhälle – det som så falskt kallas solidariskt av dem som
vill att politikerna skall bestämma över människans vardag.
Införandet av biltullar kommer att försämra förutsättningarna för oss som lever i Söderort.
Kostnaderna är nu uppe i 3,8 miljarder kr för detta farsartade jippo. Biltullarna kommer att
medföra ökade kostnader med tusentals kronor per år för de som är beroende av att utnyttja
bilen innanför tullzonerna och köerna kommer att öka inom de alternativa transportmedlen.
Stadsdelsförnyelseprojektet är ett jippo som vänstermajoriteten hittat på. Samtidigt som man
öser ut pengar på många gånger ytterst tveksamma projekt gör man kraftiga besparingar inom
viktiga verksamheter. Vi är oroade över att många av de projekt som beslutats kommer att
föranleda framtida driftkostnader. Rent budgettekniskt är det förkastligt att man blandar in
stadsdelsförnyelsepengarna i ordinarie verksamhetsplan.
Kompetensfonden Dessa medel gör att ordinarie verksamhet inte längre ser det som en
självklar del att budgetera för kompetensutveckling utan i stället räknar man med medel
utanför budgetram.
Särskolan Vi varnade redan tidigt för att ersättningsnivåerna inte skulle bli rättvisa på grund
av svårigheter att klassificera särskolebarn i grupper på det sätt som genomförs. Dessa barns
individuella behov är mycket varierande. Det visar sig nu att våra farhågor har besannats. Det
har visat sig att övergången till ett schabloniserat resursfördelningssystem används av
majoriteten för att genomföra nya kraftiga nedskärningar på särskolan. När ansvaret för
särskolan har överförts till stadsdelsnämnderna måste de elever som har störst behov i svensk
skola slåss om pengar med fullt friska barn. Helt i onödan ställs grupper mot grupper.
Välfungerande särskolor kommer att slås sönder och med största sannolikhet kommer många
särskolebarn tvingas byta skola. Naturligtvis är det viktigt att kontakten mellan
utvecklingsstörda och icke-utvecklingsstörda elever utvecklas, både i skolan och i resten av
samhället, men det får aldrig ske till priset att de utvecklingsstörda barnen förlorar rätten till
en utbildning som är anpassad efter deras behov.
Flyktingmottagningen För nytillkomna svenskar är en snabb etablering på arbetsmarknaden
en förutsättning för integration. Individens önskemål om typ av arbete och behov av
kompletterande utbildning ska vara utgångspunkten. Ett pengsystem för flyktingmottagande
och introduktion skulle öka valfriheten för den enskilde. Även när det gäller SFIundervisningen bör pengsystem införas. För ett verkningsfullt flyktingmottagande bör
frivilligorganisationer involveras i arbetet.
Arbete istället för bidrag För att klara framtidens välfärd är det nödvändigt att fler
människor arbetar och har en egen försörjning. Välfärden bygger på en arbetande nation.
De som i första hand drabbas när det inte finns tillräckligt många arbetsgivare och lediga jobb
är de unga och invandrare. Istället för att attackera orsaken – ett system som inte premierar
flit och ansträngningar – satsas idag stora summor på att behandla symptomen. Antalet
välvilliga men misslyckade projekt för integration, jämställdhet och ungdomar bara stiger.
I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras deras oförmåga tydligt genom
att målet föreslås att flyttas till utgången av 2007.

För att lyckas med målet att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten
till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och
givit ett mycket gott resultat. Inte minst gav samarbetet med näringsliv och
bemanningsföretag fler jobb.
De sk +jobben ska vara resurspersoner inom skolan och frågan man ställer sig är vilka
arbetsuppgifter de konkret kommer att ha och om det är till gagn för eleven.
Demokrati och valfrihet Valfrihet och en mångfald av aktörer ger fler arbetsgivare och
genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda
hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa resurser kan i stället användas för att höja
kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Med en modell där
resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en
byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas
och det medborgerliga inflytandet stärkas.
I Farsta finns dock ingen valfrihet utan här härskar vänstermajoriteten där demokrati
inte är det fria valet utan här ska man på kommunal nivå bedriva socialistisk valrörelse
med olika socialistiska föreningar inblandade som om inte valfusket under förra
valrörelsen är nog.
En skola med kunskap i fokus. Vår utgångspunkt är att varje elev är unik. Alla har sina egna
visioner, mål och talanger. Kärnan i den moderata grundvärderingen är tron på att varje
människa har förmågan och viljan att forma sitt eget liv utifrån sina egna önskemål.
Men det är inte bara den enskilde individen som har nytta av en väl fungerande skola.
Välutbildade medborgare är viktigt för både den ekonomiska tillväxten och för att skapa det
goda samhälle med engagerade och ansvarstagande samhällsmedborgare som vi vill ha.
Barn och ungdomar kan ha behov av särskilt stöd av fysiska, psykiska eller sociala skäl.
Men i Stockholm tvingas nu flera skolor att avskaffa de sista speciallärarna och spara in på
eleverna med störst behov av stöd. I vissa fall tvingas elever till särskilda studiegrupper i
andra skolor istället för att få det stöd de har rätt till i den skola där de går. För att komma till
rätta med problemen vill vi införa en likvärdighetsgaranti för att säkerställa att alla barn får en
rättvis bedömning – oavsett var i staden deras föräldrar bor. Samtidigt gör vi moderater en
särskild satsning i vår budget för 2006 på 10 miljoner kronor för att öka stödet till barn med
särskilda behov.
Föräldrarna skall ha ökat inflytande över barnomsorgen. Deras val och önskemål ska styra
inriktningen och utbudet av barnomsorg i Stockholm. För att möjliggöra detta införs under
2006 en barnpeng. Pengen kan användas till en plats i förskolan, men även till familjedaghem.
Samtidigt får stockholmarna samma möjlighet som Nacka- och Sollentunaborna att bli
dagbarnvårdare åt egna barn. Barnpengen ska gå direkt till förskolan eller familjedaghemmet
för att skapa likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående utförare.
pedagogiska utveckling. Vi höjer därför i vårat förslag till budget för 2006 förskoleschablonen
med 6,1 procent för att göra det möjligt att anställa fler förskollärare.
Genom nya nationella prov eller återinförda egna Stockholmsprov ska elevens kunskapsläge
jämfört med målen göras tydliga. Proven i år 2 ska ha fokus på läsförståelse så att vi tidigt
fångar upp de elever som inte når målen. I år 5 ska proven särskilt inriktas på räkning för att
fånga upp de elever som har svårt med matematiken. I år 8 ska proven ske brett så att vi
fångar upp de elever som har svårt att nå gymnasiebehörighet.

Elever och föräldrar har en självklar rätt att få information om hur eleverna utvecklas i skolan.
Stadens skolor ska vara skyldiga att för elever och föräldrar beskriva elevens utveckling och
att specificera behov av extra tid eller stöd. Verktygen för detta är elevens individuella
utvecklingsplan, men vi vill också ha obligatoriska skriftliga omdömen från det att eleverna
börjar skolan.
Barnen och ungdomarna i Farsta kommer inte att vara fredade på något vis då
vänstermajoriteten inte förmår att bedriva en god barn och ungdomspolitik.
Barngruppernas storlek kommer ej att hållas. I Farsta kommer nu vänstermajoriteten
att minimera vikarieinsatserna och assistentstödet till elever med särskilda behov
kommer att ges mer restriktivt och ungdomarna lämnas till konstgjorda projekt som
inte ger dem någon framtid och dessutom så väljs ett fåtal ut till detta vilket är en
märklig politik.
Mobbning och säkerhet Undersökningar visar att tusentals stockholmselever mobbar och
trakasserar sina kamrater och lärare. Samtidigt vet vi att mobbning och annan kränkande
behandling kan bekämpas. I Norge och Island införde borgerliga regeringar
forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid minskat mobbningen med upp till 50
procent. Vi vill göra detsamma i Stockholm. Dessutom måste det drogförebyggande arbetet i
skolorna förbättras samtidigt som alla brott som begås i skolan polisanmäls av skolan.
Tidigare fanns det kvarterspoliser som hade ett särskilt ansvar för och god kontakt med
närbelägna skolor. Vi vill tillföra polisen resurser och vill att varje skola ska ha en
kontaktpolis i syfte att minska klyftan mellan polis och skola. Genom att träffa ungdomar i
vardagen i skolan får polisen en utmärkt möjlighet att arbeta brottsförebyggande.
Skolan ska som alla andra arbetsplatser i Stockholm vara trygg och säker. Föräldrarna ska
veta att deras barn är trygga i skolan. Det kan inte längre vara fritt fram för våldsverkare och
vandaler i skolorna. Skolan ska göras säkrare genom bemannade entréer och kodlås. Vi vill
också ta krafttag mot den omfattande skadegörelsen. Klotter ska omedelbar saneras och större
möjligheter för skolan att videoövervaka byggnaderna ska införas.
Vi vill göra en särskild satsning på att förenkla föräldrarnas vardag genom en gemensam
webbportal där de kan ansöka om barnomsorg, söka information om och jämföra olika
alternativ, anmäla sig till önskad skola/förskola/familjedaghem och följa platstillgång och
antagning. För staden innebär det samtidigt mindre kostnader för administration, papper och
porto, en bättre överblick över planering och prognoser samt enklare möjligheter till
kommunikation med brukare (information, brukarundersökningar, utvärderingar m.m.).
Äldreomsorg – kvalitet genom valfrihetEn av stadens främsta uppgifter är att se till att det
finns en omsorg av god kvalitet för de äldre som behöver service, omsorg och vård. Den äldre
stockholmarens upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen – den
äldre stockholmaren ska vara i centrum.
Det innebär att äldreomsorgen ska präglas av inflytande, respekt, individualisering, trygghet
och valfrihet. Alla äldre är individer och har olika behov och önskemål om boende på äldre
dagar. Det är därför viktigt med ett brett spektrum av olika äldreomsorgsverksamheter som
äldrepengen kan användas till men även att tilläggstjänster kan köpas utöver pengen. För
många äldre kan ensamheten vara ett stort problem.

Därför är det angeläget med boenden där äldre kan träffas och umgås, även om
omsorgsbehoven inte är mycket tunga. Självfallet ska inte heller äkta makar säras åt på grund
av att deras omsorgsbehov skiljer sig. Genom införandet av kundvalssystem flyttas makten att
välja var man vill bo från myndigheten till de äldre och deras anhöriga. Valfriheten ger också
den äldre ett ökat inflytande. Den äldres önskemål och synpunkter på tjänsten som utförs och
hur den utförs blir högst väsentliga för utföraren, då den äldre om den inte är nöjd kan välja en
annan utförare.
För många äldre är det viktigt att få bo kvar i sin vanliga bostad även när behoven av omsorg
ökar. Staden ska erbjuda insatser från äldreomsorg och sjukvård i hemmet för att möjliggöra
detta. Att få bo kvar i sitt hem ska vara en möjlighet och får inte förvandlas till tvång.
Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt
till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt.
Anhörigas insatser i äldreomsorgen är ovärderliga. Dessa insatser sparar också stora summor
åt kommunen. Staden har ansvar för att på olika sätt stödja och avlasta anhörigvårdare.
Det är angeläget att Stockholm utnyttjar de möjligheter som informationsteknologin
tillhandahåller för att förbättra och effektivisera äldreomsorgen. Staden bör även ta hjälp av
teknologin för att erbjuda stadens äldre information om stadens äldreomsorg. En
äldreomsorgskatalog skulle med stor fördel kunna finnas tillgänglig via länk från stadens
hemsida. Den skulle ge de äldre, deras anhöriga och även stadens anställda en utförlig bild av
det utbud som finns i äldreomsorgen avseende verksamheter och lediga platser.
Äldreomsorgspersonalen kommer att få förändrade scheman med varannan helgs
tjänstgöring pga minskad budget. Det är som alltid kärnverksamheterna och dess
personal som ska drabbas medan andra omöjliga projekt får breda ut sig. Vi kan
konstatera att nämnden inte fått ta del av MBL protokollet inför VP 2005 och frågan är
om majoriteten hoppas att vi ska glömma bort detta ?
Omsorg om funktionshindrade med individen i centrum. Alla människor ska tillförsäkras
integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller
inte. Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller de funktionshindrades situation.
Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare.
Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.
En av de absolut viktigaste åtgärderna för att förbättra för funktionshindrade är att genom
valfrihetssystem öka deras makt över sitt eget liv. Vår målsättning är att det politiska
inflytandet över människors vardagsbeslut ska minska. Det är människorna själva som bäst
kan bestämma vilken vård- och omsorgs givare de och deras familj vill ha. Detta gäller
oavsett om man har ett funktionshinder eller inte.
Det handlar i grunden om respekt för de enskilda invånarnas förmåga och vilja att ta ökat
ansvar för sig själva och sin familj liksom respekten för att människor är olika och har olika
behov och mål.
Kundval har redan införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice.
Nu är det dags att gå vidare och införa valfrihet även inom de särskilda boendeformerna men
istället så kommer det att bli försämringar för brukarna i och med att
vänstermajoriteten måste spara pga sina felprioriteringar.

De hemlösa. I arbetet med att hjälpa de hemlösa i Farsta bort från sin hemlöshet måste den
enskilde individens problem och möjligheter vara i fokus.
Det räcker dock inte. De hemlösa har utöver eventuella missbruks- eller psykiska problem
också ett socialt problem avseende boendet. Detta gör gruppen hemlösa till de allra mest
utsatta medborgarna i vår stad.
I arbetet med att hjälpa de hemlösa är det av stor vikt att så många krafter som möjligt
engageras. Frivilligorganisationernas arbete är i sammanhanget ovärderligt. För att underlätta
för frivilliga krafter att ta ett större utrymme i arbetet med att minska hemlösheten vill vi
undersöka möjligheterna till att införa valfrihetssystem inom stödet.
Det är oerhört angeläget att Tak-över-huvudet-garantin återinförs och verkligen innebär att
hemlösa garanteras en sängplats för natten. En urholkad Tak-över-huvudet-garantin, som i
praktiken bara innebär ett försök med fältförlagd biståndsbedömning, riskerar att förvärra
situationen och minska förtroendet och trovärdigheten för stadens garanti.
Vi avvisar bestämt förslaget om införande av sprutbytesprogram. Sprutbytesprogram kommer
att försvåra arbetet med att minska narkotikamissbruket i Stockholm och är därutöver en
kapitulation inför missbruket som samhället aldrig kan acceptera. Det offentliga ska inte
tillhandahålla verktygen för det olagliga missbruket.
En trygg och säker stad
Söderort borde vara en trygg och säker del av Stockholm att arbeta och leva i. Vi får aldrig
acceptera att människor känner sig rädda i vår stad.
För att skapa en ökad trygghet är det brottbekämpande och det brottsförebyggande arbetet av
stor vikt. Den socialdemokratiska regeringens utarmning av polisens resurser de senaste åren
har fått till effekt att allt fler stockholmare känner sig otrygga. 40 procent av
stockholmskvinnorna är rädda för att utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36
procent, av stockholmarna anser att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och
inbrott i stadsdelen där de bor. 23 procent av stockholmarna anser att våld och misshandel
utgör ett ”ganska” eller ”mycket” stort problem i stadsdelen.
Det förebyggande arbetet mot brottslighet är en viktig kommunal uppgift, men bör så långt
det går bygga på frivilliga initiativ. Brottsofferjourerna bedriver exempelvis ett mycket viktigt
arbete som bör stödjas. Men staden kan även göra mer för att stödja insatser till våldtagna
kvinnor eller offer för de många butiksrånen i närområdet.
Vi säger det igen det är alldeles för få poliser och av de som arbetar är många
utkommenderade på andra uppdrag eller helt enkelt frånvarande på grund av andra orsaker
som sjukskrivningar. Att öka antalet synliga poliser är den enskilt viktigaste
trygghetsskapande åtgärden man kan vidta idag.
När det gäller det brottsförebyggande arbetet är det viktigt att staden bidrar till att stadsmiljön
känns trygg och säker. En hel del går att åstadkomma genom skärpta rutiner vad gäller
snabbare klottersanering och ordentliga belysningsprogram för staden. Med klotterfria och
upplysta miljöer är det lättare att hålla tillbaka brottsligheten och stävja asociala beteenden.
Belysningssatsningarna måste konkretiseras och genomföras. Det finns runt om i staden flera
lämpliga områden där bättre belysning skulle göra stor skillnad för tryggheten.
Vivill alltså verka för ett mer upplyst Stockholm. Skadegörelse mot belysningsanläggningar
bör bemötas på samma sätt som klotter och annan skadegörelse.

Klottersanering och städning av de gemensamma utrymmena måste prioriteras mer än i dag.
Skötseln av våra parker – en alldeles för dåligt utnyttjad resurs – måste bli bättre och därför
är det märklig skrivning när förvaltningen anser att man ska klargöra kioskägares
ansvar när det gäller sanering av byggnader samtidigt som man själv inte genomför
detta.
Dagens system med återvinningsstationer har stora brister gällande bland annat nedskräpning
och förfulning av stadsbilden. De gröna soptunnorna ska tas bort från gator och torg för att
istället grävas ner under marken. Vi anser att det finns många bra ställen för att gräva ner
dessa på flera ställen inom vårt område.
Avskaffa stadsdelsnämnderna Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad
och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som
stadsdelsnämndsorganisationen innebär, ger inte ökad demokrati, eller ökat inflytande för
medborgarna. Den innebär ökade kostnader, ineffektivitet och hinder för medborgarna.
Politikerna i stadsdelsnämnderna utses av kommunfullmäktige på grund val av valresultatet i
hela Stockholms stad. Det är alltså samma mandatfördelning som i kommunfullmäktige.
I rapporten ”Stadsdelsnämnderna i Stockholm – Demokrati och effektivitet” som institutet för
kommunal ekonomi IKE, vid Stockholms universitet presenterade i mars 2001 konstaterades
att det inte går att belägga att stadsdelsnämndsreformen skulle ha medfört att medborgarna
blivit mer engagerade och aktiva i lokalpolitiken. I den meningen framstår SDN-reformen
som ett policymisslyckande.”
Stadsdelsnämnderna har gjort det svårare för medborgare och journalister och tjänstemän att
ställa stadens politiker till ansvar för den förda politiken på olika områden.
Slutsatsen är tydlig. De som tjänat på stadsdelsnämndsreformen är inte medborgarna utan
politikerna. Heltidspolitikerna har blivit fler och kostnaderna för politiska arvoden högre. Det
finns inget egenvärde i att ha många politiker, tvärtom, kommunens uppgift är att till så låg
kostnad som möjligt erbjuda medborgarna en god service.
Stockholms stads stadsdelsnämnder har ansvar för verksamhet för cirka 20 miljarder per år.
Ansvaret är dock till stor del en chimär. Beslut kring budget fattas av kommunfullmäktige
som genom resursfördelningssystem fördelar pengar till skolor, socialtjänst, äldreomsorg med
mera. Stadsdelsnämnderna kan inte själva annat än marginellt ändra den av
kommunfullmäktige fastslagna fördelningen utan fungerar i realiteten som lokal utförare- och
controllerfunktion till kommunfullmäktige när det gäller de kommunala kärnuppgifterna.
Administrationen av detta samt de lokala politikerna måste givetvis finansieras. I och med att
det inte finns en budgetpost i Budgeten för Stockholms stad som heter ”Administrativa
kostnader i stadsdelsnämnderna” används i stället delar av de pengar som är avsatta för
kärnverksamhet. En genomgång av verksamhetsplanerna för Stockholms arton
stadsdelsnämnder visar att i genomsnitt 4 % av de resurser som en stadsdelsnämnd tilldelas av
kommunfullmäktige används, inte till skola, förskola eller socialtjänst utan till administration.
Sammanlagt motsvarar detta över 750 miljoner bara under 2005. För 750 miljoner skulle
kommunalskatten kunna sänkas 50 öre eller över 2 000 lärare anställas. Den genomsnittliga
kostnaden uppgår till 1 000 kronor per invånare och år även om den varierar kraftigt mellan
de olika stadsdelsnämnderna.
Att stockholmare i behov av olika stöd ska kunna röra sig inom staden är självklart. Men det
skapar problem för budgethållningen i stadsdelsförvaltningen. I vissa fall hindras elever från

att gå i skola i andra stadsdelar för att budgetindelningen i stadsdelsnämnder lägger hinder i
vägen. Stadsdelsnämnderna är det sämsta av två världar. De splittrar verksamheter som bättre
sköts centralt, och centraliserar makten över beslut som bäst fattas direkt av medborgarna.
"Synen på Stadsdelsnämnder och dess förvaltningar från de centrala nämnderna och
förvaltningarna är dessutom väldigt styvmoderlig. Vi ser i ärende efter ärende hur
stadsdelsnämndens beslut och åsikter i viktiga ärenden totalt ignoreras och behandlas
styvmoderligt centralt, både på politisk och tjänstemannanivå. Även detta är ett starkt bevis
för att dessa nämnder skall avskaffas."
I dag ser vi att stadsdelsnämnden till stor del saknar egna ärenden och enbart är en
remissinstans detta är stort slöseri av skattekronor.”
Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd)
enligt följande:
”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat
att

i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2006.

att

minska barngruppernas storlek,

att slå fast att storleken på småbarnsgrupper inte skall överstiga 13-14 barn och
syskongrupper 17-18 barn.
att

ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet redovisa kösituationen inom barnomsorgen

att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för skall saneras inom 24
timmar
att

förvaltningen utarbetar en strategi för insatser mot våld och droger bland unga

att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden och redogöra på vilket sätt
förvaltningen samarbetar med frivilligorganisationer för att möjliggöra en meningsfull tillvaro
för våra äldre
att

ej införa restriktivare bedömning inom hemtjänsten

att

förvaltningen utser en anhörigkonsulent

att
alla som bor i ett äldreboende får ett personligt samtal där ansvarig enhet går igenom
vilka rättigheter de äldre har, vad enheten i sina åtaganden har lovat att utföra, och hur
klagomål framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i
samtalet med den äldre.
att förvaltningen ges i uppdrag att initiera en volontärverksamhet inom främst äldreomsorgen
i stadsdelen.
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett program för hur föräldrarnas engagemang i
skolan skall öka. Ett förslag till ”kontrakt” mellan föräldrar och skola utformas som ett led i
detta.

att
stadsdelsnämnden ser till att alla som är i behov av ledsagare, personliga assistenter,
avlösare och kontaktpersoner har möjlighet att välja utförare.
att
förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor vad gäller
handikappanpassning och föreslår ett program för ytterligare förbättringar.
att därutöver anföra följande:
I Kristdemokraternas Farsta ges utrymme för människors inneboende kraft och vilja att
påverka. I vårt samhälle hålls ingen tillbaka och ingen lämnas efter. Det är ett samhälle där
alla räknas. Trygghet och frihet kombineras. Människor ges tillbaka den kraft, som under
alltför långt socialdemokratiskt regeringsinnehav hållits tillbaka.
Den socialistiska majoriteten saknar tilltro till enskilda människor. Den utgår från kollektivet
och genom höga skatter och bidragspolitik fråntar den människor makten att styra över sina
liv. Genom en medveten politik har socialdemokraterna tvingat människor att bli beroende av
samhället, staten och kommunerna.
Kristdemokraternas viktigaste prioritering är att ge förbättrade livsvillkor för familj, barn och
äldre. Stockholm skall bli Sveriges bästa kommun när det gäller valfrihet, omsorg och
livskvalitet för barn, äldre och invandrare. Det goda samhället grundläggs genom att de små
naturliga gemenskaperna, som familjen, grannskapet och arbetsgemenskapen, tillåts fungera
och människors egna resurser tas tillvara. God omsorg och utvecklat stöd när det behövs
kombineras med friheten att göra egna val. Därigenom visas också respekt för varje barns och
varje äldres integritet och olikhet.
Mer tid för barnen
Att skapa mer tid för barnen är ett viktigt politiskt mål för Kristdemokraterna. Vi menar att
det är föräldrarna som bäst vet hur barnomsorgen för deras barn bör ordnas. Familjerna i
Farsta måste få ökade praktiska och ekonomiska möjligheter att välja den kombination av
minskad arbetstid och barnomsorg utanför hemmet som passar varje familj bäst. Den
fullständigt ensidiga subventionen av vissa barnomsorgsformer, och bristen på möjligheter att
välja andra lösningar, har accentuerats ytterligare genom införandet av maxtaxan.
Vi vill att föräldrar med barn mellan i första hand 1 – 3 år skall kunna erbjudas någon form av
vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola. I årets budget anslår vi därför 165 mnkr i
staden för att föräldrar skall kunna starta familjedaghem för enbart sina egna barn, en ”mer tid
för barnen”-reform. Modellen innebär att föräldrarna startar en firma, ansöker om f-skattsedel
och därefter kan få del av barnomsorgskostnaderna för det egna barnet. Förutom de positiva
effekterna för familjernas valfrihet och flexibilitet kan förskolans småbarnsgrupper minska i
storlek om ett antal föräldrar väljer denna form av vårdnadsbidrag. Vi är övertygade om att
detta också skulle kunna minska stressen i den enskilda familjen.
Barngrupperna i förskolan minskar inte i någon nämnvärd utsträckning och medan alternativ
som familjedaghem minskat. Även mötesplatser som Öppna förskolor har minskat i antal.
Familjedaghemmen behöver en renässans i staden. För många familjer som värdesätter små
barngrupper och en hemlik miljö är de ett bra alternativ. Det skall vara möjligt att få

familjedaghem i alla delar av staden. Därför behövs en informationssatsning och särskilda
åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. Familjedaghem skall vara ett
likvärdigt alternativ till förskola.
I årets budget satsar Kristdemokraterna 150 mnkr mer jämfört med stadens budget 2005 för
att minska barngrupperna. För familjedaghem anslår vi 5 mnkr. Öppna förskolan satsar
kristdemokraterna 10 mnkr extra på och till parklekarna anslår vi 9 mnkr. Samtidigt förstärker
vi skolbarnomsorgen med 7,6 mnkr.
Mer resurser till grundskolan
Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever att läsa, skriva och räkna. Dessa
baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i
skolan. Grundskolan har ansvar att se till att eleverna klarar godkända betyg och blir behöriga
att söka till gymnasieskolan. Medel flyttas därför från gymnasieskolan till grundskolan.
I årets budget för staden anslår Kristdemokraterna 27 mnkr extra till grundskolorna för en
särskild satsning på baskunskaper. För särskoleverksamheten anslår vi 10 mnkr extra.
När eleven skrivs in i skolan bör även föräldrarna ”skrivas in” för att markera att skolan
önskar ett samarbete. Ett ”kontrakt” bör tecknas om ansvars- och rättighetsfördelningen
mellan elever, föräldrar och skola. Skolan kan aldrig fullt ut kompensera ett hem som inte är
skolintresserat. Det är därför viktigt att det finns en god relation mellan skolan och hemmet.
Stadsdelsnämnden bör ta fram ett program för hur föräldrarnas engagemang i skolan kan öka.
Ett förslag till ”kontrakt” bör presenteras av stadsdelsförvaltningen.
Lugn och ro är en förutsättning för att elever skall kunna lära sig. Svaga elever drabbas mest
av ostrukturerad undervisning. Elever med inlärningssvårigheter måste garanteras rätt att få
extra stöd. Elever med speciell fallenhet för ett ämne måste också bli uppmärksammade och
ges ytterligare stimulans för att utvecklas vidare.
Ingen elev skall behöva vara rädd för att gå till skolan. Särskilda handlingsplaner mot
mobbning skall finnas och tillämpas på alla skolor. För att skapa trygghet och trivsel i skolan
måste verksamheten baseras på en god och väl förankrad värdegrund. Nolltolerans mot
mobbning skall gälla.
Meningsfull fritid
Parklekarna utgör viktiga mötesplatser för alla åldrar. Förskolor, lediga barn och ungdomar
och hemmavarande föräldrar med barn är några viktiga brukargrupper, men även äldre
personer kan ha glädje av att besöka parklekarna. I Stockholm är parklekarna extra angelägna
eftersom det i många bostadsområden inte finns plats för säker utomhuslek.
Samhället behöver fler medborgare som tar egna initiativ och kompletterar stadens
verksamheter där sådana initiativ dyker upp måste de tas tillvara och uppmuntras.
Trygghet och valfrihet för de äldre
Äldre har mycket att bidra med. Allt för ofta sammankopplas tyvärr äldre med sjukdomar och
vård vilket är olyckligt. Det finns dock ett stort behov av att förbättra stadens insatser för att
ge de som behöver stöd en trygg vardag och hjälp att hantera sjukdomar. Aktiviteter som
berikar livet och valfrihet i hur vården och omsorgen skall utformas är viktiga delar i äldres
liv.
De allra flesta människor lever ett långt friskt och aktivt liv och äldre Farstabor har mycket att
bidra med. De deltar i samhällslivet på olika sätt och deras erfarenhet och kunskap skall tas

tillvara. Våra pensionärsorganisationer bidrar med ett omfattande frivilligarbete som berikar
många äldres vardag och skapar meningsfullhet. Det är därför viktigt att de har lokaler att
tillgå där de kan utöva sin verksamhet. Dessa lokaler måste dock också vara öppna för andra
så att de kan utnyttjas maximalt.
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden och redogöra på vilkets sätt
förvaltningen samarbetar med frivilligorganisationer för att möjliggöra en meningsfull tillvaro
för våra äldre. De äldre som är i behov av vård måste garanteras en värdig vård. En bra vård
där trygghet och omtanke medför att de som är i behov av vård kan åldras i vetskap om ett
gott omhändertagande.
Alla som bor i ett äldreboende bör få ett personligt samtal där ansvarig enhet går igenom vilka
rättigheter de äldre har, vad enheten i sina åtaganden har lovat att utföra, och hur klagomål
framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i samtalet med
den äldre.
Kristdemokraterna vill inrätta ett telefonnummer som går direkt till äldreomsorgen, en slags
”heta linje”. Den som svarar i telefonen skall lotsa fram till rätt instans och handläggare. Den
enskilde skall inte behöva fundera över om det är kommunen eller landstinget som har
ansvaret för frågan.
Kristdemokraterna vill införa en värdighetsgaranti som klart och tydligt innehåller besked om
vad man kan förvänta sig och kräva av äldreomsorgen i Stockholm.
Kristdemokraternas värdighetsgaranti har betoning på bemötande och omvårdnad,
trygghetsgarantin är en vårdgaranti med betoning på tillgänglighet, och en boende- och
hjälpmedelsgaranti där rätten till stöd och service ingår. Äldreomsorgsinspektörerna pekar på
vikten av att vardagslivsuppgifter finns med som ett naturligt arbetsområde inom
äldreomsorgen. Dessa uppgifter borde enligt Kristdemokraterna vara självklara eftersom det
handlar om utevistelse, kulturupplevelser, måltiden, tidningsläsning och möjlighet att odla
personliga intressen.
Eget val bör också gälla boendet. Äldre över 85 år som ansöker om äldreboende skall
garanteras detta. Dessa äldreboenden skall erbjuda kontakt och gemenskap i mer organiserad
form. Ensamheten för många äldre kan leda till sämre livskvalitet men också till fysisk och
psykisk sjukdom. Många äldre vill bo i servicehus. Samtidigt nekades 350 personer plats i
servicehus förra året. Det är oacceptabelt. Kristdemokraterna vill att omvandlingen från
servicehus till äldreboenden stoppas. Många lägenheter står tomma i servicehus och skapar
underskott i stadsdelsnämnderna. Den stora utbyggnad av särskilda boenden som
genomfördes under den föregående mandatperioden kommer nu inte de äldre tillgodo på
grund av omvandlingen. Fler platser behövs också bland annat för korttidsboende.
Ensamhet är ett stort problem, vilket kan leda till utanförskap och också sjukdom. De av våra
äldre som drabbas av ålderssvaghet, demens eller annan sjukdom skall ges den bästa vård.
Demens är en uppmärksammad sjukdom som alltfler drabbas av. För att de demenssjuka ska
få en värdigare och bättre vård skall äldreomsorgspersonal och biståndsbedömare erbjudas
utbildning om demens. Utbildning och kunskap minskar den psykiska påfrestning det innebär
för personalen att arbeta med demenssjuka. Det ökar också säkerheten för den demente.
Särskilda demensteam med personal som har särskild kompetens omkring demenssjukdomar
kan höja kompetensen inom detta område i staden.
Anhöriga gör en stor insats och avlastar samhället när de vårdar sina nära och kära. Deras
arbete måste uppvärderas och de måste få ett ökat stöd. En satsning behövs för att stödja de

som vårdar anhöriga, bland annat genom olika former för avlastning och genom
anhöriggrupper som ges stöd och handledning. Det är viktigt att stadsdelsnämnden aktivt
uppsöker anhörigvårdare så att hjälp ges i tid.
Kristdemokraterna avsätter 110 mnkr mer än majoriteten till äldreomsorgen i staden.
Omsorg om funktionshindrade
Respekt för den enskildes önskemål och val skall styra insatserna inom omsorgen. De skall
utgöra ett stöd för den enskilde att leva ett så normalt liv som möjligt och känna ökad
delaktighet och gemenskap i samhället. Stadsdelsnämnden måste se till att alla som är i behov
av ledsagare, personliga assistenter, avlösare får det och också erbjuds välja utförare.
Många gruppbostäder är i dag inte ändamålsenliga utifrån de krav som ställs.
Stadsdelsnämnden måste därför se till att sådana gruppbostäder byggs om så att ett effektivt
resursutnyttjande säkerställs och de boende kan garanteras en ökad kvalitet. Elever med
funktionshinder ska också omfattas av valfriheten att välja skola. Handikappanpassningen på
stadens skolor måste intensifieras så att valfriheten blir verklig. Därför kräver
kristdemokraterna att förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor vad gäller
handikappanpassning samt föreslår ett program för ytterligare förbättringar.
Det är angeläget att vuxna förståndshandikappade ges möjlighet till utbildning och
vidareutveckling.
Social trygghet
Den individ och familjeomsorg som stadsdelen bedriver är medborgarnas yttersta skyddsnät.
Därför måste arbetet präglas av hög kvalitet och respekt för människor. En väl fungerande
socialtjänst måste finnas till hjälp åt dem som verkligen behöver stöd från samhällets sida.
Samtidigt är det viktigt att hjälpa till självhjälp. Exempelvis genom att stimulera till att
förändra hjälptagarens egen situation och lära sig att ta eget ansvar.
Missbruksproblemen bland unga i Farsta är på många sätt mycket allvarliga. Ett intensivt
arbete i stadsdelen krävs för att begränsa ungas tillgänglighet till alkohol och droger.
Krogar som serverar alkohol och affärer som säljer folköl till personer som inte är arton år
skall drabbas av kännbara sanktioner.
Att snabbt fånga upp unga människor i riskzonen för sociala problem är en av det verkligt
stora och svåra utmaningarna för socialpolitiken. För att lyckas måste det finnas fungerande
nätverk kring våra barn och unga i form av ett starkt civilt samhälle, en trygg och
kunskapsinriktad skolmiljö, att unga i farozonen upptäcks tidigt samt att åtgärder sätts in utan
dröjsmål när så krävs. Förvaltningens arbete med att öka sambanden mellan insatser i skola
och familj är positivt.
Unga brottslingar måste fångas upp på ett bättre sätt. Ett system som garanterar personlig
kontakt med föräldrar skall införas. Därför föreslår vi att tillräckligt med resurser avsätts för
att snabbt och konsekvent fånga upp unga lagöverträdare och barn och unga i riskzonen
genom personliga kontakter med föräldrarna och familjenätverk.
Barn och ungdomsvården skall prioriteras. Vi får aldrig tveka på grund av ansträngd ekonomi
att göra åtgärder som är bäst för barn och ungdomar som far illa i sin hemmiljö. Däremot är
det viktigt att alltid göra uppföljningar för att kontrollera att insatsen varit rätt.
Flyktingmottagning

För nytillkomna svenskar är en snabb etablering på arbetsmarknaden en förutsättning för
integration. Individens önskemål om typ av arbete och behov av kompletterande utbildning
ska vara utgångspunkten. Ett pengsystem för flyktingmottagande och introduktion skulle öka
valfriheten för den enskilde. Även när det gäller SFI-undervisningen bör pengsystem införas.
För ett verkningsfullt flyktingmottagande bör frivilligorganisationer involveras i arbetet.
Brottsförebyggande arbete
Alla måste samverka för att skapa ett tryggt samhälle och tränga tillbaka brottsligheten.
Tyvärr utförs brott dagligen i Farsta och därför måste stadsdelsnämnden aktivt arbeta för att
förebygga brott. Genom Farstas brottsförebyggande råd kan många goda krafter tas tillvara,
inte minst genom näringslivets och de frivilliga organisationernas sida. Det är av stor vikt att
det brottsförebyggande rådet får en politisk representation och att rådets arbete redovisas i
nämnden, gärna en gång per termin, så att den kan följa arbetet och komma med synpunkter.
Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem. Det förslummar våra
bostadsområden och vår kollektivtrafik, samt skapar otrygga miljöer. Samhället måste med
alla rimliga medel visa att förstörelsen av det gemensamma rummet, den offentliga miljön, är
oacceptabel. Farsta stadsdel bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet
måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. För att detta skall vara möjligt krävs att
vi avsätter medel speciellt för klottersanering.
Forskning visar att mer än hälften av de som grips för klotterbrott kommer att gå vidare till
grövre kriminalitet. Kampen mot klotter är central i arbetet med att förhindra att barn och
ungdomar dras in i grövre brottslighet.
Stadsvakter, som vi kristdemokrater gärna kallar dem, ska absolut inte ersätta polisen men har
på de ställen där det prövats visat sig ha en enorm förebyggande inverkan.
Inför en jobbgaranti
Under den nuvarande rödgröna majoriteten har kostnaderna för socialbidrag skenat. Fler har
blivit beroende av bidrag. Färre har ett arbete. Fler står utanför den ordinarie
arbetsmarknaden. En av de viktigaste insatserna är en jobbgaranti som skall införas över hela
staden där alla som är socialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning. I de
fall där det är arbetslöshet som är orsaken till bidragsberoende skall arbete garanteras inom
fem dagar. En sådan jobbgaranti bör ge minskade socialbidragskostnader med ca 100 mnkr.
Att genomföra jobbgarantin kostar motsvarande 15 mnkr.”

