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§ 31
Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2015 med
inriktning 2016-2017 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Ärendet

Under planperioden arbetar nämnden med ett antal satsningar inom
prioriterade verksamhetsområden vilket framgår av ärendet nedan.
Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med
att utveckla förvaltningens organisation utifrån rådande
förutsättningar.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 mars 2014.
Dnr 206-2014-1.1
Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. (FP) Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens
förslag.
Vice ordföranden Ornina Younan m.fl. (S) Jonas Ljungstedt (V) lade
fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle
återremittera ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M+C:s förslag och
fann att nämnden hade beslutat att anta det.
Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas
Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för
eget förslag.
forts.
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”Förslag till beslut
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra:
Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och
vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens
behov saknas.
Förvaltningen lyfter upp problemen kring förskoleverksamheten i Spånga,
Bromsten och Tensta. Behov av en utbyggnad i Spånga och Bromsten är
stort medan i Tensta läggs avdelningar ner på grund av minskat underlag
som en direkt följd av vårdnadsbidraget.
De barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen
erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna och allt vad det
innebär. Risken att dessa barn hamnar efter sina jämnåriga kamrater när de
börjar skolan är stor. Deras språkkunskaper kommer att vara bristfälliga
vilket leder till att deras förmåga att inhämta kunskap möter stora
svårigheter.
Resurserna för kultur- och föreningsverksamhet är knapphändiga,
Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta sedan de borgerliga partierna
tog över makten. Framför allt har det skett en utarmning i förorterna
jämfört med Stockholms innerstad. För att fortsätta och utveckla det
viktiga samarbetet med föreningar i området ser vi ett behov av att
föreningsbidraget ökar. Det är också angeläget vi når ut till fler
åldersgrupper utan att ta bort fokus från barn, unga och kvinnor.
Det är angeläget att stödja och bygga ut samarbetet med
föreningslivet, den summa som satsas i föreningsstöd är välinvesterad
summa i förhållande till det arbete som utförs.
Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att
bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre
med utländsk bakgrund. Problem med psykisk ohälsa,
demenssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar kommer att öka.
Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Personalen
måste få möjlighet att utveckla sin kompetens inom dessa områden.
Konsekvens av konkurrensutsättningen av våra verksamheter har lett
till en stor oro både bland vår personal och bland våra medborgare.
Vi anser att det är viktigt att man måste påskynda utbyggnaden av
barnomsorgen där behoven är som störst och avskaffa
vårdnadsbidraget som är en fälla både för barnet och modern.
forts.
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Resurserna till kultur och föreningslivet måste öka så att de motsvarar
behovet och de förväntningar förvaltningen kräver av dem. Arbeta för
bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje
stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. En
förstärkning av äldreomsorgen måste ske för att klara av de förväntade
utmaningarna. Trygghet och stabilitet är viktiga förutsättningar för
personer med funktionsnedsättning.
Andelen arbetslösa vuxna och ungdomar i vår stadsdel är stor, det
behövs mycket större satsningar på dessa grupper om de ska ha en
chans att komma ut i arbetslivet.
En markant satsning och förstärkning av Komvux, yrkesutbildningar
och andra utbildningar som efterfrågas så att dessa grupper får den
kompetens som samhället efterfrågar.
En större satsning på sommarjobb så att även ungdomar som är äldre
än 18 år och går i gymnasiet kan erbjudas sommarjobb. Det finns även
en stor grupp äldre ungdomar i vår stadsdel där många av dem
arbetslösa. Sommarjobb kan vara inkörsporten till ett jobb för dem. En
trygg stad har också trygga medborgare. För att våra medborgare skall
känna så är den ekonomiska tryggheten viktig, med jobb som har bra
anställningsförhållanden. Likaså är den yttre miljön viktig, med en ren
och säker stadsdel. I övrigt hänvisar vi till våra respektive
budgetförslag centralt i Stockholms stad”.
Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya
Uzel (MP) till förmån för eget förslag.
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att:
Att återremittera förslaget och arbeta fram ett nytt förslag utifrån
nedanstående anförande samt därutöver anföra följande:
Förvaltningen beskriver stora behov i det sociala området som vida
överskrider den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat
stadsdelsnämnden för 2014. Utmaningen är stor, inte minst pågående
program inom barn- och ungdomsarbetet. Det är prioriterat att barn
och ungdomsarbetet säkras stabil och långsiktig finansiering.
forts.
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Förvaltningen aviserar årlig nedskärning på 20 miljoner kronor fram
till 2016. Nedskärningarna kan bli större eller mycket större förutsatt
att pris och lönekompensationen blir större än 2 procent. Många
medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen har låga löner och det
är troligt att vänta högre krav på lönehöjningar. I underlaget för
budget för 2014 framgår att det fattas resurser område efter område
och orosmolnen hoppar sig.
Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling i
stadsdelen är livskraftig småföretagarpolitik. Miljöpartiet vill skapa
småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas.
Rådgivning och stöd ska ges till små företagare. Efterfrågan på
ändamålsenliga för små företag är stor. Vi vill se samarbete mellan
stadsdelsförvaltningen, företagen och fastighetsbolagen i stadsdelen för
att lösa lokalbristen. En annan viktig förutsättning för näringslivet är
kommunala och statliga förvaltningar i området. Vi vill att staden flyttar
förvaltningar och bolag tillbaka till stadsdelen.
Insatser mot ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas kraftfullt. Staden måste
genomföra satsningar som skapar fler jobb och utbildningsmöjligheter
åt unga. Behovet är stort av insatser och uppsökande verksamhet riktade
till unga personer som varken arbetar, studerar eller befinner sig i någon
typ av insats. Vi vill se ungdomsanställningar för unga arbetslösa inom
stadsdelen olika verksamheter kombinerad med studier.
En dörr in
Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska
insatserna vara utformade på så sätt att den enskilde individen hittar
sin kortaste väg till självförsörjning via arbete, studier eller annan
meningsfull sysselsättning. Individen ska inte behöva lägga tid på
komplicerade kontakter med olika institutioner och myndigheter.
Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara
ledstjärna för verksamheten och alla arbetssökande ska erbjudas
individuellt stöd.
Förskola
Förskolan har flera utmaningar låg andel av behöriga förskolelärare,
sjunkande elevunderlag och ökad konkurrens från enskild drivna
förskolor. Miljöpartiet vill göra särskild satsning på löne- och
kompetenslyft för förskolepersonal.
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Miljö och demokrati arbetet
Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och
demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett
offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter
återigen prioriteras. Vi vill se personal förstärkning i stadsmiljö
området. 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. Ambitionen måste vara att Stockholm ska
vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och
investera i förnyelsebara energikällor.
Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka
olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras. Vi vill
förstärka stödet till föreningslivet och hitta långsiktigt stöd för
föreningslivet.
Upphandling
Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med
fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och sociala krav
samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.
Vi vill att bygg av infrastruktur och förnyelsen av bostadsbeståndet
ska ge god social utveckling i stadsdelen och jobb åt människor i
stadsdelen.
Ekologisk mat i förskolan
Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida
matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som
erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2014 ska målet vara att
40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.
God mat och livskvalitet för äldre
Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam
och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som
har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad
i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör
matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler
äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk
luft.
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Konsumentvägledning och energirådgivning
Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter
påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell.
Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket
elbolag de ska välja, var är maten är producerad och många vill kunna
utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen
ska öka.
Stadsdelen ska minska sin energiförbrukning med 20%. Stadsdelen
inrättar energirådgivare som stödjer privatpersoner att få ner sin totala
energiförbrukning. Aktiv energimätning ska användas för att
medvetengöra energiåtgången och bespara energi.
Fokus på mångfald och antidiskrimineringsarbete
Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den
diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra
mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på
samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag.
Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen
diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade
jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig
utbildning för alla anställda och politiker. Mångfalden bland chefer
bör öka.
Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.
Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och
attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En
viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt
att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen
samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En
annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra
rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete
med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter.
__________________

