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§8
Verksamhetsplan 2014
Beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och överlämnar detsamma till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr för
investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen
2013.
3. Nämnden begär budgetjustering om 6,7 mnkr för
tillgänglighetsinvesteringar.
4. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för projekt
”Vackra Stockholm”.
5. Nämnden begär budgetjustering om 2,5 mnkr för
tomgångshyror på Hornstulls servicehus
6. Nämnden ansöker om 5,6 mnkr för stimulansbidrag för
utbyggnad av förskolelokaler
7. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 260,0 mnkr.
8. Nämnden avsätter 2,4 mnkr för bidrag till
frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre.
9. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att 300
ungdomar erbjuds sommarjobb inom Södermalms
stadsdelsförvaltning under 2014
10. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbättra
samarbetet mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och
arbetsmarknadsförvaltning gällande ungdomar i utanförskap
som varken arbetar eller går i skolan
11. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att möjliggöra för
äldre med hemtjänst att göra sina matinköp via internet och
på så sätt kan de som önskar göra sina inköp oftare än en
gång i veckan
12. Nämnden ger förvaltningen i uppdag att utreda om vissa
sommarkollo kan fokusera på simundervisning.
13. Beslutet förklaras omedelbart justerad.
samt att därutöver anföra
Inledning
Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv,
trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av
Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt 125
000 invånare vilket gör området till stadens folkrikaste.
Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är
viktiga i södermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg,

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
12 december 2013
Blad 5

stöd och service till personer med funktionsnedsättning och
parkerna.
Stockholm har en välskött ekonomi och kan prioritera viktiga
verksamheter samtidigt som skatten är låg för medborgarna.
Trots stor ekonomisk oro de senaste åren har Stockholm kunnat
göra stora och viktiga satsningar på välfärden.
Dubblerar antalet sommarjobb
Södermalms stadsdelsnämnd erbjuder 300 ungdomar
sommarjobb år 2014. Det är mer än dubbelt så många jämfört
med i år, då 143 ungdomar fick jobb. Ett sommarjobb ger
arbetslivserfarenhet och kan vara av stor betydelse för det
framtida yrkeslivet. Ungdomarna kommer främst att
sommarjobba på förskolor, inom äldreomsorg och i parker. För
att finansiera de extra sommarjobben ger Alliansen på
Södermalm stadsdelsförvaltningen i uppdrag att minska
administrationen på förvaltningen. Att ungdomar sommarjobbar
på Södermalms stadsdelsförvaltning innebär också att staden
som arbetsgivare kan etablera viktiga relationer med framtida
medarbetare.
Sommarkollo
Den simundervisning eleverna får genom skolan spelar en
avgörande roll för många elevers simkunnighet. Alla skolor ska
säkerställa elevernas simkunnighet i enlighet med läroplanens
mål. För att fånga upp de elever som inte nått upp till målen i
den ordinarie simundervisningen behöver sommarsimskola
arrangeras. Den ska inte ersätta den ordinarie simskolan utan
utgöra ett komplement. När Södermalm nu får ett övergripande
uppdrag för stadens kolloverksamhet bör prövas om det är
möjligt att ha kollo som särskilt fokuserar på simundervisning.
Fler fältassistenter
Alliansen på Södermalm ökar antalet fältassistenter med 25
procent. Syftet är att stärka stadsdelens förebyggande arbete
med ungdomar. Fältassistenterna är viktiga för många
ungdomar. Därför vill vi öka från fyra till fem fältassistenter.
Genom denna satsning vill vi förbättra tryggheten bland unga,
förebygga droganvändandet och hitta ungdomar som kan
behöva stöd. Södermalms fältassistenter arbetar uppsökande på
gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet. De är ute på
kväller och helgar och är bra på att skapa goda relationer.
Fältassistenterna har ett nära samarbete med närpolis, skolor,
föräldrar och andra stadsdelsförvaltningar.
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Stadsmiljö
Södermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för
alla och bidrar till människors hälsa och välbefinnande.
Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och
arrangemang av olika slag. Alliansen på Södermalm höjer under
2014 ambitionsnivån ytterligare för stadsdelens parker.
Budgeten till parker ökar med över tio procent, totalt 3,4
miljoner kronor. Under 2013 ökade budgeten med hela 23
procent. Satsningarna har bland annat lett till förbättrad
renhållning, nya och större skräpkorgar. Som stockholmare har
du alltid nära till ett grönt parkstråk. Alla parkbesökare ska
uppleva att det finnas plats för lek och spel, avkoppling i en
grön vrå och att det är rent och tryggt. Dessutom ska parkerna
vara tillgängliga för alla.
Förskolan
Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande,
trygg och utmanande. Förskolan lägger grunden till ett livslångt
lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och
av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns
förmåga, lust och vilja att lära.
Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen
fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin.
Antalet barn i stadsdelen har under 2000-talet ökat mycket
kraftigt och på ett sätt som saknar motstycke i kommunen som
helhet och är unikt även i landet som helhet. Det är viktigt att de
kommunala förskolorna följer stadens ramtider för
öppethållande, 6:30 – 18:30. Alliansens satsning på fler
tillagningskök har blivit en framgång och ingen förskola har
idag endast caterad mat.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen ska hålla hög kvalité. De äldre ska känna sig
trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till
deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra
bemötande, service och omsorg. Äldreomsorgen i Stockholms
stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och
valfrihet. De äldre ska kunna känna sig trygga och omsorgen ska
uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Det är
viktigt att äldre bemöts med respekt och att de ges möjlighet att
påverka sin egen livssituation och omsorg.
Efter en rad allvarliga händelser och för att säkra att de äldre får
den hjälp de behöver och har rätt till nattetid avbryter
Södermalms stadsdelsförvaltning samarbetet med Omsorgshuset
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AB. Verksamheten kommer istället att drivas i kommunal regi
och övertagande kommer ske i januari 2014.
Vi kommer att redan nästa år erbjuda äldre med hemtjänst att
göra sina matinköp via internet. På så sätt kan de som önskar
göra sina inköp oftare än dagens en gång i veckan. Södermalms
kommunala hemtjänst Södertjänst får i uppdrag att köpa in
läsplattor och utbilda personalen, så att de kan vara behjälpliga
vid matinköpen.
Det är viktigt att servicehusen bevaras så länge efterfrågan finns
eftersom vi tror på mångfald och valfrihet inom äldres boende.
Under hösten har vi kunnat läsa artiklar om hur mycket gamla
människor i Stockholm och andra kommuner inte får flytta till
servicehus, trots att de vill och ofta behöver det. I budgeten för
2014 har det förtydligats att ålder och ensamhet ska spela en
större roll vid biståndsbedömningen. Därmed hoppas vi att fler
som vill och behöver ska få plats på servicehus.
Rätt stöd till ungdomar i utanförskap
Samarbetat mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och
arbetsmarknadsförvaltningen behöver intensifieras i syfte att
hjälpa ungdomar som inte går i skolan och som saknar arbete.
Det finns en grupp unga som riskerar att hamna utanför
samhället redan som tonåringar. Det har vi inte råd med. Det är
både omänskligt och dyrt för samhället. På Södermalm finns det
110 ungdomar som inte avslutat sina gymnasiestudier och som
inte tagit sig in på arbetsmarknaden. Av dessa har staden fått
kontakt med 75 stycken och erbjudit dem alternativa insatser,
till exempel studie- och yrkesvägledning och praktik. Det är inte
tillräckligt och därför höjer vi nu ambitionsnivån.
Kommunen ansvar för att alla unga upp till 20 år som är
folkbokförda i kommunen och som inte gått klart gymnasiet
hittar något att göra på dagarna.
Ärendet

Kommunfullmäktiges vision om en stad i världsklass 2030
ligger fast och utgör en grund för det fortsatta arbetet.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 november 2013.
Dnr 1272-2013-1.1. Bordlagt den 28 november 2013
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
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Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren (V)
begärde att nämnden röstar om V:s samtliga beslutspunkter var
för sig.
Beslutsgång

Ordförande föreslog att nämnden först ställer samtliga förslag
mot varandra. Ordförande fann att nämnden beslutat enligt M,
FP och C förslag till beslut.
Därefter föreslog ordförande att nämnden godkänner eller avslår
Gunnar Ågren (V) beslutspunkter var för sig.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till
verksamhetsplan för 2014.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
2. Att boendestöd i egna hem och stödboendet i Hammarby
sjöstad, Aktivitetshuset, Preventionsenheten samt
Södermalms beroendeteam även i fortsättningen skall
bedrivas i egen regi och att därför ingen upphandling görs av
dessa verksamheter.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
3. Att samtliga verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser som löper ut under 2014 omprövas med
egenregiverksamhet som huvudalternativ.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
4. Systemet med verksamhetsindikatorer omprövas. De
indikatorer som redovisas skall bygga på faktiska utfall inte
på frågeformulär med stora bortfall.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
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Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
5. När det gäller alla verksamheter skall personaltäthet, andel
fast anställda, visstidsanställda och vikarier redovisas på ett
överskådligt och löpande sätt, liksom andelen personal med
föreskriven utbildning. Särskilt viktigt är det att verksamheter
i privat regi kan jämföras med de som drivs i egen regi
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
6. Att kollektivavtal skall finnas i alla verksamheter som
Stadsdelsnämnden ansvarar för även de som drivs i regi av
andra utförare.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
7. Förvaltningen uppdras att utarbeta en plan för HBTcertifiering av alla verksamheter där detta är relevant (i första
hand barn- och äldreomsorg, samt andra sociala verksamheter), oberoende av om verksamheten bedrivs i egen regi
eller upphandlas.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
8. Att en gemensam kö införs för all barnomsorg oavsett
utförare.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
9. Att verksamheter som Aktivitetshuset och Södermalms
beroendeteam öppnas upp och att kravet på
biståndsbedömning som villkor för deltagande tas bort.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
10. Att förvaltningen ges i uppdrag att planera för inrättande
av nya verksamheter enligt Aktivitetshusets modell
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
11. Att förvaltningen ges i uppdrag att revidera normen för
socialt bistånd så att den inkluderar SL-kort,
bredbandsuppkoppling, fackföreningsavgift och medlemskap i
Hyresgästföreningen.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
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Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
12. Att normen för bistånd till hyreskostnader justeras upp så
att pensionärer och låginkomsttagare inte tvingas flytta från
Södermalm.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
13. Att förvaltningen ger i uppdrag att projektera för fler
fritidsgårdar för barn och ungdomar på Södermalm.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
14. Att förvaltning erbjuder avlönad praktik till alla unga som
vill arbeta på sommaren.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
15. Att förvaltningen ges i uppdrag att anskaffa fler
möteslokaler som kan hyras ut till föreningar på Södermalm
för en låg kostnad.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
16. Att alla personer på Södermalm med psykisk
funktionsnedsättning garanteras rätt till personliga ombud.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
17. Att de barn- och ungdomar som kommer i kontakt med
nämnden i fortsättningen utreds på grundval av en social
helhetssyn med sikte på att undvika överdriven
neuropsykiatrisk diagnostik och övermedicinering.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
18. Att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige vidtar
skyndsamma och extraordinära åtgärder för att garantera
rätten för personer med funktionsnedsättning att få särskilt
anpassade bostäder.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
19. Att förvaltningen ges i uppdrag att planera för inrättande
av ett kulturhus på Söder.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
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Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
20. Att förvaltning ges i uppdrag att lägga fram ett förslag på
hur man kan utvidga och Söders parker och grönområden och
utöka dess biologiska mångfald.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Ordförande frågade om nämnden vill godkänna eller avslå
21. Att förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag till
verksamhetsplan enligt Vänsterpartiets reservation i
fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.
Ordförande fann att nämnden beslutat avslå förslaget.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag till beslut.
1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut vad avser
punkterna 2 – 7, 9
2. avslå förvaltningens förslag till aktivitetsplan,
3. i övrigt delvis bifalla förvaltningens förslag till
Verksamhetsplan 2014 med följande tillägg
Vi upplever ett politiskt paradigmskifte. Alliansens s.k.
valfrihetsmodell byggd på marknadsekonomiska principer håller på
att implodera. Skolan är ett nationellt trauma. Lokalt är hemtjänsten
kaotisk. De dogmatiska principerna i stadens styrdokument där
privatiseringen beskrivs som ett självändamål, vågar alliansen inte
längre stå för, vare sig retoriskt eller i praktiken.
På flera områden bevittnar vi hur verkligheten tvingar alliansen att
anpassa sig till den politik som vi Socialdemokrater och övriga
opposition drivit. Sommarjobben har mer än tredubblats under
mandatperioden, ökade satsningar på parkmiljön, konstgräsplaner,
antalet fältassistenter, hemtjänsten och rätten att smaka på maten.
Exemplen är många.
Det räcker dock inte. Sverige, Stockholm och Södermalm är i behov
av en nystart:
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


4 000 000 tillskjuts för att möjliggöra bidrag till
ideella organisationer som bedriver verksamheter för
barn, ungdomar och äldre
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det totala värdet av inköpta ekologiska livsmedel i
förvaltningens verksamheter ska vara minst 25 %
med ambitionen att andelen ska öka ytterligare



vid upphandling av kost, ska hänsyn tas till smak
och utseende.



såväl verksamheter i egen regi som upphandlade
verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant
utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med
undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas
åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga
att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter
mot avtalet.



rätt till heltid för samtliga tillsvidareanställda inom
stadsdelen.



ingen anställd i de kommunala verksamheterna ska behöva
arbeta mer än två av fem helger.

Förskoleverksamhet
Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas. Vi vill öka satsningen på
utbildning av barnskötare och förskollärare. Det är ett tecken på
stadens, och statens, oförmåga när andelen förskollärare sjunker så
snabbt som under de senaste åren. Vi ökar förskolans budget. Dessa
resurstillskott ska bland annat användas för att stärka det
socioekonomiska tillägget. Det ger fler förskolor möjlighet att jobba
med språkutvecklande insatser, något vi vet är avgörande för alla
barns möjlighet att lära.
Förskolan är också en del av arbetslinjen Staden ska därför bli bättre
på att garantera förskolornas öppethållande. Det är ett sätt att
anpassa barnomsorgen till samtiden och rusta den för framtiden. Det
är också, och inte minst, ett sätt att hävda arbetslinjen. En viktig del
är att möjliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid för fler. Vi vill
också erbjuda alla barn rätt till heltid i förskolan, införa en
gemensam kö och avskaffa vårdnadsbidraget.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


hälften av personalen i förskolan ska vara förskollärare och
ett mål om andelen utbildade barnskötare bör införas



barngruppernas storlek ska minska
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Södermalms stadsdelsnämnd ska aktivt informera om
möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamhet för barn och ungdom
Tillgången till gratis och drogfria mötesplatser är viktig för att
ungdomar ska kunna utvecklas, möta människor med annan
bakgrund än den egna och inte hamna i kriminalitet eller använda
droger. Höga avgifter i kulturskola och idrottsverksamhet begränsar
de barn- och ungdomar vars föräldrar inte kan betala och utgör ett
hinder för dessa barns utveckling.
Vi vill också att det på samtliga fritidsverksamheter finns tillgång
till läxläsningshjälp. Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en
plats i kolloverksamheten. Kostnaderna för föräldrarna ska sänkas
så att fler barn får ekonomisk möjlighet att delta. För de barn och
ungdomar som inte deltar i kolloverksamheten måste alternativa
verksamheter ordnas i stadsdelen under sommaren.
Möjligheterna till spontanidrott måste öka. Det kan exempelvis ske i
form av skateboardramper och idrottsplaner.
Det kostar allt mer att ta del av gemenskapen och det är viktigt att
alla har råd att ha en aktiv fritid. Föreningsbidragen måste därför
vara generösa så att avgifter hålls nere. Det är också viktigt att
stadens egna aktiviteter för barn och ungdomar tillhandahålls till
låga avgifter. Vi föreslår en öronmärkt peng till barns fritid i
försörjningsstödet för de barn vars föräldrar har långvarigt
försörjningsstöd.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


det inrättas minst ytterligare en fritidsverksamhet på västra
Södermalm



alla barn på Södermalm som vill ska få åka på kollo



de lokala mötesplatserna för och utbudet av kulturell
verksamhet ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och
unga



öka antalet fältassistenttjänster från fem till sex st.
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Äldreomsorg
Äldreomsorgen ska garantera trygghet i vardagen. Genom en hög
kvalitet på tjänsterna kan den äldre så långt möjligt upprätthålla sitt
sätt att leva även när fysiken sätter begränsningar. Stockholm ska
vara en stad som ser äldre som en tillgång och därför fokuserar på
möjligheter mer än begränsningar. Äldreomsorgen ska präglas av ett
arbetssätt som kännetecknas av respekt för individen.
Stockholms äldreomsorg behöver en nystart. Ingen gammal
människa ska behöva isoleras i sin lägenhet för att det inte finns
tryggt boende för dem. När man behöver omsorg och vård ska den
präglas av kvalitet, kontinuitet. Det är viktigare att kunna välja
omsorgens innehåll än att välja mellan hundratals olika utförare. Vi
måste garantera en god bemanning på vård- och omsorgsboenden.
Inga enheter får lämnas obemannade under nätterna.
Det krävs fler äldreboenden, högre kvalitet i hemtjänsten och större
möjligheter till aktiviteter på Södermalm. Möjligheterna att själv
utforma sin hemtjänst måste öka. Det är en rest av det gamla
fattigsamhället att någon annan ska bedöma vad den äldre ska få för
service och i hur många timmar.
Många äldre och deras närstående behöver stöd för att kunna leva
ett aktivt liv med träning, kultur och politiskt inflytande.
De äldre ska ha en ”trygg hemgång” efter sjukdom. Ett team med
hög kompetens tar hand om de som skrivs ut från akutsjukhuset för
att garantera bästa omhändertagande och rätt nivå på omsorgerna.
Det är också viktigt att förebygga ohälsa hos de äldre. Ett aktivt liv
med möjlighet till inflytande är det bästa sättet att hålla sig frisk
längre. Därför vill vi öka möjligheterna för t ex
pensionärsorganisationerna att bedriva en bra verksamhet. Vi vill
öka stödet till pensionärsorganisationerna med inriktning att de ska
kunna öppna en träffpunkt på Södermalm.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


”Trygg hemgång” införs på Södermalm



kontinuiteten inom hemtjänsten ökas



det garanteras att inga enheter på vård- och omsorgsboenden
får lämnas obemannade på nätterna
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kosthållningen vid vård- och omsorgsboenden ses över så att
det på sikt finns tillagningskök på våra boenden



stödet ökas till pensionärsorganisationerna med inriktning
att de ska kunna öppna en träffpunkt på Södermalm



de som inte klarar sina inköp ska få hjälp två gånger i
veckan

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för
verksamheten. Alla stockholmare med funktionsnedsättning ska
bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och
möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker
och likabehandling ska råda i staden. Lagstiftningen, inte ekonomin,
ska avgöra insatsen för den enskilde.
År 2010 hade Stockholm stad som mål att bli världens mest
tillgängliga stad. Det krävs inte alltför mycket observation i
vardagen för att se att staden inte uppnådde målet. För oss
Socialdemokrater är målet fortfarande att Stockholm ska bli den
mest tillgängliga av världens städer, varför vi måste göra satsningar
som kan förverkliga detta. Vi utökar vårt investeringsprogram i
tillgänglighetsinvesteringar i hela staden under 2014 från 50 till 100
milj. kr.
Stadsdelsnämnden bör därutöver göra en inventering av sin
verksamhet för att kartlägga eventuella brister i tillgänglighet och
delaktighet. Denna kartläggning bör ske i samarbete med HSO.
Utifrån inventeringen bör sedan en handlingsplan för tillgänglighet
och delaktighet utarbetas.
Samlingslokaler i stadsdelarna ska vara utformade med tanke på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Genom
träffpunkter för ungdomar ska möjligheten till aktivitet och
delaktighet i samhället öka. För vuxna ska det finnas tillgång till
individuellt anpassade och meningsfulla dagliga verksamheter. Det
ska finnas en frihet att välja daglig verksamhet oavsett vilken
stadsdel man tillhör. De organisationer och föreningar som arbetar
med och för personer med funktionsnedsättning gör ett oerhört
viktigt arbete för att få upp frågorna på dagordningen. Vi vill stärka
dessa organisationer och vill därför avsätta 2 miljoner kronor (300’
för Södermalm) utöver de borgerliga partiernas budget.
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Avslutningsvis är vi glada över att stadsdelen verkar ha en lösning
på problemen med gruppbostäder 2015. Bättre sent än aldrig.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


heminstruktörsorganisationen förstärks så att stadsdelen
alltid har två heminstruktörer för synskadade och en för
döva och hörselskadade

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Under flera år har
verksamhetsområdet varit hårt ekonomiskt pressat vilket riskerar att
drabba det förebyggande arbetet. Det är tuffa utmaningar som en
följd av underfinansiering och avsaknad av långsiktig planering.
I den enkätundersökning vi Socialdemokrater lät göra bland stadens
socialsekreterare 2012 ansåg 72 procent att det fanns ett tryck att bli
mer restriktiv i behandlingar av ansökningar. Motsvarande åsikter
framkommer i undersökningar gjorde av de fackliga
organisationerna. Socialsekreterarna i Stockholm vill och kan göra
mer men får inte rätt förutsättningar.
Resursbristen hotar socialtjänstens kvalitet. Vi ser mer och mer att
de riktlinjer som antagits av Kommunfullmäktige tar över de lagar
som gäller inom området. Socialtjänstlagen ska styra arbetet och
budgeten måste ge förutsättningarna för verksamheten att leva upp
till lagens intentioner. Resurser ska motsvara en nivå som gör att
rättssäkerheten för medborgarna kan garanteras.
Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till
praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, icke
biståndsbedömda verksamheter tillgängliga varje dag. Tillgången på
personliga ombud ska säkras. Den besparing som gjordes på
personliga ombuden för några år sedan, var en nedskärning som
drabbade några av de mest utsatta stockholmarna. Utfallet har inte
varit positivt för den numerärt sett ganska lilla grupp med psykisk
ohälsa som denna samhällsservice riktar sig till. Att på Södermalm,
med ca 125 000 invånare ha endast ett personligt ombud, och
dessutom placerat på Östermalm, är en skymf mot dessa
medmänniskor.
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Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


verksamheten vid Aktivitetshuset ses över, så att där finns
öppna, icke biståndsbedömda verksamheter tillgängliga
varje dag



antalet personliga ombud ökas till minst två samt
finnas tillgängliga på Södermalm.

Stadsmiljöverksamhet
Södermalm, med dess gator, torg, parker, grönområden och
badplatser, ska vara det gemensamma vardagsrum där vi alla möts.
Och det är i dessa möten mellan människor som staden och vi som
bor här utvecklas. Kombinationen av tät storstad, mycket vatten och
rika grönområden är oemotståndlig. Här, i vårt gemensamma
vardagsrum, ska det vara tryggt och enkelt att röra sig. Här är
parker, grönområden och torg rena och trivsamma för både boende
och besökare.
Genom att berika staden med nya inslag kan vi göra den ännu
rikare, roligare och tryggare. Att göra det enklare att motionera och
idrotta är bra för hälsan men ökar också för tryggheten i stadsdelen.
Därför behövs många konstgräsplaner, utegym, motionsslingor och
skidspår. Kala väggar kan utnyttjas för spännande installationer och
”poesiväggar”. Vi vill också att stadsdelen främjar graffiti/street art
och lyfter upp dess positiva sidor. För att äldre och
funktionshindrade lättare ska komma ut måste tillgänglighetshinder
systematiskt elimineras.
För de många som inte enkelt och på egen hand kan ta sig ut –
gamla, funktionshindrade, barn – är det den gröna närmiljön, den
som stadsdelsnämnden ansvarar för, som ger de viktigaste
naturupplevelserna. Endast de vackra, avkopplande parkmiljöer
nära bostaden är i praktiken tillgängliga för t ex alla rörelsehindrade
som behöver hjälp av hemtjänst eller anhöriga för att komma ut.
För sin utveckling behöver barnen spännande lekplatser, men vi
måste också värna deras tillgång till utmanande, icke-tillrättalagda
oplanerade miljöer som utmanar deras fantasi och behov av äventyr.
Stadsdelen ska vårdas så att det vilda kan finnas kvar i
stadslandskapet: rådjuren, rävarna, hararna, duvhöken, måsar, trutar
och sothöns som bjuder på överraskning, spänning och skönhet. Att
skydda Årsta holmar som naturreservat är viktigt, men att bygga bro
dit är ett dyrt, klåfingrigt och onödigt ingrepp.
För att ge mera plats för människorna måste den intensiva
vägtrafiken hållas tillbaka. Med bl. a. trygga cykelbanor, bättre plats
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för bussar, en utbyggd tunnelbana och främjande av bilpooler kan vi
på en och samma gång förbättra stadsmiljön, minska
luftföroreningarna, korta restiderna och ge fler tillgång till bil.
Inom verksamhetsområdet tillförs stora resurser för att bryta behov
av försörjningsstöd och istället ge fler chans till arbete. Dessa ska
kunna stödja stadsdelsnämndernas arbete med att göra staden
attraktiv, ren och vacker. Enklare upprustningsarbete som annars
inte skulle ha genomförts ska också kunna vara en del av
arbetsuppgifterna.
Flyktingmottagande
Alla flyktingar som kommer till Stockholm ska erbjudas
möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ
introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. På
Södermalm har vi boenden för ensamkommande flyktingbarn. Det
är därför viktigt att barnperspektivet uppmärksammas.
Vi vill att staden prövar mentorsprogram för att underlätta en
snabbare integration i Stockholm. Vi vill också att nämnden arbetar
för att rekrytera fler och kvalificerade goda män till de
ensamkommande flyktingbarnen.
Budget- och skuldrådgivning och ekonomiskt bistånd
Att hamna i skuldfällan är en katastrof för människor. För den som
har hamnat i kronofogdens register, kan det bli svårt att få banklån,
hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande.
För att leva upp till målsättningen att snabbt få hjälp gäller det att
bemanningen i stadsdelsnämnden består av personal som har
särskild kompetens på området.
Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett
yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till
den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet,
sjukdom till överskuldsatthet.
Idag är närmare varannan mottagare av försörjningsstöd arbetslös.
Vi föreslår en kraftig insats genom att ge fler av de som idag
behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet en tidsbegränsad
anställning. Det kommer innebära ett minskat behov av
försörjningsstöd både på kort sikt (under anställningen) och på
längre sikt genom att den arbetslöse antingen kan komma in på
arbetsmarknaden eller i statliga trygghetssystem.
För den som letar efter ett arbete är kontakten med omvärlden och
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det aktiva sökandet en central del. Internetuppkoppling och SL –
kort är därför tre centrala hjälpmedel. Nödvändiga verktyg för att
lyckas. Att, som idag, inte inkludera detta i bidragsnormen riskerar
därför att minska människors förmåga att gå från bidrag till jobb
men också isolera dem från samhället i stort.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


kostnaden för SL-kort och Internetuppkoppling ska
inkluderas i försörjningsstödet.



stadsdelen ska ha personal som har särskild kompetens på
budget- och skuldrådgivning

Arbetsmarknadsåtgärder och offentlig upphandling
-

Ska vi öka människors värde eller sänka deras pris?

En budget är mer än bara pengar. Här på Söder fick 374 personer
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet i oktober 2013, en ökning
med 7,5 %. Många av dem var föräldrar. I den socialdemokratiska
budgeten satsar vi därför pengar på att, under ett år, anställa 40
personer som får försörjningsstöd därför att de är arbetslösa.
Vi vill hävda arbetslinjen i praktiken. Genom vårt jobbpaket, genom
satsningen på sommarjobb till alla, genom en förskola som är öppen
när den behövs, genom en skolbarnomsorg som håller god kvalitet
och kan ge hjälp med läxläsning, genom ett moderniserat
försörjningsstöd, genom bättre fungerande kommunikationer och
genom att avskaffa vårdnadsbidraget ville vi öka möjligheten och
attraktiviteten att jobba för sin egen försörjning.
Offentlig upphandling
Staten och kommunerna köper tjänster och varor för nästan en
femtedel av nationalprodukten, d.v.s. ungefär 500 miljarder kr per
år. Kommuner och landsting svarar för ca 80 procent av
upphandlingarna. De enorma summor som den offentliga
upphandlingen omsätter och rätten att ställa sociala krav ger
medborgarna ett kraftfullt politiskt redskap. Att inte använda detta
redskap är en stor politisk underlåtenhetssynd.
Avtal med privata entreprenörer måste ge medborgarna möjlighet
att säga upp entreprenadavtal i förtid eller häva dem vid allvarliga
och kontinuerliga brister i utföranden av entreprenaden.
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I samband med uppföljningar och utvärderingar av entreprenadavtal
är det av stor vikt att även personalen hörs om sina erfarenheter. I
entreprenaden verksam personal är självklart en av de viktigaste
källorna till information om verksamhetens kvalitet.
Socialdemokraterna på Södermalm vill därför att


alla gymnasieungdomar på Södermalm som vill ska erbjudas
sommarjobb



alla lokala upphandlingar ska göras enligt Vita jobbs –
modellen



minst 5 % av den totala lönesumman i de lokala
upphandlingarna ska leverantörerna avsätta till att anställa
personer från utsatta grupper, med särskilt fokus på
arbetslösa unga.



stadsdelen ska, som en del i sin uppföljning av
entreprenadavtal, även göra sammanställningar av
personalens erfarenheter.



under ett år anställa 40 personer i kommunal tjänst som idag
får försörjningsstöd därför att de är arbetslösa.

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
budget för år 2014,

att

återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för
omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i
kommunfullmäktige för 2014 som grund,

att

därutöver anföra följande,

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 646,9
mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för
stadsdelarna. Av dessa är 215 mkr resurser som förs över från
Arbetsmarknadsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder i
stadsdelsnämnderna. På Södermalm satsar Miljöpartiet
exempelvis 21,9 mkr mer än alliansen på äldreomsorgen. Av
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alla partier i kommunfullmäktige satsar Miljöpartiet mest på
äldreomsorgen.
Miljöpartiets förslag till budget skulle innebära en betydligt
högre service till medborgarna och en större trygghet och
kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.
Miljöpartiets indikatorer styr också stadens verksamheter i en
grönare riktning.
Det är rimligt att Södermalm som är en rikare stadsdel får
mindre del av den totala budgettilldelningen, men vi anser att
den totala budgeten är för snålt tilltagen. Till exempel bekymrar
att nettobudgeten för individ och familjeomsorg inklusive
socialpsykiatri är 3,7 mnkr längre än prognosen för 2013.
Området stöd och service för personer med funktionsnedsättning
budgeteras till 5,1 mnkr lägre än prognosen för 2013. Det står i
verksamhetsplanen att budgeten förutsätter att effektiviseringar
måste vidtas främst inom områdena boende och personlig
assistans enligt LSS. Vi kan inte se annat än att detta kommer
leda till snävare bedömningar för människor som behöver stöd
för att kunna leva sitt liv som andra. Det är mycket oroande och
en konsekvens av att den styrande majoriteten så högt prioriterar
en låg skattenivå. Graverande är också att man inte tagit hänsyn
till pris och löneökningar. Miljöpartiet har i sitt budgetalternativ
som enda parti kompenserat för detta.
Det finns i verksamhetsplanen på flera ställen nämnt att insatser
ska ges så att det stärker vägar till ett självständigt liv för den
enskilde och att stärka den enskildes förutsättningar till egen
försörjning. Detta är bra och viktigt, men det finns en risk att det
vid en tight budget skapas glidningar, så att ett nej till insatser
förväxlas med större självständighet för en person. Det är
väldigt viktigt att medarbetare inte känner sig så pressade av
budgetläget att de inte fullt ut anser sig kunna jobba utifrån
lagen och sin kompetens.
Vi vill se fler sommarjobb, men även fler jobbmöjligheter för
personer i andra åldrar som har särskilt svårt att få jobb.
Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter
verksamheter utan att några egenregianbud läggs.
Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när
verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas,
både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men
också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna
välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel
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finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och
äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av
valfriheten att kunna välja detta.
Innan man beslutar sig för en upphandling ska man alltid ha
anledning att tro att det kommer bli bättre och gagna
verksamheten. Annars ska man låta bli. Alla utförare av välfärd
ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ
verksamhet - inte att dela ut vinst - och drivas av ett socialt och
samhälleligt engagemang.
Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt
med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt
med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.
Maten är där också en viktig fråga. Att tidigt vänja sig vid bra
och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed
för hälsan. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 % år
2014.
Barnens fritid är lika viktig som skolan. Fritidsgårdarnas
öppettider ska utökas, och resurser satsas för att de även ska ha
öppet sommartid. Även skollokaler ska kunna användas mer
effektivt under helger och lov till exempelvis replokaler eller
kaféer. Bättre spridning av information om mötesplatser där
HBTQ-ungdomar kan vara sig själva och möta andra i liknande
livssituationer. Fritidsverksamheten ska vara tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning och lika attraktiv för flickor
som för pojkar.
Att engagera sig i att ungdomarna på Södermalm får goda
förutsättningar att växa upp i en tryggare miljö är viktiga
åtgärder för stadsdelens långsiktiga välmående. Det är
beklagligt att man i det nuvarande underlaget inte väljer att satsa
mer på ungdomarna. Vi vill se fler mötesplatser för ungdomar
och bättre spridning av konst- och kultur!
Ett eftersatt område är bostäder till de människor med
funktionsnedsättning som behöver särskilda boendeformer. Vi
välkomnar att mål formulerats för nytillkomna
omsorgslägenheter. Viktigt är också att man mäter upplevelsen
av att kunna påverka insatsens utformning och bra bemötande.
Vi anser att verksamheten för personliga ombud behöver tas
tillbaka och utökas. Att bara ha ett ombud, som idag, är
beklämmande lite för en stadsdel som Södermalm. Arbetet ska
drivas lokalt på Södermalm. Att som i dagsläget enbart utgå
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från Östermalm gör ombuden otillgängliga för de som behöver
dem som bäst.
Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med
funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många
orkar inte arbeta fram till pensionen. På Södermalm ser vi
tecken på att medarbetarna inom sociala avdelningen är
överbelastade. Att en betydande andel har besvär i axlar, nacke,
rygg och sömnproblem är sådana signaler, liksom
sjukskrivningar. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra deras
arbetssituation.
Klimat och miljö
För att Stockholms stad ska kunna uppnå högt satta klimatmål,
målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till
att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och
klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Ett
aktivt klimat- och miljöarbete ska bedrivas inom varje
stadsdelsförvaltning.
Satsningar på inköp och servering av ekologiska och
närproducerade livsmedel ska göras. Andelen ekologiska
livsmedel ska vara 50 procent år 2015. Hotade fiskarter ska inte
serveras på förskolor, skolor och äldreboenden. Det bidrar
samtidigt till viktig kunskap som barnen kan få om
miljötänkande. Vi välkomnar det arbete som sker inom så
kallad ”Grön flagg” och som många förskolor i stadsdelen valt
att delta i. Alla stadens verksamheter behöver minska sin
köttkonsumtion, exempelvis genom att införa en vegetarisk dag
i veckan på sina matsedlar. De totala inköpen av kött till stadens
förskolor och skolor ska minska med 20 procent för år 2014
jämfört med år 2011.
Vi vill att stadsdelsnämnderna i samverkan med trafik- och
renhållningsnämnden ska införa insamling av matavfall i alla
verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska
vara ett föredöme. Insamlat matavfall ska användas som råvara
vid biogasproduktion.
Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom
förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll.
Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning
tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Stockholm ska vara
ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och
investera i förnyelsebara energikällor.
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Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt
med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt
med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.
Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får
användas av dem som utför transporter. Staden ska också
säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade
skatteparadis för att undkomma skatt.
Bostad
När det gäller byggplaner ska staden arbeta för ett
medborgarinflytande som sträcker sig längre än de krav som
ställs inom Plan- och bygglagens ramar. Att inkludera fler
medborgare i framtidens Stockholm är resurskrävande men
resulterar i att fler lokala aspekter uppmärksammas och tas med
i planarbetet. En planprocess ska alltid föregås av en
medborgardialog. På så sätt ges invånare möjlighet att redan i ett
tidigt skede få delta i planprocessen. Synpunkter från
stadsdelsnämnder och organisationer ska beaktas. I områden och
stadsdelar med många människor med annan etnisk bakgrund än
svensk måste stadsbyggnadskontoret använda sig av översättare
och tolkar. Metoder för att fånga upp grupper som aldrig
kommer till tals när det gäller stadsbyggnadsrelaterade frågor
måste också utvecklas.
Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att
inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska
utvecklas. Hänsyn ska tas till barns och ungdomars behov av lek
och idrott och mark för idrottsändamål ska tidigt reserveras.
Barnperspektivet är viktigt också när det gäller personer och
familjer med osäker bostadssituation. Barnfamiljer ska inte
vräkas från sina hem.
Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får
hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen.
Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och
förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få
träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Vi är
också kritiska till de svårigheter som ombildningen av
hyresrätter till bostadsrätter har inneburit för människor i behov
av försörjningsstöd. De kan bli tvungna att sälja sin lägenhet
trots att det innebär stora svårigheter såväl praktiskt som
psykiskt och socialt för människor med särskilda behov av stabil
livssituation.
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Förskola
Barngruppernas storlek ska minska till högst 14 barn i
småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna. Antal
barn per vuxen i förskolan ska minska. Dessutom är det viktigt
att hålla nere förskoleenheternas storlek. Forskning visar på att
för stora barngrupper är negativt för barns utveckling och att de
yngsta barnen är beroende av täta och stabila vuxenkontakter
som de kan knyta an till. En stressande situation, kan för de
yngsta barnen påverka inlärningsförmågan långt upp i åldrarna.
Miljöpartiet är därför ytterst oroade över den trend som funnits
under Alliansens styre vad gäller såväl större barngrupper som
mindre andel förskollärare per barn.
Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av
stereotypa könsnormer, heteronormativitet och rasism. Alla
förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning.
Förskolan ska ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket
innebär att varje pedagog ser alla språk och kulturella perspektiv
som viktiga. Alla barn ska garanteras stöd så att de ges samma
möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt eller sina modersmål.
Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Barn är
särskilt utsatta och känsliga för farliga kemikalier. Endast
produkter som är säkra ska användas – barnperspektivet och
försiktighetsprincipen måste gälla. Inköp av varor med
potentiellt skadliga ämnen ska helt undvikas. Stockholm ska ha
som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara
miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021.
Rutiner ska finnas för att tidigt upptäcka barn som riskerar att
fara illa. Det kan röra sig om barn till missbrukande föräldrar,
barn till psykiskt funktionsnedsatta eller barn som far illa på
grund av föräldrars olika problem. Det behövs mer tidiga och
förebyggande insatser. Miljöpartiet stärker i sitt budgetförslag
den sociala barn- och ungdomsvården i stadsdelsnämnderna
med 70 Mnkr, och ökar även tillgången på missbruksvård.
Äldreomsorg
Miljöpartiet satsar mest av alla partier i kommunfullmäktige på
äldreomsorgen, ungefär en kvarts miljard mer jämfört med förra
årets budget eller 165,8 Mnkr mer än alliansen för 2014.
Biståndsbedömningen ska göras generösare, idag nekas gamla
plats på servicehus trots att det finns tomma platser. Det finns en
ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning
på kultur, språk och hbt. Maten som serveras inom
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äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt
tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är
viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Det ska i varje
stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller
hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig
del av valfriheten att kunna välja detta.
Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med
funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många
orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad
arbetsförkortning för personal i äldre- och
funktionshinderomsorg.
Omsorgen av äldre och för personer med svåra
funktionsnedsättningar behöver bli bättre och i större
utsträckning utgå från den enskilde och de behov den har. Det är
det som är viktigt för den enskilde som hon/han vill kunna välja,
inte bland olika företag eller utformning av tjänster som man
inte kan påverka. Vi anser också att uppföljningssystemen måste
bli betydligt bättre och även omfatta de berördas åsikter. Det har
tidigare funnits ett mål angående antal genomförandeplaner. Det
tycker vi är ett viktigt mål som även fortsatt bör finnas.
Vi menar att människors känsla av rädsla och otrygghet när de
blir äldre måste tas på större allvar. Att människor ska bo
hemma så länge som möjligt är något man ska skapa
förutsättningar för, inte tvinga på äldre om de längtar efter att
flytta till ett sammanhang där de känner sig mer trygga. Vi
tycker allmänt att äldre som är i vårdbehov behöver bli lyssnade
till i större utsträckning. Regler som att få duscha bara en gång i
veckan vill vi ska bli historia. Lika självklart måste det vara att
det finns personal som kan ge behövlig hjälp.
Vi vill också se förebyggande hembesök med personal från
stadsdel och landsting tillsammans vid vissa åldrar, för att alla
äldre ska veta vilken hjälp de kan få när de behöver. Fler
sjukgymnaster och arbetsterapeuter behöver anställas för att
äldre ska få fortsätta att vara rörliga och friska så länge som
möjligt
Vi välkomnar att lex Saraharbetet utvecklats. Dock finns
fortfarande personal som inte vet vad det innebär och hur man
gör för att anmäla. Det måste åtgärdas.
Det är bra att för äldreomsorgen under året som kommer att
vidareutveckla samarbetet med del lokala brottsförebyggande
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rådet. Vi välkomnar också de mycket konkreta indikatorerna
”Andel äldre som får hjälp av hemtjänsten eller boendet att göra
något de tycker om, liksom att daglig utevistelse ska erbjudas
för de som önskar.
Trafik
Stadsdelsnämnderna ansvarar för de delar av cykelnätet som
ligger på parkmark, för viktiga delar av gångvägnätet i
parkmark samt har huvudansvaret för den lokala gatumiljön1.
Den ansvarar också till en del för snöröjning. Trafikplaneringen
i Stockholm idag gynnar män mer än kvinnor, eftersom män i
högre utsträckning har och kör bil. Om trafikplaneringen istället
skulle ha sin utgångspunkt i kvinnors resande skulle det
innebära mer kollektivtrafik och större satsningar på gång- och
cykelstråk. Detta skulle leda till mindre miljöpåverkan, både för
klimat och för lokalmiljö. Staden behöver göra en analys av hur
snedfördelningen ser ut och vidta åtgärder så att
trafikplaneringen i högre grad utgår från kvinnors resande,
eftersom deras resor som grupp bättre gynnar miljön och en
attraktiv stad.
Stadsmiljö
Att mer satsningar gjorts på parkerna är mycket bra. Parkerna är
mycket uppskattade av både södermalmsbor och besökare från
hela staden. Miljöpartiet vill att detta område utvecklas vidare,
liksom att sandning och snöröjning ska bli bättre. Fler toaletter
behöver göras tillgängliga i anslutning till parker. Tillgången till
dricksvattenfontäner är också ett inslag som behöver utökas.
Gågator behöver bli fler. De grönområden som finns behöver
värnas, inte minst med tanke på att antal boende på Södermalm
växer. Vi vill också, för luftens skull införa ett dubbdäcksförbud
i hela innerstan, där Södermalm kan gå före. Vi vill i samarbete
med andra nämnder som har ansvar för dessa frågor se till att
det blir verklighet.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till
verksamhetsplan för 2014.
2. Att boendestöd i egna hem och stödboendet i Hammarby
sjöstad, Aktivitetshuset, Preventionsenheten samt
Södermalms beroendeteam även i fortsättningen skall
bedrivas i egen regi och att därför ingen upphandling görs av
dessa verksamheter.
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3. Att samtliga verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser som löper ut under 2014 omprövas med
egenregiverksamhet som huvudalternativ.
4. Systemet med verksamhetsindikatorer omprövas. De
indikatorer som redovisas skall bygga på faktiska utfall inte
på frågeformulär med stora bortfall.
5. När det gäller alla verksamheter skall personaltäthet, andel
fast anställda, visstidsanställda och vikarier redovisas på ett
överskådligt och löpande sätt, liksom andelen personal med
föreskriven utbildning. Särskilt viktigt är det att
verksamheter i privat regi kan jämföras med de som drivs i
egen regi.
6. Att kollektivavtal skall finnas i alla verksamheter som
Stadsdelsnämnden ansvarar för även de som drivs i regi av
andra utförare.
7. Förvaltningen uppdras att utarbeta en plan för HBTcertifiering av alla verksamheter där detta är relevant (i
första hand barn- och äldreomsorg, samt andra sociala
verksamheter ), oberoende av om verksamheten bedrivs i
egen regi eller upphandlas.
8. Att en gemensam kö införs för all barnomsorg oavsett
utförare.
9. Att verksamheter som Aktivitetshuset och Södermalms
beroendeteam öppnas upp och att kravet på
biståndsbedömning som villkor för deltagande tas bort.
10. Att förvaltningen ges i uppdrag att planera för inrättande av
nya verksamheter enligt Aktivitetshusets modell
11. Att förvaltningen ges i uppdrag att revidera normen för
socialt bistånd så att den inkluderar SL-kort,
bredbandsuppkoppling, fackföreningsavgift och
medlemskap i Hyresgästföreningen.
12. Att normen för bistånd till hyreskostnader justeras upp så att
pensionärer och låginkomsttagare inte tvingas flytta från
Södermalm.
13. Att förvaltningen ger i uppdrag att projektera för fler
fritidsgårdar för barn och ungdomar på Södermalm.
14. Att förvaltning erbjuder avlönad praktik till alla unga som
vill arbeta på sommaren.
15. Att förvaltningen ges i uppdrag att anskaffa fler
möteslokaler som kan hyras ut till föreningar på Södermalm
för en låg kostnad.
16. Att alla personer på Södermalm med psykisk
funktionsnedsättning garanteras rätt till personliga ombud.
17. Att de barn- och ungdomar som kommer i kontakt med
nämnden i fortsättningen utreds på grundval av en social
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helhetssyn med sikte på att undvika överdriven
neuropsykiatrisk diagnostik och övermedicinering.
18. Att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige vidtar
skyndsamma och extraordinära åtgärder för att garantera
rätten för personer med funktionsnedsättning att få särskilt
anpassade bostäder.
19. Att förvaltningen ges i uppdrag att planera för inrättande av
ett kulturhus på Söder.
20. Att förvaltning ges i uppdrag att lägga fram ett förslag på
hur man kan utvidga och Söders parker och grönområden
och utöka dess biologisk mångfald.
21. Att förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag till
verksamhetsplan enligt Vänsterpartiets reservation i
fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.
Vårt Stockholm

Ett Stockholm där allas röst väger lika. Behoven styr, inte
plånboken. Unga röster hörs tydligt. Kvinnor och män har lika
rätt. Alla skolor och all äldreomsorg är bra. Alla stadsdelar ska
vara lika bra att växa upp i, leva, arbeta och åldras i.
Allmännytta går före egennytta. Rättvis fördelning av välfärden
ger ett jämlikt, tillgängligt och hållbart Stockholm.
Vi bygger för alla stockholmare. En öppen, tillgänglig och
kreativ stad där folk bor i samma område, oavsett inkomst och
bakgrund. Minst 25 000 klimatsmarta hyresrätter till rimliga
hyror. Hyresstopp i allmännyttan i två år, upprustning på
boendes villkor och stopp för utförsäljning av hyresrätter.
Förbättrad kollektivtrafik skall göra ytterstaden lika central som
innerstaden.
Riktigt bra välfärd utan vinstintresse. Barns lärande startar i
förskolan. Skolan har höga, jämlika kunskapsresultat. Unga
utbildar sig eller arbetar. Våld i nära relationer bekämpas. Sex
timmars hemtjänst utan biståndsbedömning. Servicehus vid hög
ålder. Kulturskolan blir billigare. Park- och lokalteater året runt.
Fri entré till stadens muséer.
Klimat och miljö för framtiden. De stora klimatbovarna är
mat, transporter och boende. Inga klimatgaser efter 2030.
Förbifarten skrotas. Mer av spårtrafik, bussar, gångstråk och
cykelbanor. Biltrafiken minskar. Målet är en bilfri innerstad.
Gröna kilar värnas. Andel ekologisk mat ökar till minst 40 %.
Vi samlar in 70 % biologiskt avfall 2018.
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Solidarisk finansiering och hållbar resursanvändning.
Skatten går till hållbar välfärd, inte vinstslöseri. Stopp för
dogmatisk konkurrensutsättning. Vi handlar bara med företag
som betalar skatt, har kollektivavtal, värnar mänskliga
rättigheter och miljö. Anställda har bra arbetsmiljö, rätt till
heltid, och makt på jobbet.
Vänsterpartiets budgetalternativ

Vi ökar den offentliga konsumtionen – det är klimatsmart, jämlikt
och jämställt. Med 60 öre högre skatt än majoriteten får vi ökad
välfärd i stadsdelsnämnderna med 563 mnkr, en stor skolsatsning i
utbildningsnämnden med 522 mnkr, vuxenutbildning och
kommunala ettåriga anställningar för långtidsarbetslösa 87 mnkr i
arbetsmarknadsnämnden etc. och inte minst satsningar på kultur,
socialtjänst, idrott, stadsbyggnad med mera i berörda facknämnder.
Våra investeringar ger stockholmare mer idrott och kultur - simhall
i Skarpnäck, bandyhall/ konståkningshall på Gubbängens IP,
fullstor fotbollshall i Söderort, utökad skatepark i Högdalen,
multifunktionsanläggningar, konstgräs, flera mindre idrottshallar,
upprustade bibliotek och samlingslokaler och även kulturcentra och
scen på Järvafältet.

Södermalms stadsdelsnämnd
Med Vänsterpartiets budget får Södermalm 72 mnkr mer än den
borgerliga budgeten från kommunfullmäktige. Ekonomiskt bistånd
får eget anslag. Staden centralt, inte stadsdelsnämnderna ska hålla
buffert för oväntat högt försörjningsstöd. Vi behåller Verksamhet
för barn och ungdom samt till Kultur- och föreningsverksamhet, och
slår inte ihop till Verksamhet för barn, fritid och kultur. Vinster av
effektiviseringar får vara kvar i verksamheten till högre kvalitet och
inte minskad budget. Totalt handlar det totalt om ca 175 mnkr.
Vänsterpartiet satsar 150 mnkr i en historisk jämställdhets- och
låglönesatsning som gynnar stora personalgrupper i
stadsdelsnämnderna. Vi investerar i kortare arbetstid i
äldreomsorgen. Vårdnadsbidraget förpassar vi till historien. Genusoch hbtq-perspektiv finns i all verksamhet. Vegetarisk mat är
huvudalternativ en gång i veckan. Vi vill att maten ska lagas på
plats i förskolor, boenden etc. Lokaler med fukt-/giftproblem/enkelt
avhjälpta hinder ska åtgärdas.
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Förskoleverksamhet
Vänsterpartiet satsar 10,9 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige
 2 % extra schablon (totalt 5 %), för att säkra löneökning och
barngruppernas storlek
 Höjt socioekonomiskt tilläggsbelopp genom att gå tillbaka till
2006 års nivå
Vänsterpartiets mål för förskolan

-

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt
Barns lärande ska stå i fokus i förskolan
Språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras
Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska
arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i
svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola
startas där det behövs. Romska barns möjlighet att bevara sitt
modersmål ska särskilt uppmärksammas. Läroplanens syn på
kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta
aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurser ska fördelas om
så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läroplanen.
Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor och uppleva
professionell kultur i förskolan. Öppettiden i förskolan ska kunna
kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. Det är en
klassfråga. Där det behövs ska förskolan vara öppen hela
sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd.
Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.
Intresset för förskolan ska uppmuntras, där inskrivningen är lägre än
i övriga staden. Vi ska ha en uppsökande verksamhet för att också
gömda, papperslösa och asylsökande barn ska kunna gå i förskolan.
Vi vill att alla barn ska kunna gå i förskolan 35 timmar per vecka.
Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga
grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar
ska inte betyda större grupper. God personaltäthet är viktigt.
Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare
ska ha högsta prioritet. Förskollärare ska finnas på varje avdelning.
Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.
Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora
förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till
grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska
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inomhus- och utomhusytan per barn redovisas. Institutionsliknande
förskolor ska motverkas. Marknadshyror får inte ta resurser från det
pedagogiska arbetet. Nya förskolor ska inte anvisas platser som
blivit över och är dyra att bebygga, utan det ska vara en genomtänkt
planering.

Verksamhet för barn och ungdom
Vänsterpartiet satsar 1,5 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige
 Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och
ungdomsmottagning
 Mötesplatser för unga 18-24 år i ytterstaden
 Sänkta kolloavgifter med 20 %
Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

-

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar ska ha generösa
öppettider
Nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda
mötesplatser
Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar ska byggas ut och vara
lika spännande för flickor som för pojkar och självklart tillgängliga
för funktionsnedsatta. Arbetsformer utvecklas utifrån barns och
ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Kultur, rörelse
och medbestämmande uppmuntras. På lov ska det finnas
kostnadsfria aktiviteter. Icke-kommersiella mötesplatser för unga
18-24 år behov startas där det finns sådana behov.
Information om kollo förbättras. Kolloavgiften sänks 20 % för att
alla 9-16 år ska kunna åka. Kollo ska vara tillgängligt. Fullvärdiga
ungdomsmottagningar startas i fler stadsdelar. Ungas psykiska hälsa
och pojkar bör uppmärksammas på ungdomsmottagningarna,
liksom hedersrelaterat förtryck och beroendeproblem. Personal ska
ha adekvat utbildning, HBTQ-kompetens och kunskap om risk- och
skyddsfaktorer. Föreningsbidrag kan sökas av barn- och
ungdomsföreningar för att främja demokratiskt engagemang,
jämställdhet och anti-diskriminering.
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Kultur- och föreningsverksamhet
Vänsterpartiet satsar 2,3 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige.
 Fler lokala kulturaktiviteter
 Kultursekreterare/-samordnare i alla stadsdelsnämnder
 Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i vissa förorter
 Höjda föreningsbidrag i vissa förorter
Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

-

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna
Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i
skapande verksamhet
Alla har lika rätt till kultur oavsett diskrimineringsgrund

Kulturen ska vara levande i hela staden. Vi har budget och politisk
vilja för att värna och bygga ut en levande kultur i förorterna och
skapa kulturcentra i samverkan med boende, bibliotek, skolor,
föreningar, kulturarbetare etc. Förskolor, skolor och bibliotek
samverkar för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.
Kultursekreterare inrättas i alla stadsdelsnämnder.
Vi uppmuntrar kulturkommittéer och liknande, med företrädare för
föreningar och invånare, som ger bidrag till offentliga
kulturaktiviteter. Fler föreningar ska kunna få bidrag. Alla bidrag
ska fördelas jämställt. Föreningar som arbetar för jämställdhet ska
kunna söka bidrag.
Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och
konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom
riktade insatser och förebyggande verksamhet ska unga informeras
om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg
Vänsterpartiet satsar 17,9 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige







2 % extra peng (totalt 5 %) i hemtjänst- ökad personaltäthet och
generösare beslut
2 % höjd peng - ökad kvalitet i dagverksamhet.
Mer förebyggande verksamhet - fixartjänst från 67 år med
utökat uppdrag för källsortering samt fler öppna
dagverksamheter
Generösare biståndsbedömning av servicehus för de äldsta
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Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

-

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och
andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov
för individen
Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur
hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till
individen i vård- och omsorgsboende
Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och
med respekt för sina önskningar och behov

Äldres självbestämmande är vår utgångspunkt. Vi inför hemtjänst
sex timmar per månad med förenklad biståndsbedömning. Äldre ska
kunna påverka innehållet i hemtjänsten, vem som ger hjälp och hur
den utförs. Bedömningen av rätt till servicehus ska bli mer generös,
genom att tydliggöra att hög ålder och upplevd oro och ensamhet
ska kunna räcka som bifallsgrund.
Vi ökar budgeten för att ge en värdig äldreomsorg, med generös
handläggning, god personaltäthet, kontinuitet och kompetens.
Hemtjänsten ska ha mer tid till insatser, till exempel utevistelse och
matlagning. Guldkant ska finnas i hela äldreomsorgen. Vård- och
omsorgsboenden ska ha sociala och kulturella aktiviteter för vars
och ens behov och fysisk träning flera gånger i veckan. Allt som
uppmuntrar matlust ska göras för att öka livskvaliteten.
Större delen av äldreomsorgen utförs oavlönat av anhöriga, främst
kvinnor. Att gå ner i arbetstid för att vårda anhöriga är vare sig bra
för samhällsekonomin, den egna ekonomin eller äldres
självbestämmande. Det bästa anhörigstödet är en äldreomsorg som
alla är trygga med. Anhörigvårdare ska kunna få individanpassat
stöd. Korttidsboende behövs som avlastning och mellanvård.
Hemtjänst ska finnas på olika språk. Rätt till äldreomsorg på finska
tillgodoses.
Medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som gör att de orkar till 65
år och en rättvis lön. Vi satsar på rejält höjda löner, rätt till heltid
och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och
handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och hbtqkompetens. Den geriatriska kompetensen ska öka hos
undersköterskor och sjuksköterskor. Vi vill också införa en
tillsynsfunktion över social omsorg (TÖS) som komplement till
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) respektive medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR).
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Vår modell för äldreomsorg utan kommersiella intressen ger
utförare utan vinstintresse goda möjligheter att verka. Skarpa
uppföljningsmetoder ska motverka vanvård, fusk och andra brister.
Ombud ska finnas för de äldre inför val av boende och kontroll av
omvårdnad. Kommunal hemtjänst införs där det saknas. De som
inte vill välja utförare beviljas kommunal omsorg. Anhörigråd och
pensionärsråd ska ha god möjlighet att påverka äldres
levnadsförhållanden.

Stöd och service till personer med
funktionsnedsättningar
Vänsterpartiet satsar 11,7 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige
 2 % extra höjning av hemtjänstpeng/ledsagning (totalt 5 %) –
ökad personaltäthet m.m.
 1 % extra höjning schablon vuxen och barnboende, daglig
verksamhet och korttidshem
 Möjlighet för 65–67-åringar att kunna fortsätta i daglig
verksamhet
Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med
funktionsnedsättning

-

Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service
av god kvalitet
Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas
ut
Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället
ska stärkas
Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp
och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkt för att människor med
funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många blir
kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersätts med hemtjänst.
Tillgång till ledsagning och kontaktperson ska öka och finnas
oberoende av boendeform och stadsdel. Ledsagning under semester
ska inte inskränkas. Personlig assistent som talar hemspråket ska
kunna finnas. Fritiden ska förbättras för personer med
utvecklingsstörning. Heminstruktörer för synskadade och
hörselskadade ska ge tillräckligt stöd.
Bostadsbristen måste byggas bort. Idag fattas ca 500 bostäder enligt
LSS och 350 enligt SOL för åren 2013-2017. Samtidigt finns bara
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planer för 322 lägenheter. Möjligheten att bygga grupp- och
servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt. Gruppbostäder ska
högst ha fem lägenheter. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran
för de som bor i gruppbostäder. Självklart ska människor få säga nej
till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.
Arbetet med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för
självständighet ska öka inom gruppbostäder. Personaltätheten ska
vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda
levnadsvillkor. Sociala kooperativ ska finnas liksom möjligheten att
ha kvar daglig verksamhet till 67 år. Unga med
funktionsnedsättning ska få fler möjligheter till
lönebidragsanställning. Anhörigstödet behöver utvecklas.
Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med
socialpsykiatri
Vänsterpartiet satsar 8,8 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige, varav 0,6 mnkr barn och unga, 2,4 mnkr
vuxna, 2,4 mnkr socialpsykiatri samt 3,5 mnkr mot våld i nära
relationer (ett nytt anslag som vänsterpartiet inför).
 Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer
 Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och
familjebehandlare.
 Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling
 Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Vänsterpartiets
socialpsykiatri

-

mål för

individ-

och

familjeomsorg

med

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas
Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med
behov
Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska
stärkas
Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp
och stöd

Vi arbetar för en socialt hållbar stad. Alla barn har rätt till goda
uppväxtvillkor. Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som
ska bekämpas. Missbruksvården ska nå ut bredare och
psykiatrireformen förverkligas fullt ut. Generella insatser,
förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdom och
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förbättrar fysisk och psykisk hälsa prioriteras i socialtjänst, förskola,
skola och fritid. Vi inför sociala investeringsfonder som ökar
långsiktigheten.
Det behövs kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans med
andra myndigheter för att förebygga att barn far illa. Gruppstöd och
enskilt stöd ska finnas för barn till föräldrar som missbrukar, har
psykisk ohälsa och för barn i familjer där våld förekommer.
Föräldrar ska erbjudas stöd, via exempelvis familjecentraler,
föräldramottagningar och kostnadsfri familjebehandling.
Utredningstiderna ska hållas och rättsäkerheten förbättras. Barn i
familjehem ska besökas minst fyra gånger per år, minst en gång
oanmält. Unga i riskzon för kriminalitet ska ges individuellt
inriktade insatser. Information om cannabis ges till föräldrar och
ungdomar.
Ensamkommande flyktingbarn ska få gott stöd. Uppsökande
verksamhet ska säkra att barn till papperslösa och asylsökande får
gå i förskola och skola. Ensamkommande unga över 18 år ska
kunna kombinera studier och boende på folkhögskola.
Bostadsbolagen ska få i uppdrag att tillhandahålla lägenheter för
asylsökande och deras närstående m.fl.
Arbetet mot våld i nära relationer ska byggas ut, både för
våldsutsatta kvinnor, män och barn och förövare. Våld mot äldre,
kvinnor med missbruk och kvinnor med funktionsnedsättning ska
synliggöras. Det ska vara lätt för utsatta personer att få jourboende
och stöd så länge det behövs. Uppsökande arbete ska bedrivas och
bra information ges om den hjälp som finns. Ett eget anslag för
verksamheten innebär en prioritering och ett synliggörande av
insatserna.
Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården.
Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både
kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs
samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Garantin för
missbruksvård ska också garantera behandling. Föräldrar ska kunna
få behandling som innefattar bearbetning av föräldrarollen. Det ska
finnas ansvariga för hemlöshetsarbetet som samordnar insatserna
lokalt.
Nämnden ska ta fram en plan med insatser för boende,
sysselsättning, träfflokaler samt även uppföljning av
levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk
funktionsnedsättning. Fler personliga ombud inrättas där väntetiden
är över en vecka. Gruppbostäder och servicebostäder prövas i varje
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bostadsprojekt. Boendestödet utökas på kvällar, nätter och helger,
och anpassas även till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och ätstörningar. Betydligt fler måste få
möjlighet till arbete och sysselsättning, exempelvis i sociala
kooperativ.

Stadsmiljöverksamhet
Vänsterpartiet satsar 3,1 mnkr mer på Södermalm jämfört med
kommunfullmäktige samt 2,6 mnkr i ökade parkinvesteringar
 Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati
 Bättre skötsel av grönområden och vatten
 Bättre barmarks- och vinterväghållning
 Upprustning av parker och grönområden (investeringar)
Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

-

Alla ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta
parker
Barns och vuxnas inflytande ska stärkas över stadsmiljö och
planprocesser
Barmarksrenhållningen och snöröjningen ska förbättras

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker. Det ska finnas stora
möjligheter till spontanidrott och rörelse. Lekparker och parklekar
rustas upp och ska vara tillgängliga. Stadsdelsnämnden bör ha ett
samordnande områdesansvar för stadsmiljön - för medborgare är det
viktiga att det som felar eller fattas rättas till, inte vem som ansvarar
för trädplantering, blommor och belysning.
Park- och grönområden ska ha hög kvalitet och biologisk mångfald
värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska
inrättas. Naturreservat i Rågsveds friområde och Solbergaskogen
tidigareläggs. Tillsynspersoner anställs i större grönområden. Det
ska finnas tillräckligt med resurser även i stadsdelsnämnder med
mycket naturmark. Uppföljningen av kvaliteten i stadsmiljön ska
förbättras, genom bland annat gröna indikatorer och fackmässiga
bedömningar. Barns och ungas synpunkter ska tas tillvara i
planering och uppföljning.
Det behövs bättre barmarksrenhållning, snöröjning och belysning.
Vi vill att barmarksrenhållning och snöröjning på lokalgator ska
ligga på stadsdelsnämnden, för att få ett samlat ansvar. Enligt
medborgarundersökningen har andelen som tycker att Stockholms

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
12 december 2013
Blad 39

stad på det hela taget är en trygg stad att bo och leva i minskat från
76 till 73 % 2010-2013. Trygghetsvandringar bör nå ut till flera
medborgare. Stadens föreningstavlor ska rustas och kompletteras.
Stadsdelsnämnden är en viktig remissinstans för arbetet med att
bygga bostäder, skolor, idrottsplatser etc. För att få allsidiga
livsmiljöer behöver vi utgå från medborgarnas kunskap och
inifrånperspektiv. Områdesplanering och omvänd planprocess i
samverkan med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
ska vara standard. Fastighetsnära insamling uppmuntras genom
rådgivning etc. i samverkan med trafik – och renhållningsnämnden.

Arbetsmarknadsåtgärder
Vänsterpartiet satsar 6,1 mnkr mer på Södermalm än
kommunfullmäktige
 Community Center för unga 18-25 år som står långt från
arbetsmarknaden
 Sociala kooperativ
 Alla unga som söker kan få sommarjobb
 Mjukstartspunkter för kvinnor som står långt från
arbetsmarknaden
Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

-

Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en
helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på
arbetsmarknaden
Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb
Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska
stärkas

Vår budget i stadsdelsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och
nationellt leder till fler jobb, utbildningsplatser och
arbetsträningsmöjligheter i staden och näringslivet. Många
långtidsarbetslösa kan få ettåriga kommunala anställningar.
Möjligheten att läsa på Komvux byggs ut kraftigt, SFI-utbildningen
förbättras etc. Alla unga ska kunna få sommarjobb. Unga 18-24 år
som riskerar att aldrig få arbete söks upp och erbjuds att gå på
Community center. Vi vill ah en permanent verksamhet med sex
center, som ger individinriktade insatser, coachning, arbete,
studievägledning etc. Centren kan också vara mötesplatser för unga
vuxna.
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Arbetsträning, motivationsarbete och uppsökande insatser finns för
de som står långt från arbetsmarknaden. Flyktingar som inte ingår i
statens etableringsansvar får insatser som underlättar delaktighet i
samhället. Mjukstartspunkter för kvinnor startas på några platser
som förberedelse för jobbtorg, med svenskstudier, friskvård,
föreläsningar etc. Fem stadsdelsnämnder får samordna var sitt
sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det är en
resurs för hela staden. Offentligt skyddat arbete erbjuds de som har
arbetsförmåga efter rehabilitering men inte kan få arbete på öppna
arbetsmarknaden. SL-ingår i normen för alla.

Ekonomiskt bistånd
Vänsterpartiet räknar med minskat behov av ekonomiskt bistånd på
grund av vår aktiva arbetsmarknadspolitik och har 1,1 mnkr mindre
på Södermalm än kommunfullmäktige
 Dator (utöver bredband som redan ingår) ska ingå i normen för
barnfamiljer
 Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna
ensamstående ska ingå i normen
Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

-

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en
helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på
arbetsmarknaden
Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska
stärkas
Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp
och stöd

Staden ska ha en solidarisk socialpolitik med skälig levnadsnivå för
människor som måste söka ekonomiskt bistånd och en aktiv
arbetsmarknadspolitik som ger möjlighet till arbete och minskar
behovet av försörjningsstöd. Tillgång på arbete avgör om
människor kan försörja sig.
Alla mottagningsgrupper, jobbtorg och socialjouren ska ha ett 020nummer, eftersom många inte har pengar på mobilen för att ringa
socialtjänsten, sjukanmäla sig till jobbtorg etc.
SL-kortet ska ingå i normen enligt regler som fanns i staden åren
2002-2006. Kostnader för dator ska ingå i normen för barnfamiljer
och bredband ska ingå i normen för vuxna. Behoven hos de som har
långvarigt bistånd ska få högre prioritet, till exempel tandvård gäller
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det tandvård. Nivån för godtagbar hyra bör höjas. Nya lägenheter
kostar mer än vad som godtas idag.
Strukturella orsaker styr behovet av bistånd, men det behövs även
individuellt stöd. Barnfamiljer, unga ensamstående föräldrar och
personer med ohälsa kan behöva extra insatser. Väntetid för budgetoch skuldrådgivning ska vara högst en månad, för barnfamiljer en
vecka. De som har försörjningsstöd mer än tillfälligt ska få en
personlig handlingsplan.
Barns situation ska alltid uppmärksammas. Konsekvenser för varje
barn ska alltid övervägas och dokumenteras. Det ska finnas
tillräckligt med resurser för att socialtjänsten ska kunna tillämpa ett
barnperspektiv. Barn i flyktingfamiljer är särskilt utsatta, eftersom
familjen ofta har otryggt boende, föräldrarna kan ha trauman etc.
Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen arbeta för att
barnfamiljer inte vräks. Inga barn ska utsättas för att elen stängs av i
hemmet. Barn till föräldrar med försörjningsstöd ska ha samma rätt
till ledighet på lov med sina föräldrar, som andra barn har.
Vår politik innebär en satsning på generella insatser för att minska
utsattheten för barn och unga i familjer med svag ekonomi,
exempelvis SL-kort till alla gymnasieungdomar även under fritid,
kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter och att skolorna är helt
avgiftsfria.
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§9
Förskolans plats- och lokalplanering 2014 - 2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens lokalplanering
för förskolan för åren 2014-2016.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
förskola i kvarteret Tygeln (f d Grimman).
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i
kvarteret Tygeln (genomförandeärende).
4. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
förskola i kvarteret Hammarby Gård 7.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om att godkänna inhyrning av förskola i
kvarteret Hammarby Gård 7 (genomförandeärende).
6. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avbryta
planeringen av ny förskola vid Stigbergsgatan.
Ärendet

I Stockholm stad ska barnen erbjudas förskola med hög kvalitet
och platsgarantin ska uppfyllas. För att även fortsättningsvis
klara platsgarantin och samtidigt utveckla kvalitén i
verksamheten krävs en god framförhållning.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 november 2013
Dnr 1342-2013-1.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Erik Malm m.fl. (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.

