ABCDE

K

U N G S H O L M E N S

Protokollsutdrag
från sammanträde

SID 1 (35)

S TA D S D E L S N Ä M N D

Tisdagen den 21 december 2004
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L
Justerat den 23 december 2004

Birgitta Waller

Mats G Nilsson

§ 198
Verksamhetsplan 2005
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden fastställer budget och verksamhetsplan för 2005 och
överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Stadsdelsnämnden ansöker via stadens anslag för beställarstöd om
150 tkr för planeringsarbete för skolutbyggnad på västra Kungsholmen.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om totalt 1,2 mnkr till ett rörligt team.
4. Stadsdelsnämnden söker om medel till utvecklande och start av nytt
boende för hemlösa med 400 tkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om medel hos kommunstyrelsen för
verksamheten på Baltzar.
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kulturnämnden om lokalkostnaden,
140 tkr per år, för den nya biblioteksfilialen för allmänheten vid Bolinders plan 1.
7. Stadsdelsnämnden fastställer tillämpning av stadens integrerade lednings- och styrsystem ILS.
8. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2005.

9. Stadsdelsnämnden fastställer att dess sociala delegation tills vidare ska
bestå av fem ledamöter och fyra ersättare samt dess presidium av ordförande och två vice ordförande.
10. Förvaltningen får i uppdrag att inom den i egenregi drivna
äldreomsorgen initiera utvecklingsprojekt för att förbättra
arbetsorganisationen samt för att pröva olika arbetstidsmodeller med
inriktning på förkortad arbetstid. En viktig aspekt i ett sådant projekt är
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exempelvis att pröva modeller för flexibel arbetstid - att stärka
arbetstagarens inflytande över sin vardag. Medel för detta skall sökas
hos kompetensfonden. Förvaltningen skall lämna en rapport om arbetet
senast på nämndens sammanträde i april.
11. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelse från
Mats G Nilssn m.fl. (m) om konsekvenser av det förändrade
resursfördelningssystemet.
12. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Stadsdelsnämnden på Kungsholmen står inför stora utmaningar 2005.
Detta som en följd av att Kungsholmen förändras. Vi kan se det med
våra egna ögon, nya bostäder i nya bostadsområden har tillkommit.
Överallt på våra öar står det kranar och vi vet att detta ändå bara är
början. På Nordvästra Kungsholmen skall asfaltsverket bort och totalt
skall över 3000 nya lägenheter uppföras.
Det är bra att man genom bostadsbyggandet kan rusta upp eftersatta
områden och samtidigt minska trycket på en ansträngd bostadsmarknad.
I den förändring som sker är det viktigt att ändå bevara den blandning av
hus, parker och vatten som vi tycker präglar och kännetecknar dagens
Kungsholmen. För stadsdelsnämnden och förvaltningen innebär
kungsholmens förändring nya utmaningar. Befolkningen förändras. Vi
förändras relativt snabbt från ”käppholmen” till ”nappholmen” med allt
vad det innebär för den kommunala infrastrukturen, i form av nya
förskolor och skolor, samtidigt som nämnden noga måste följa hur
behoven inom äldreomsorgen utvecklas.
Förändringen av hur vår befolkning ser ut innebär också att nämndens
ekonomiska förutsättningar förändras. För 2005 innebär det att
nämndens rambudget minskats.
Nämnden har tidigare varit relativt förskonad från den typ av
budgetåtgärder som andra nämnder tvingats till.
Den budget vi nu lägger bygger på ett antal förutsättningar om
utvecklingen på våra öar. För nämnd och förvaltning finns all anledning
att nogsamt följa utveckling under 2005 så att den tradition av ordning
och reda som präglat Kungsholmen kan bibehållas.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden har för 2005 en sammanlagd budgetram om 1041,8 mnkr
netto (kostnader minus intäkter). Det är drygt 18 mnkr mindre än 2004 års
justerade budget på 1060,7 mnkr. Den minskade budgeten är framför allt en
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effekt av att den äldre befolkningen minskar. Förskolorna och
förskoleutbyggnaden kommer att fortsätta att stå i fokus. Dessutom görs
satsningar på andra viktiga områden som kultur och fritid för barn och unga,
på de mest utsatta samt på Agenda 21-arbete.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9
december 2004, dnr 102-616-04.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v)
yrkade bifall till ett gemensamt förslag från socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från
moderaterna och till ett gemensamt tilläggsförslag från moderaterna,
folkpartiet och kristdemokraterna.
Didar Samaletdin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet och
till det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna.
Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna och till
det gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna.
Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd)
yrkade dessutom att följande förslag skulle ställas under särskild
omröstning:
• Punkterna 2-5 samt punkt 15 i det gemensamma tilläggsförslaget från
moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
• Punkt 8 i folkpartiets förslag till beslut.
• Punkt 4 i kristdemokraternas förslag till beslut.
• Punkt 2 i moderaternas förslag till beslut.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp punkterna 2-5 i det gemensamma
tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och
ställde det mot avslag.
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.
Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.
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Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.
´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s),
Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä
(v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m),
Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).
Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.
Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till
sitt förslag:
2. Verksamheten vid Kafé Baltzar räddas genom att en heltidstjänst blir kvar.
Denna finansieras genom att överföra medel från miljöarbetet.
3. Stadsdelsnämnden skriver till kommunstyrelsen och framför det orimliga att
vissa stadsdelar får stöd för den typ av verksamhet som Kafé Baltzar utgör men
inte alla. Kungsholmen bör få centrala medel till verksamheten.
4. Pensionärsorganisationerna tillskrivs och ombeds vara den kvarvarande
personalen behjälplig i verksamheten vid Kafé Baltzar.
5. Pensionärsorganisationerna ombeds också utreda möjligheterna att utöka
verksamhetens intäkter.

Ordföranden tog därefter upp punkt 15 i det gemensamma tilläggsförslaget
från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och ställde det mot
avslag.
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.
Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.
Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.
´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s),
Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä
(v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m),
Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).
Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.
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Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till
sitt förslag att adoptionsärenden skall färdigbehandlas inom max 6 månader.
Ordföranden tog därefter upp punkt 8 i folkpartiets förslag och ställde det
mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.
Votering
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
Den som avslår förslaget röstar ja.
Den som stöder förslaget röstar nej.
Voteringen utföll med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster.
´Ja´ röstade: Birgitta Waller (mp), Jari Visshed (s), Ingrid Dorle Andersson (s),
Catarina Agrell (s), Tullia von Sydow (s), Håkan Wahlén (s), och Reijo Kittilä
(v).
´Nej´ röstade: Mats G Nilsson (m), Anita Mofors (m), Henry Samuelson (m),
Didar Samaletdin (fp), Anna Starbrink (fp) och Birgitta Borg (kd).
Nämnden hade alltså beslutat avslå förslaget.
Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till
sitt förslag att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för
ska saneras inom 24 timmar.
Ordföranden tog därefter upp punkt 4 i kristdemokraternas förslag och
ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå
förslaget.
Reservation
Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till
sitt förslag att valfrihet är en självklarhet när man skall välja boende även på
ålderns höst.
Ordföranden tog därefter upp punkt 2 i moderaternas förslag och fann att
nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.
Därefter tog ordföranden upp de olika huvudförslagen – det gemensamma
förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet,
moderaternas förslag, folkpartiets förslag samt förslaget från
kristdemokraterna – och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att
nämnden hade beslutat att bifalla det
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gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet.
Ordföranden tog slutligen upp det gemensamma tilläggsförslaget från
moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna och ställde det mot avslag.
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.
RESERVATIONER
Vice ordföranden Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens
beslut med hänvisning till förslaget från moderaterna:
Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens förslag avseende att-satserna 1-8 utan
eget ställningstagande.
Stadsdelsnämnden uttalar att stadsdelsnämnderna bör avvecklas.
Stadsdelsnämnden anför därutöver:
Ett starkare Stockholm – Ett starkare Kungsholmen
Stockholm är Sveriges huvudstad och borde vara Sveriges ekonomiska motor. Det
förpliktar att vara den enda riktigt stora staden i ett land. För att få förtroendet att
styra Stockholm krävs det ledarskap och förmåga samt en idé om hur Stockholm
med stadsdelar skall utvecklas. Vi moderater har en idé om Stockholm. Vi har
också tidigare visat att vi har förmågan och ledarskapet som krävs. Vi har en idé
om ett Stockholm som växer genom den kraft som finns inneboende hos alla
Stockholmare. Om ett Stockholm där fler än i dag har arbete, utbildar sig och bor.
Om ett Stockholm som kan fungera som draglok för Sveriges ekonomi och som det
naturliga navet i Östersjöregionen. Om ett Stockholm där kvalitén i
kärnverksamheten är hög och där
möjligheten att välja olika utförare är naturlig. Om ett Stockholm som vi alla kan
känna oss trygga och säkra i.
Den socialdemokratiska avsaknaden av visioner och ledarskap kombinerad med
skatte- och avgiftschocken har lett till att tillväxten avstannat; varslen och
konkurserna har ökat dramatiskt under de gångna två åren. Införandet av biltullar,
återinförande av P-terrorn och chockhöjda kommunala avgifter för företagen är
åtgärder som försvårar för Stockholm. Stockholm har under en tid av internationell
lågkonjunktur genom lokala politiska beslut väsentligt förvärrat sin egen situation.
Den låga tillväxten och det faktum att Stockholm de senaste två åren förlorat 25
000 jobb i privat sektor gör att fokus för politiken i Stockholm under de närmaste
åren måste vara att ta krafttag för att få fler i arbete och därmed få fart på den
ekonomiska tillväxten. Om Stockholm ska återta sin tätposition som svensk
ekonomis tillväxtmotor måste staden prioritera en företagsvänlig tillväxtorienterad
politik. Arbete, inte bidrag i olika former, är vad som behövs. Ska staden kunna
ansvara för en god omsorg och god välfärd i framtiden, inte minst för dem som är i
störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och minskat
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bidragsberoende. Då krävs det ledarskap, ett ledarskap som socialdemokraterna i
Stockholm saknar. Höga administrativa kostnader och bidragsberoende måste bytas
till satsningar på kärnverksamheten och fler Stockholmare i arbete.
Vi har ett ansvar att se till så att stockholmarna får valuta för sina skattepengar och
att
skattepengarna går till de områden som är en kommuns kärnområden: en
kunskapsintensiv skola, en trygg och värdig äldreomsorg och ett individuellt stöd
för de funktionshindrade. För att säkerställa detta krävs att stadens organisation
moderniseras och effektiviseras. Onödiga byråkratiska överbyggnader och nivåer
måste bort. Regler och avgifter anpassas så att det blir lätt att arbeta med staden.
Verksamhet ska konkurrensutsättas och, i de fall där den inte är kärnverksamhet,
avvecklas eller säljas. Men vi har också ansvar för att stockholmarna ska få behålla
så mycket som möjligt av sina inkomster för att själva fatta sina livsbeslut.
Vi moderater är redo att ta ansvaret för Stockholm. Vi har konkreta förslag för ett
bättre Stockholm - Ett Stockholm som klarar av att svara mot framtidens krav på
både effektivitet och kvalitet och som tar till vara på alla de möjligheter Stockholm
har.
Det ekonomiska läget
Socialdemokraterna och de övriga styrande partierna i Stockholms stad har från
valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de problem som Stockholm
står inför. De digra vallöften som socialdemokraterna utställde i valrörelsen 2002
bryts ett efter ett. Stockholms stads ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna
som drabbas. Underskotten i verksamheterna tornar nu upp sig och redan 2004
riskerar Stockholm få ett underskott på upp till en halv miljard. Grunden för den
exceptionellt dåliga ekonomiska utvecklingen i Stockholm är tudelad. Dels skruvar
den socialdemokratiska regeringen åt skatteutjämningsskruven allt hårdare, dels
har den skattechock om 2:45 som socialdemokraterna i Stockholmsregionen
genomförde 2003 och 2004 undandragit flera miljarder i köpkraft för invånarna i
Stockholms stad. Skattehöjningar gör att människor och familjer med normala
inkomster inte längre har en acceptabel levnadsstandard i jämförelse med
invånarna i övriga landet. Detta kombinerat med socialdemokraternas oförmåga att
stävja kostnadsutvecklingen leder till underskott och hot om framtida
skattehöjningar.
På område efter område går det dåligt för Stockholm:
• Stockholm har förvisso börjat återhämtat sig från lågkonjunkturen i den meningen
att det inte sker lika många konkurser 2004 som det gjorde 2003. Det saknas dock
fortfarande ca 25 000 jobb i privat sektor andra kvartalet 2004 jämfört med andra
kvartalet 2002.
• Under 2003 gick 2 716 företag i Stockholms län i konkurs. Sedan valet 2002 har
antalet konkurser i Stockholm ökat med 15 %1 Under 2004 har konkurserna
minskat jämfört med 2003 men fortfarande går företag i Stockholmsregionen i
konkurs i en allt för stor omfattning. Konkurserna under januari till juni 2004 var
över 15 procent fler än under perioden januari till juni 2002.
• Nyföretagandet sjunker. Antalet nyregistrerade företag minskade kraftigt i
Stockholm 2003 då det startades nära 4 % färre företag än under 2002. Första
halvåret 2004 ökade antalet nyregistrerade aktiebolag med 0,9% jämfört med första
halvåret 2003. Övriga registreringar minskade dock under samma period med 1,2%
vilket gör att totala antalet företag minskade med 0,5% första halvåret 2004.
S : T E R I K S G A T A N 47, B O X 4 9039, 100 28 S T O C K H O L M
T E L E F O N 08 - 508 08 000 ( V X ) F A X 0 8 - 5 0 8 08 099

ABCDE

K

U N G S H O L M E N S

Protokollsutdrag
från sammanträde

SID 8 (35)

S TA D S D E L S N Ä M N D

Tisdagen den 21 december 2004
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L
• Arbetslösheten i Stockholms stad har ökat med 26 % (augusti 2002 till augusti
2004). Än värre är att ungdomsarbetslösheten ökar. Totalt ökade arbetslösheten
bland ungdomar mellan 18-24 år med 42 % under samma period.
• Antalet socialbidragstagare har ökat med 17 % det sedan januari 2003 (januari
2003 – juli 2004, rensat för övergången till äldreförsörjningsstöd. I år beräknas
kostnaderna för socialbidragen överstiga budget med mer än 200 miljoner.
• När vi moderater lämnade över makten 2002 var bostadsbyggandet det högsta på
25 år. Trots att 20 000 nya bostäder var ett av de främsta vallöftena från
socialdemokratin kommer för få byggen igång. Under 2003 påbörjades 1 112
bostäder vilket var cirka 1 600 färre än under 2002. Första halvåret 2004
påbörjades 1 343 bostäder. Det är med andra ord 17 545 bostäder kvar att bygga
innan den socialdemokratiskt ledda majoriteten har infriat sitt vallöfte.
Socialdemokraterna har tagit fram markanvisningar och startpromemorior med stöd
från oss moderater, men som Gatu- och Fastighetsborgarrådet Roger Mogert (s)
själv konstaterat: ”Man
kan inte bo i en markanvisning”.
Ovanpå denna hemmagjorda depression som drabbar invånarna på olika sätt, sviker
socialdemokraterna nu flera av sina viktigaste vallöften. Ett ökande politikerförakt
kan befaras fram med en sådan bristande respekt för demokratin och utställda
löften. Trots den mycket allvarliga ekonomiska utvecklingen i Stockholm har
Annika Billström (s) bestämt sig för att driva igenom sitt största och mest
monumentala valsvek – införandet av biltullar. Till vilket pris som helst ska
tullarna införas. Trots att Billström före valet lovade att inga biltullar skulle införas
i Stockholm har hon nu tvingat fram en lagstiftning som hastats igenom i Sveriges
riksdag. Biltullsexperimentet är en dålig affär, för tillväxten, för Sverige och för
Stockholmarna.
• Biltullarna kommer att kosta en vanlig familj upp mot 10 000 kronor per år av
redan skattade pengar
• Försöket kostar enligt regeringens beräkningar 2,4 miljarder.
• Skattepålägget av biltullarna, vilket enligt regeringen uppgår till ca 900 miljoner
över två år, motsvarar en skattehöjning om 50 öre i Stockholms stad.
• Biltullarna splittrar regionens arbets- och bostadsmarknad
• Biltullarna reser nya murar mellan innerstad och ytterstad och mellan norr och
söder i regionen
• Handeln kommer att minska i innerstaden enligt beräkningar från handelns
organisationer, detta kommer ytterligare försvåra en lokal konjunkturuppgång.
Valsveket om biltullarna har därutöver lett till att staten kunnat komma undan sitt
ansvar för den eftersatta infrastrukturen i regionen. Stockholm är idag en av få
storstäder i Europa som fortfarande saknar ringled och acceptabel förbifartsled.
Biltullsexperimentet riskerar de infrastrukturinvesteringar som regionen behöver
såsom Ringleden, inklusive Österleden och Förbifart Stockholm.
Stockholm – möjligheternas stad
Stockholm är Sveriges naturliga motor – kulturellt och ekonomiskt. Går det bra för
Stockholm är det bra för Sverige. Många väljer redan idag att flyttat till Stockholm
för utbildning och arbete. De borde bli fler. Stockholm har fantastiska
förutsättningar att utvecklas till en internationell storstad. För att lyckas med detta
krävs att den lokala politiken såväl som den nationell erkänner betydelsen av de
stora städerna och att politiken tar sin utgångspunkt i den enskilde individens
förutsättningar och möjligheter. Det behövs en rejäl satsning på utbildning,
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företagande och nya jobb. Sverige har under alltför många år halkat efter resten av
världen i ekonomisk tillväxt. Stockholm har varit det lufthål i Sverige där nya idéer
har kunnat födas och växa. Vi moderater har en vision om Stockholm som en ännu
större stad. En stad där människor från alla kulturer och med olika värderingar kan
mötas; en stad vi med stolthet kan kalla vår hemstad.
För att nå visionen om Stockholm krävs en satsning för att underhålla och
underlätta för tillväxtskapande mekanismer. Det är endast genom företagande och
nya jobb som en tillväxt och välfärd kan möjliggöras. Näringslivets betydelse för
vår framtida välfärd är central.
Stockholm – den rena huvudstaden
Det faktum att Stockholm upplevs som en ren vacker stad på vattnet är något vi
alla kan känna stolthet över och också något vi bör värna. Stockholm har i
jämförelse med andra större städer i världen en ren luft och ett rent vatten.
Närheten till en av världens vackraste skärgårdar är en annan aspekt av Stockholm
som förtjänar ökad uppmärksamhet. För att Stockholm till fullo ska kunna utnyttja
sin potential som den vackra huvudstaden på vattnet krävs att vi tar krafttag mot de
inslag som tyvärr förfular vår stad. Klottersanering och städning av de
gemensamma utrymmena måste prioriteras. Skötseln av våra parker – en alldeles
för dåligt utnyttjad resurs – måste bli bättre. Dagens system med
återvinningsstationer har stora brister gällande bland annat nedskräpning och
förfulning av stadsbilden. De gröna soptunnorna ska tas bort från gator och torg.
Stadens gator ska vara farbara för alla, årets alla dagar. För att kraftsamla stadens
resurser för snö- och barmarksunderhåll vill vi samla dessa under Gatu- och
fastighetsnämnden. Stadens parker uppskattas allt mer av stockholmarna. Detta är
positivt men ställer ökade krav på stadens parkskötsel. Den uppdelning som finns
idag mellan Gatu- och fastighetsnämnden som anlägger parkerna och
stadsdelsnämnderna som står för skötseln, är olycklig. Vi vill samla såväl
anläggningen som skötseln hos Gatu- och fastighetsnämnden genom en särskild
stadsträdgårdsmästarenhet.
Klotter och annan skadegörelse måste motarbetas. Stadens klotterpolicy ska vara
ett totalt avståndstagande från klotter och graffiti. En jourtelefon ska inrättas dit
allmänheten kan inrapportera klotter och annan vandalisering samt nedskräpning.
Allt klotter på stadens byggnader ska saneras inom 24 timmar och målet är att få
med de privata fastighetsägarna i detta projekt. En satsning på att lysa upp
Stockholm måste göras. Alla ska kunna känna sig trygga i Stockholm, även
kvällstid.
Stockholm som kultur- och fritidsstad
Kulturen är en viktig del av stadens liv, för dem som bor här och dem som besöker
staden. Ingen storstad värd namnet är kulturlös. Kultur är till en del det som sker
inom den traditionella kulturpolitikens ram och organiseras genom ett antal
kommunala och statliga institutioner: bibliotek, museer, teatrar, konstnärliga
högskolor och inom stadens egna skolor. Men kultur är också det som händer i
privatdrivna institutioner med eller utan skattestöd: privatteatrar,
amatörteatergrupper, studieförbund och en myriad av ungdomsaktiviteter. Till detta
kommer det vida spektrum som tillhandahålls genom marknaden: bokhandlare,
förlag, radiostationer, musikaffärer och gallerier. Viktigast är människorna i
kulturlivet: de som musicerar, skriver, målar, läser, lyssnar på musik, besöker
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föreställningar, diskuterar och njuter av kulturen. Staden ska inta en stödjande
hållning till kulturen utan att kväva fristående initiativ. I Stockholm ska det finnas
rika möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation, både till spontan idrott och
stora elitevenemang. Stockholm ska bli landets främsta evenemangsstad.
Utvecklandet av arenor och idrottshallar ska ske i samverkan med de företag och
föreningar som är villiga att på olika sätt bidra. Även möjligheterna till spontan och
oorganiserad lek och spel ska utvecklas. Stockholms parker och grönområden ska
utnyttjas mer för det spontana idrottandet. Stockholms uteliv är en viktig del i
stadens attraktivitet, både för stockholmare och besökare. Staden ska inta en positiv
hållning till den flora av restauranger som väljer att etablera sig i Stockholm.
Stockholm har ett fantastiskt föreningsliv. Stockholm ska prioritera barn-,
ungdoms- och handikappidrotten. Ett särskilt fokus på tjejidrotten är nödvändigt.
Arbete istället för bidrag
Den svaga tillväxten får naturligtvis konsekvenser för Stadens ekonomi.
Stockholms stads budgetutrymme ökar med ungefär 3 % från 2004 till 2005. Detta
motsvarar storleken på lönerörelsen. Hittills under mandatperioden har
kostnadsutvecklingen i Stockholms stad varit ca 7 % per år. Ekvationen går inte
ihop, vilket riskerar leda till underskott om uppskattningsvis ca 500 miljoner i år.
Får man inte kontroll på kostnadsutvecklingen kommer det att leda till
miljardunderskott de närmsta åren.
Vi moderater värnar de kommunala kärnverksamheterna. En god kvalitet inom
skolan och äldreomsorgen måste alltid prioriteras framför höga lokalkostnader,
onödig byråkrati och arvoden till politiker. Efter det socialdemokratiska styret 1994
– 1998 var stadens nettoskuld 37 miljarder kronor. Fyra år senare, när vi moderater
styrt i fyra år, var denna skulder löst och betald. Skuldsaneringen påverkade
stadens finanser positivt då vi inte längre behövde använda skatteintäkter till att
betala räntor. Samtidigt minskade socialbidragsberoendet med nära 50 % 19982002 och ytterligare 20 000 människor kunde därmed försörja sig och sin familj.
Arbetslösheten minskade under perioden med hela 40 %. Nu går utvecklingen åter i
fel riktning.
Absolut nödvändigt för att framtidens välfärd skall kunna garanteras är att
budgeten är i balans. Därutöver skall staden arbeta för att skapa utrymme för en
lägre kommunalskatt. Att socialdemokrater inte klara av att hålla budgeten kan vi
nu se även på riksplanet, där regeringen lånar hundratals miljarder. Till den lokala
oförmågan till budgetbalans ska läggas att den socialdemokratiska regeringen
agerar konsekvent stockholmsfientligt. Stockholmarna betalar en mycket stor andel
av hela rikets offentliga utgifter genom att vi på nästan alla skatteområden betalar
en större andel än vad vi representerar befolkningsmässigt. Vi får inte tillbaka mer
än en bråkdel av det vi bidrar med. I år betalar Stockholms stad över 4,2 miljarder i
utjämningsskatt.
För en småbarnsfamilj som tjänar 33 000 före skatt varje månad och som bor i ett
ordinärt småhus innebär de senaste årens skattehöjningar ett hål i hushållskassan
om nästan 1000 kr per månad eller 12 000 kr per år. När vi lägger samman
kostnader för kommunal-, landstings- och fastighetsskatt samt huspris, (det vill
säga de stora utgifterna för en familj utöver kostnaden för mat), har
stockholmsfamiljen 6 000 kr per månad mindre kvar att leva på än motsvarande
familj i exempelvis Piteå. En familj med samma inkomster i Piteå har varje år efter
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skatt 72 000 kronor mer i hushållskassan än familjen i stockholmsregionen. Trots
denna enorma skillnad i levnadsstandard mellan Norrbottens län och Stockholms
län anser socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att
skatteutjämningssystemet är rättvist. Likaså anser dessa partier att det är rättvist att
medborgarna i Stockholms län betalar nära tre kronor mer i landstingsskatt än de
boende i Norrbotten för att kunna betala skatteutjämningen som skickas till bland
annat just Norrbotten. Genom en medveten socialdemokratisk politik dräneras
regionen i år på 16,3 miljarder genom skatteutjämningssystemet. Samma medvetna
politik medför att invånarna i vår region betalar mer i skatter än rikets övriga
invånare. Moderat politik är en politik för arbete och tillväxt. Det måste alltid löna
sig att arbeta. Så är det inte i dag i socialdemokraternas Sverige. Vi moderater
föreslår därför sänkta skatter på arbete och företagande samt stramare bidrag för
dem som inte arbetar. Skattesänkningarna som vi föreslår i Sveriges riksdag riktar
sig framförallt till låg- och medelinkomsttagarna, som idag har de högsta
marginaleffekterna. Verklig trygghet byggs genom eget arbete och egen
försörjning. I dag är skillnaderna mellan att arbeta och att inte arbeta många gånger
försumbar. För att komma till rätta med situationen är det nödvändigt att både
strama åt bidragen och sänka skatterna. Som ett led i detta arbete föreslår vi
moderater i Sveriges riksdag kraftigt sänkta marginalskatter för låg- och
medelinkomsttagare. Detta kombineras med lägre ersättning, hårdare kontroll och
tidsbegränsning i arbetslöshetsförsäkringen samt stramare villkor för
sjukpenningen och sjukersättningen.
För att förbättra villkoren för svenskt företagande och säkra framtiden för svensk
industri i en hårdnande internationell konkurrens föreslås en rad åtgärder.
Förmögenhetskatten skall därför avskaffas. Vi moderater förordar också en
skyndsam reformering av de så kallade 3:12 reglerna så att diskrimineringen av
företagare avskaffas. Vi moderater har också presenterat en rad förslag för att
reformera och förbättra kvaliteten inom offentlig verksamhet. Det gäller bland
annat rättstryggheten, skolan och sjukvården. I det moderata budgetförslaget i
Sveriges riksdag ges kommunerna en generell förstärkning av statsbidraget för att
bättre kunna utveckla verksamheterna och därtill föreslås ett nytt
skatteutjämningssystem. Detta är ett led i vår strategi att prioritera den offentliga
sektorns kärnverksamheter inom trygghetsområdet framför generösa bidragssystem
och att minska de tillväxtfientliga inslagen i skatteutjämningssystemet.
Vi moderater bedriver en politik för fler jobb, högre välfärd och trygghet inför
framtiden.
Jobbgaranti och egenmakt
Kommunalskatten som är en proportionell skatt drabbar låg- och
medelinkomsttagare hårdast. Därför är det centralt att utrymme skapas för att sänka
kommunalskatten i Stockholm. Det är genom att fler stockholmare kommer i arbete
som tillväxten och den totala skattebasen för Stockholms stad kan öka. Den del av
inkomsten man själv har makt över efter att skatten är betald måste öka. Minskad
skattebörda leder till minskat bidragsberoende och också till att det egna ansvaret
ökar. Ett ökat ansvarstagande för sig själv och sina närmaste är positivt. Det är så
starka självständiga individer kan växa. Inte minst ur ett integrationsperspektiv är
det viktigt att öka rådigheten över den egna ekonomin. Det är stockholmaren själv
som bäst kan välja vad han eller hon vill prioritera. Den genomförda skattechocken
tvingar in fler stockholmare i bidragsberoende och passivitet. Sveriges
låginkomsttagare är världens mest beskattade. Aldrig tidigare har det varit så
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tydligt att skattefrågan också är en frihetsfråga. Bidragsberoendet är en tragedi för
varje människa som drabbas.
Frukostbordsbesluten måste bli fler, myndighetsbesluten färre. Det offentliga ska
vara starkt när det behövs, men målsättningen måste vara egen försörjning genom
arbete. Eget arbete och egen försörjning skapar trygghet, delaktighet och stolthet.
En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende
ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till
bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar. Är det inte arbetsbrist som är
orsaken till socialbidragsberoendet ska utbildning eller stöd efter individens behov
erbjudas. Föreligger det medicinska eller andra skäl till bidragsberoendet bör en
utredning göras för att se om det inte är exempelvis sjukbidrag eller sjukpension
som är den stödform som passar bäst.
Fungerande infrastruktur – Nej till biltullar
Framkomligheten i regionen måste förbättras. Varje morgon slingrar sig köerna
långa på Stockholms infartsleder. Överfulla pendeltåg rullar in på Stockholms
central. Detta är resultatet av 35 år utan nya nordsydliga vägar på grund av
regeringens ovilja att finansiera vägutbyggnad i Stockholmsregionen. Detta
samtidigt som regionen har vuxit med 300 000 invånare och antalet bilar ökat med
50 % och samtidigt som bilisterna i stockholmsregionen via de olika bilskatterna
betalat för vägsatsningar som inte realiserats. Stockholm och stockholmarna
behöver ett bättre vägnät. Genom att bygga ut vägnätet kan tid frigöras som dels
kan öka arbetsutbudet och dels kan öka tiden för familjesamvaro. En viktig fråga är
de allt större trängselproblem som finns i transportnätet. Framkomligheten och
transportförsörjningen måste förbättras i takt med att regionen växer. Beslut skall
fattas om byggande av såväl Österleden som Förbifart Stockholm, det vill säga hela
ringleden runt Stockholm. Förslaget att införa biltullar avvisas. Biltullar ska inte
införas. Ska vi klara av att bygga de vägar och spår som krävs för att klara
Stockholms tillväxt måste staden visa stor tydlighet i dessa frågor.
Pendeltågstunneln genom centrala Stockholm måste byggas. Denna spårsatsning
möjliggör både nya spårvagnslinjer och tätare och driftsäkrare trafikering på de
befintliga spåren. Därutöver skapas fler bytespunkter och mindre trängsel på
perronger. I avvaktan på den nya pendeltågstunneln byggs den södra infarten till
Stockholms central om, vilket innebär en ökning av kapaciteten från 24 till 28 tåg
per timme.
Tvärbanans utbyggnad måste fortsätta. I Sydväst måste tvärbanan förlängas från
Hammarby
Sjöstad till Slussen. I Nordväst måste tvärbanan förlängas från Alvik till Kista och
Stockholm Nord via Bromma flygplats och Rinkeby.
Förbifart Stockholm måste byggas för att förstärka förbindelsen mellan regionens
norra och södra delar samt leda E4 i nordsydlig riktning utanför Stockholms
innerstad. Vi säger därmed nej till Diagonal Ulvsunda alternativet.
Ringen måste slutas genom såväl Norra länken som Österleden. Österleden är det
vägprojekt som innebär kraftigast avlastning av trafiken från innerstaden.
E 18:s nya dragning mellan Hjulsta och Kymlingelänken måste byggas. Genom
nya E 18 möjliggörs ny bebyggelse samtidigt som vägförbindelserna till Kista
förbättras. Därutöver förbättras trafiksäkerheten på en av landets hårdast
olycksdrabbade vägsträckor.
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Bostadsbyggandet måste tillåtas öka
En positiv företagsutveckling förutsätter att fler bostäder byggs. Bostadsbristen
utgör ett problem för såväl regionens invånare som dess företag. Den tidigare
moderatledda majoriteten tog under de gångna åren fram rekordmånga planer för
nya bostäder i Stockholm. Totalt togs det fram planer på 58 000 bostäder i form av
såväl hyresrätter som bostadsrätter och småhus i såväl innerstaden som ytterstaden.
Stockholmaren betalar idag en rekordstor andel av sin inkomst efter skatt för sitt
boende. Det är angeläget att boendekostnaderna sänks. Dagens extremt hårda
beskattning av byggande och boende är den främsta orsaken till att
boendekostnaderna blir höga. Höjd fastighetsskatt drabbar alla i form av höjda
boendekostnader. Vi anser att fastighetsskatten skall avskaffas. Även om en
omflyttning innebär att billigare lägenheter blir lediga när nya byggs, måste staden
också försöka få till stånd nya lägenheter med rimliga boendekostnader. Vi vill
även fortsättningsvis erbjuda alla stockholmare möjligheten att äga sitt boende.
Särskilt viktiga är de ombildningar som sker i ytterstaden där de allmännyttiga
bolagen har en alltför dominerande ställning. Vänstermajoritetens stopp för redan
beslutade ombildningar är i det sammanhanget mycket skadligt. Det är angeläget
att även i nya bostadsområden bygga både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
Det är genom en blandad bebyggelse i områden som segregationen kan minskas
och integration och trivsel kan växa sig starkare.
Stockholm som entreprenörshuvudstad
Läget för Stockholms näringsliv är oerhört kärvt till följd av socialdemokraternas
skattechock, höjda avgifter och krångliga regler. I Stockholm finns det tusentals
sidor med regler och bestämmelser som påverkar det lokala näringslivets villkor.
Sveriges höga skatter är det i särklass största hindret för ökad tillväxt och därmed
ökad välfärd. Det gäller i synnerhet de statliga skatterna på företagande och arbete
men också de lokala skatterna som minskar köpkraftsutrymmet. Stockholms
ställning som entreprenörshuvudstad måste stärkas bland annat genom en satsning
på entreprenörskap i skolan. Vi vill erbjuda samtliga skolelever kunskaper i
företagande. Läget för Stockholms näringsliv är oerhört kärvt till följd av
socialdemokraternas skattechock, höjda avgifter och krångligare regler. Staden
skall omedelbart bjuda in företrädare för det lokala näringslivet till ett arbete för att
steg för steg avskaffa krånglet samt minska avgifterna och byråkratin.
Målsättningen är att göra Stockholm till den kommun i landet där det är enklast att
starta och driva företag.
Kunskap för framtiden
I en tid då skoldebatten präglas av slagord som hälsostrategier, gruppsamverkan
och
resultatutjämning är det viktigt att slå fast skolans syfte, mål och mening –
kunskaper och färdigheter är avgörande verktyg för individens möjlighet att
förverkliga sitt livsprojekt.
Ökad valfrihet i barnomsorgen
Vi moderater vill att föräldrarna ska ha ökat inflytande över förskolan. Deras val
och önskemål ska styra inriktningen och utbudet av förskola i Stockholm.
Förskolan måste få en mer pedagogisk inriktning i linje med den nu antagna
förskoleplanen. Förskolan skall stimulera utveckling och lärande. Kvaliteten i
verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande
inriktning. Förskolepengen ska utvecklas vidare för att ge mer inflytande och
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ansvar även till de kommunala förskoleverksamheterna, men också för att mer lika
och jämförbara villkor ska råda mellan fristående och kommunala verksamheter.
Hela förskoleschablonen och skolbarnomsorgsschablonen ska därför gå direkt ut
till de enskilda kommunala och fristående verksamheterna. För att föräldrarna ska
återfå makten över sin familjs tillvaro vill vi moderater förändra
ersättningssystemet så att det skapas möjligheter att pussla ihop den omsorg och
pedagogisk verksamhet som passar det egna barnet bäst. Vi tycker föräldrarna
måste få bestämma hur omsorgen och den pedagogiska verksamheten för deras
barn skall se ut.
Den öppna förskolan spelar en viktig roll för barn som inte är inskrivna i
förskoleverksamheten och för hemmavarande föräldrar. Öppna förskolan kan med
fördel bedrivas i samarbete med frivilligorganisationer. Öppna förskolor ska kunna
få särskilda medel liknande dem som kulturnämnden fördelar till skolan för
kulturändamål. Detta för att förstärka kvaliteten och öka utbudet av organiserade
aktiviteter. Staden ska också informera föräldrarna om vilka alternativ som finns
när det gäller barnomsorg, förskola, förskoleklass och skola. Vi ser framför oss en
utveckling där olika typer av pedagogik och modeller för verksamhet kan utvecklas
och prövas. Även medarbetarna i Stockholms förskolor måste få ett ökat inflytande
över den egna verksamheten. Genom att avskaffa stadsdelsnämnderna och låta
pengarna gå direkt till förskolan minskar politikernas detaljstyrning samtidigt som
de olika förskolorna får utökade resurser och större möjligheter att utveckla den
egna verksamheten. En förutsättning för en kvalitativt god förskola är personal med
hög kompetens. En medveten strategi för fortbildning och kompetensutveckling
krävs för att förskolan skall nå sina mål. Även personal i enskilt driven
förskoleverksamhet skall erbjudas att ta del av stadens arbete med fortbildning och
kompetensutveckling. Etableringsfrihet för enskilda alternativ skall självfallet råda
och kommunala verksamheter ska uppmuntras att ombilda sina verksamheter till
fristående förskolor.
En modern kunskapsskola
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Elevernas förmåga att läsa, skriva
och räkna är helt avgörande för förmågan att tillgodogöra sig övriga kunskaper.
Alldeles för många elever lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper. En
ökad fokusering måste därför fortsatt ske på dessa grundläggande kunskaper.
Elever med svårigheter måste ges stöd och hjälp för att nå kunskapsmålen. Modern
skolforskning och stadens egna grundskoleinspektörer betonar att framgångsrika
skolor präglas av höga förväntningar från lärare och skolledare samt att skolan
måste prioritera kunskap och ge ett entydigt budskap om att kunskap är viktigt.
Den moderna kunskapsskolan är en skola som sätter tydliga mål och vågar
utvärdera resultaten. Eleverna måste få veta vad de lär sig i skolan. De elever som
har svårast att klara målen vinner mest på tidiga och tydliga prov, betyg och
skriftliga omdömen. Att ställa krav är att bry sig. Skolorna ska själva avgöra hur
målen ska nås. Strävan ska vara att begränsa antalet riktlinjer och gemensamma
handlingsregler i syfte att uppnå mer självständiga skolor med hög kvalitet och
med möjlighet att skapa olika profiler. Vi avvisar bestämt det nya förslaget till
resursfördelningssystem. Istället vill vi öka de kommunala skolornas
självständighet och ansvar även rent ekonomiskt genom att de blir fullt ansvariga
för sin egen budget. Även kommunala skolor ska få hela skolschablonen och själva
få ta ansvar för alla sina kostnader inklusive bland annat lokalkostnader. Utöver
schablonen ska det finnas pengsystem för svenska som andraspråk och
modersmålsundervisning. När det gäller barn med särskilda behov ska de
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kommunala skolorna på samma sätt som friskolorna få ansöka om medel från en
central pott för dessa barn. På så vis skapas även helt likvärdiga villkor mellan
kommunala och fristående skolor. Stockholm bör också ta intryck av de positiva
effekter som kommunala friskolor kunnat bidra med. Vi vill göra det möjligt även
för stadens egna skolor att bli kommunala friskolor. Staden står inför en stor
lärarbrist. För att locka fler till läraryrket måste attraktionskraften i läraryrket höjas
genom fler karriärvägar till exempel lektorat och en mer attraktiv arbetsmiljö.
Stadens satsningar på grundskolan sker i syfte att upprätthålla och utveckla
undervisningens kvalitet. Lärarna är navet i denna kvalitetssatsning. Samtidigt
sviker den socialdemokratiska regeringen det statliga ansvaret för
lärarförsörjningen. Vi vill därför att staden uppvaktar staten i syfte att få till stånd
en fristående lärarutbildning.
Ingen ska behöva vara rädd för att gå i skolan. Alla instanser inom skolväsendet,
från lärare och föräldrar till ansvariga politiker, måste tydligt visa att mobbning och
trakasserier aldrig accepteras. Att ge lärare och rektorer de verktyg som krävs för
att möjliggöra en trygg studiemiljö på våra skolor är en av skolpolitikens viktigaste
uppgifter. Därför anser vi att mobbaren, ska kunna flyttas till en annan skola. Det
får under inga omständigheter vara den för mobbning utsatta eleven som under hot
och trakasserier tvingas byta skola. Mycket av den kränkande behandling som sker
i våra skolor är olaglig och rubriceras i andra sammanhang som misshandel, olaga
hot eller förtal. Det är oerhört angeläget att vuxenvärlden reagerar när dessa brott
begås. Alla brott som begås i skolan ska därför polisanmälas.
Föräldrarnas medverkan och engagemang är en tillgång för skolan. Föräldrarna ska
få kontinuerlig information om elevernas resultat och kunskapsmässiga och sociala
utveckling. Föräldrarna ska kontinuerligt inbjudas till dialog med skolan. Alla
grundskolor ska för varje elev årligen upprätta skriftliga utvecklingsomdömen om
hur väl eleverna når målen i de olika ämnena. Föräldrarna ska få ta del av dessa
omdömen, om de inte tackar nej. Betygssystemets potential som
informationsgivare och motivationsskapare utnyttjas inte fullt ut. Elever och
föräldrar har en självklar rätt att få information om hur eleverna utvecklas i skolan.
Om eleverna får stöd hemifrån förbättras deras förutsättningar i skolan. I väntan på
att de statliga reglerna på området ändras vill vi att staden ansöker hos regeringen
om att få genomföra försöksverksamhet där betyg ges från årskurs 5 och i tio steg.
Betygskriterier är fastställda i nationella styrdokument. De nationella
betygskriterierna är emellertid mycket otydligt utformade. Vi menar att det är
viktigt att de nationella mål- och kravnivåerna upprätthålles. Vidare måste betygen
vara rättvisa. Därför måste bedömaröverensstämmelsen utvecklas. De särskilda
stockholmsproven i skolår tre och sju i de viktigaste kärnämnena utgick från en
gemensam kravnivå som utarbetats i ett särskilt projekt. Genom att
socialdemokraterna nu avskaffar dessa prov försvinner ett viktigt verktyg för att
tidigt upptäcka elever som har problem att klara målen i skolan. Dessutom
försvann en möjlighet till förbättrad bedömaröverensstämmelse. Vi vill återinföra
stockholmsproven och särskilt utveckla utvärderingen av elevernas och skolornas
resultat.
Studiebegåvade elever behöver få ytterligare utmaningar. Det var en av avsikterna
med de särskilda profilklasser i matematik och naturvetenskap som infördes av den
moderatledda majoriteten 1998-2002. Vi vill nu gå vidare och ge fler skolor
möjligheter att ta skapa profilklasser, även i andra ämnen än matematik och
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naturvetenskap. Skolans centrala uppgift är att varje elev ska ha rätt att utvecklas
och lära sig så mycket som möjligt. Det är viktigt för varje enskild elevs trivsel och
utveckling i skolan att eleven får utvecklas i sin egen takt. Ingen elev ska lämna
skolan utan godkända betyg i basämnena. Om skolan ska lyckas med sin uppgift
krävs en mer individualiserad undervisning. Ett sätt är att erbjuda en mer flexibel
skolstart. Vi vill att de skolor i Stockholms stad som så önskar skall få erbjuda sina
elever en flexibel skolstart, vilket innebär att skolan har intagning både vid höstoch vårterminens början.
Utvärdering och uppföljning
Utvärdering och uppföljning är viktig, inte bara för att utveckla och förbättra
verksamheten. Det är också ett betydelsefullt verktyg för att underlätta elevernas
val av skola. Alla skolor ska ha rutiner för utvärdering, så att det blir ett tydligt
samband mellan åtaganden, utvärdering och utveckling i relation till avsatta
resurser. Kvalitetsredovisningar ska vara jämförbara och innehålla en redovisning
av mål, resultat och måluppfyllelse, åtgärder och utveckling. Därför vill vi inrätta
ett institut som kontinuerligt genomför en oberoende analys av varje skolas
(kommunal såväl som fristående) resultat, hur den lever upp till de offentliga mål
som riksdagen satt upp, hur den lever upp till de egna målen, hur resurserna
används, vilken förmåga skolan har att höja varje individs kunskapsnivå, hur
skolan är som arbetsplats och så vidare. En oberoende kvalitetsutvärdering ger inte
bara föräldrar och elever bättre underlag för att kunna välja skola, den kan också
vara en god hjälp för skolans ledning och huvudman i arbetet med att utveckla och
förbättra kvaliteten i skolan som arbetsplats. Vi är övertygade om att detta är vägen
till en bättre skola. En skola där alla kan bättre: elever, lärare och skolledare. Där
blir politikerna också bättre på att leva upp till medborgarnas rättmätiga krav.
Trygg och säker stad
Stockholm måste av alla upplevas som en trygg och säker stad att arbeta och leva i.
Vi får aldrig acceptera att människor känner sig rädda i vår stad. Tryggheten
innebär mer än fler poliser på våra gator och torg, även om det är den primära
frågan i dag efter många års nedrustning av det svenska polis- och rättsväsendet .
Trygghet nås också genom att man upplever att man har möjlighet att påverka sin
egen vardag och sin egen arbetssituation. Rätten att välja i omsorgen och skolan
ger trygghet. Rätten att ställa krav på att kvaliteten är god och att det finns en
möjlighet att välja en annan utförare om man inte är nöjd är trygghetskapande.
Trygghet på gator och torg
I arbetet med att skapa en ökad trygghet är det brottbekämpade och det
brottsförebyggande arbetet av stor vikt. Den socialdemokratiska regeringens
utarmning av polisens resurser de senaste åren har fått till effekt att allt fler
stockholmare känner sig otrygga. 40 % av stockholmskvinnor är rädda för att
utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36 %, av stockholmarna anser
att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och inbrott i stadsdelen där
de bor. 23 % av stockholmarna anser att våld och misshandel utgör ett ganska stort
eller mycket stort problem i stadsdelen. Varje år sker det nästan 13 000 våldsbrott i
Stockholms stad. Utvecklingen måste vändas. Polismyndigheten måste få pengar
att anställa de poliser som utbildas och som vill börja jobba i Stockholm. Idag har
Stockholm på pappret något fler poliser än vad som fanns förra året. Men ute på
gator och torg är de färre än tidigare på grund av att många poliser är
utkommenderade på andra uppdrag eller är frånvarande på grund av
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sjukskrivningar eller andra orsaker. När det gäller det brottsförebyggande arbetet är
det viktigt att staden bidrar till att stadsmiljön känns trygg och säker. En hel del går
att åstadkomma genom skärpta rutiner vad gäller snabbare klottersanering och
ordentliga belysningsprogram för staden. Med klotterfria och upplysta miljöer är
det lättare att hålla tillbaka brottsligheten och stävja asociala beteenden. Det brottsoch drogförebyggande arbetet måste intensifieras. Samverkan med närpolisen,
ideella föreningar, skola och socialtjänst är mycket viktig. Föräldrarna måste in
tidigt i arbetet. Det är betydelsefullt att förebygga att framför allt ungdomar hamnar
i kriminellt beteende och drogmissbruk. Det brotts- och drogförebyggande arbetet
ska ha fortsatt hög prioritet
Satsning på dem som är i störst behov av hjälp
Staden ska återuppta mångfaldsarbetet inom socialtjänsten. Fler utövare av
verksamhet leder till förnyelse och utveckling, vilket leder till högre kvalitet för
den enskilde. Myndighetsutövning ska alltid skötas av det offentliga, men arbetet
med att hjälpa människor ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med
fördel utföras av andra än staden. Detsamma gäller adoptionsutredningar.
Socialarbetet ska i högre utsträckning ske fältförlagt och på flexibla arbetstider.
Missbruk och hemlöshet slutar inte klockan 17 när kontorstiden upphör.
”Tak-över-huvudet-garantin” ska återinföras och utvecklas, dels genom att utvidga
de mer långvariga boendeformerna, dels genom ett närmare samarbete med
frivilligorganisationerna, gärna genom ersättningssystem som liknar dagens
pengsystem. Satsningen på att bygga ut boendeformerna för de hemlösa ska
fortsätta med inriktningen att skapa fler trappstegsboenden och långtidsboenden.
Stadens engagemang i Maria Ungdom ska utvecklas och en vårdgaranti för
missbrukare och valfrihetssystem inom missbruksvården införas. Stödet till
brottsofferjourerna ska utvecklas så att alla brottsoffer erbjuds ett bra stöd. Vi vill
införa ett system med poliser avdelade för kontakt med de enskilda skolorna för att
motverka brottslighet och stärka förtroendet och förståelsen för rättsstaten. Staden
ska utveckla arbetet mot droger genom att fortsätta med stora
informationssatsningar. Vi vill modernisera skolornas Alkohol-NarkotikaTobaksundervisning (ANT) och prioritera förebyggande arbete bland unga. Staden
ska utöka satsningarna kring kontroll av krogarna samtidigt som liberalare regler
för öppethållande införs. Öppettiderna ska krogarna själva styra. Kontrollen av att
lagar och förordningar följs skärps. Krogar som inte följer reglerna ska förlora sina
tillstånd.
Kvalitet i verksamheterna
Stadens verksamheter ska utformas och utföras så att de tillgodoser höga
kvalitetskrav. Tydligt formulerade kvalitetsgarantier ska utfärdas inom stadens
verksamhetsområden. Kvaliteten inom äldreomsorg, omsorgen om de
funktionshindrade och utbildning ska vara hög med särskilt fokus på trygghet,
inflytande och individualisering samt, inom skolan, kunskap och lärande.
Kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras. Stockholmarna
ska bo i en trygg, medmänsklig och säker stad. Stockholms stad har i de delar som
följer av uppdelningen mellan de olika offentliga instanserna i Sverige det yttersta
ansvaret för att tillse att alla stockholmare ges möjlighet att leva ett tryggt och
säkert liv. Det offentligas yttersta ansvar får vi aldrig kompromissa med.
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Äldreomsorg med kvalitet i centrum
En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av god kvalitet
för de äldre som behöver service, omsorg och vård. Den äldre stockholmarens
upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen. Den äldre ska
vara i centrum. Det innebär att äldreomsorgen ska präglas av inflytande,
individualisering, trygghet och valfrihet. De äldre har rätt att få en likvärdig
service, vård och omsorg oavsett var de bor i staden. Beslut kring den äldres
omsorg ska flyttas närmare de människor de berör. Ansvaret för verksamheterna
inom äldreomsorgen ska därför lyftas från stadsdelsnämnderna och ersättas av
pengsystem. Byråkratin minskar, alla verksamheter oavsett huvudman ges lika
villkor och enheterna ges därmed en större frihet att utveckla sina idéer. Även
biståndsbedömningen ska organiseras centralt i staden, även om lokala placeringar
självfallet kan förekomma. Genom införandet av pengsystem flyttas makten att
välja var man vill bo från myndigheten till de äldre. Valfrihetsreformen är viktig ur
ett inflytandeperspektiv. Det finns ingen anledning att inte den äldre själv ska vara
den bästa att i samråd med sina nära och kära välja boende. Biståndsbeslutet är ett
myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till
hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Stadens
äldreomsorg ska ha hög kvalitet. Enheterna inom stadsdelsnämnderna har utvecklat
kvalitetsgarantier för äldreomsorg. Garantierna formuleras övergripande för varje
enskild verksamhet och måste vara överensstämmande med stadens övergripande
mål och innebära att likvärdiga villkor och förutsättningar gäller, oavsett var i
staden man är bosatt. Därutöver formuleras individuella vård- och omsorgsplaner
mellan den enskilde och ett äldreboende eller annan omsorgsgivare. Införandet av
kvalitetsgarantier stärker den enskildes inflytande över och kontroll av att det som
utlovats i form av service, vård och omsorg också hålls. Möjligheten till
vardagsrehabiliterande åtgärder bör tas tillvara i större utsträckning. Stadens
omvandling av servicehus måste kontinuerligt följas och utvärderas.
Kvalitetsarbetet ska utvecklas så att ett kvalitetsuppföljningsprogram för hela
staden ger möjlighet till kvalitetssäkring av all verksamhet oavsett huvudman. Det
är angeläget att Stockholm utnyttjar de möjligheter som informationsteknologin
tillhandahåller för att förbättra och effektivisera äldreomsorgen. Särskilda
satsningar på användandet av informationsteknologin bör göras.. De tekniska
hjälpmedlen ska vara ett hjälpmedel för personalen, men också vara till gagn för
brukarna. I arbetet med att garantera en trygg omsorg är arbetet med att få ner
sjukfrånvaron centralt. Att ha hög sjukfrånvaro kostar. För den enskilde i form av
lidande och för staden och därmed skattebetalarna i form av vikarier,
produktionsbortfall, rehabiliteringskostnader med mera. Det finns många skäl till
att sjukfrånvaron i Sverige har fördubblats i alla åldersgrupper sedan 1998. För att
komma till rätta med ett sönderfallande sjukförsäkringssystem krävs nu politiska
åtgärder som angriper grundproblemen.
Valfrihet i verksamheterna
Staden ska skapa förutsättningar för att ge alla valfrihet. Den enskildes
valmöjligheter, och informationen om dessa möjligheter skall öka väsentligt inom
äldreomsorg, omsorgen om de funktionshindrade, skola och förskola. Även inom
de områden som är gemensamt finansierade är det viktigt att friheten att välja finns.
Invånarna i Stockholm ska erbjudas att välja såväl inom förskolan och skolan som
inom äldreomsorgen, omsorgen om de funktionshindrade och inom SFIundervisningen. Valet ska styra den ekonomiska ersättningen. Finansieringen är
S : T E R I K S G A T A N 47, B O X 4 9039, 100 28 S T O C K H O L M
T E L E F O N 08 - 508 08 000 ( V X ) F A X 0 8 - 5 0 8 08 099

ABCDE

K

U N G S H O L M E N S

Protokollsutdrag
från sammanträde

SID 19 (35)

S TA D S D E L S N Ä M N D

Tisdagen den 21 december 2004
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L
gemensam men valet ska fattas av den enskilde. Den ekonomiska ersättningen från
staden ska gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder
eller annan onödig byråkrati. En ökad valfrihet förutsätter fler alternativ. Därför är
det en prioriterad uppgift för kommunstyrelsen och stadens nämnder att stimulera
framväxten av fler aktörer inom exempelvis förskola, utbildning, äldreomsorg,
individ- och familjeomsorg och omsorgen om de funktionshindrade. Valfrihet och
en mångfald av aktörer ger fler arbetsgivare. Det medför att olika arbeten inom
dessa branscher blir mer attraktiva och möjligheter skapas för bättre arbetsvillkor
och högre löner för duktiga medarbetare.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med
hänvisning till folkpartiets förslag:
1

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för
2005.

2

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett nytt
förslag till verksamhetsplan för 2005 som bygger på de ramar som
folkpartiet föreslagit i stadens budget.

3

Stadsdelsnämnden verkar för att stadsövergripande pengsystem snarast
införs inom förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

4

Stadsdelsnämnden arbetarför att marknaden för privata alternativ i
välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda
alternativ.

5

I budget för år 2005 ska hela den schablonökning som beslutats för förskola
och skola gå direkt ut till de enskilda förskolorna och skolorna, och inte
användas till andra verksamheter i stadsdelen.

6

Kungsholmsmodellen för slussning av arbetssökande till arbetsverksamheter
utvecklas för införande av en jobbgaranti.

7

Sysselsättningsplatser ska även beredas inom gemensam service med
inriktning på renhållning och parkskötsel.

8

Allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras
inom 24 timmar.

9

Stadsdelsnämnden verkar för att fler bostäder byggs, och ha en positiv
inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.

10

Stadsdelsnämnden godkänner inte omfattningen av omfördelningen av
resursfördelningssystemet av medel från Kungsholmen till andra stadsdelar.

11

Stadsdelsnämnden utser kulturombud i våra skolor.

12

Nämnden arbetar för att i samråd med stadsbibliotekets filial, där inrätta
ett medborgarkontor mini, med viss bemanning.
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13

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Efter flera år av lågkonjunktur ökar äntligen tillväxttakten i svensk ekonomi. Men
Stockholm har förlorat sin roll som tillväxtmotor, och trots att tillväxten ökar i
landet så ökar arbetslösheten i Stockholm.
I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största
satsningen 2005 på ökade socialbidrag. Bristen på skattebetalare gör att viktiga
verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar.
Stockholm behöver en politik som främjar tillväxt och som har en inbyggd
förståelse för näringslivets villkor. Till detta hör naturligtvis att inte höja skatter
och avgifter, men också att verka för en god offentlig service med bra förskolor
och skolor, äldreomsorg som fungerar och ett rikt kulturliv.
Folkpartiet prioriterar kärnverksamheterna i stadsdelarna. Pengarna skall gå till en
bra skola och omsorg, inte till ökad administration och dyra projekt som inte
efterfrågats av medborgarna. En viktig del av denna prioritering handlar om att
öronmärka de resurser som skall gå till kärnverksamheter. Satsningar som t.ex.
förskolans pengar inte skall kunna användas till att administrera helt andra
verksamheter.
Stadsdelarna skall ge medborgarna en grundläggande service – inte göra dem till
fångar i den egna verksamheten. I dag finns allt för många exempel inom
äldreomsorg och social omsorg på hur människor nekas service utanför den egna
stadsdelen. Med fler pengsystem ökar valfriheten för den enskilde och
förutsättningarna för en förbättrad kvalitet i verksamheterna.
Ge makten åt medborgarna
Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Fler
människor fick möjlighet att träffa de avgörande valen i livet, främst inom förskola,
skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till
bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett
kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att
forma sin framtid.
Under vänstermajoritetens två år vid makten har detta arbete avstannat helt. Genom
en systematisk återkommunalisering och utsvältning av privata alternativ har
mångfald vänts till enfald. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda
alternativ som finns i staden inom exempelvis skola och omsorg får sämre villkor.
Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett
politiskt ansvar. Därför vill folkpartiet att nämnden arbetar för att öka människors
reella makt över vardagen genom att öka valfriheten.
Folkpartiets budgetförslag innebär en kraftig förändring av stadens politiska
organisation. Vi vill att stockholmarna ska få så stort inflytande som möjligt över
de viktiga besluten i livet som barnens utbildning, över det egna behovet av vård
och omsorg, och över sig egen eller sina föräldrars äldreomsorg. Därför vill vi
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flytta makt från stadsdelsnämnderna till individen genom olika former av
pengsystem.
Med pengsystem i stället för politisk styrning lyfts en stor del av
stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter över till de enskilda medborgarna. Men
det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal
viktiga frågor är behovet av en lokal beslutsnivå stort. Därför vill vi införa
områdesnämnder med ansvar för socialtjänst och biståndsbeslut, viss fysisk
verksamhet som trafiksäkerhet och belysning, lokal kultur- och
föreningsverksamhet och verksamhet för barn och ungdomar.
En politik för tillväxt
Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Alltför många är beroende av bidrag,
och en viktig målsättning är att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig
själv är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap.
Under 2003 och 2004 har minskningen av antalet socialbidragsberoende avstannat
helt. Nu ökar bidragsberoendet, och majoriteten har gett upp målet om en halvering
av social-bidragsberoende mellan 1999 och 2004. Denna uppgivenhet slår hårt mot
alla de människor som i dag tvingas leva på bidrag i stället för att gå till jobbet, och
belastar också stadsdelens ekonomi. Arbetet med att hjälpa fler människor att gå
från bidrag till jobb måste bli en central uppgift för stadsdelen.
Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst som
inte framför allt är jobbinriktad, bidrar till att förvärra utanförskapet. Stockholmare
som kan arbeta, ska arbeta. En person som söker socialbidrag på grund av
arbetslöshet ska börja arbeta igen så snart som möjligt. Om personen inte hittar ett
eget arbete eller inte kan matchas ihop med ett ledigt jobb, ska hon eller han
tilldelas arbetsuppgifter i staden, exempelvis inom parkskötsel. Den som tackar nej
till ett sådant jobb ska inte beviljas socialbidrag.
Idiotstopp för avknoppning, återkommunalisering av entreprenader och systematisk
utsvältning av privata alternativ håller sakta men säkert på att utradera den
marknad för småföretag inom välfärdssektorn som byggdes upp under den förra
mandatperioden. Detta är mycket allvarligt. Enskilt drivna alternativ inom skola
och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad som i dag håller på att kvävas i
sin linda. Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter öppnas genom att
uppmuntra entreprenader och privata alternativ.
Folkpartiet menar också att stadsdelen måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin
egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring
byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler bostäder byggs, och ha
en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.
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Förskola
I år måste hela den beslutade schablonökning som stadsdelen fått för förskola gå
direkt ut till de enskilda förskolorna. Kungsholmens stadsdelsnämnd bör verka för
att en förskolepeng snarast införs för hela staden. Med en förskolepeng skulle
förskolans resurser öronmärkas till förskolan och dess verksamhet.
Det nya resursfördelningssystemet kommer att slå hårt mot Kungsholmens
förskolor. Redan med det nuvarande systemet finns en omfattande omfördelningen,
att ytterligare öka omfördelningen kommer därför att drabba de barn som redan i
dag får minst resurser. Med Folkpartiet liberalernas budgetförslag finns resurser för
att både minska barngruppernas storlek och att förbättra kvalitén i förskolan.
Ett maxtak för barngruppernas storlek bör införas. Ett sådant bör inarbetas i
Stockholms stads förskoleplan. Ett rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och 18-19 barn i grupperna för större barn. Ett maxtak innebär just ett
tak och får aldrig innebära att befintliga smågrupper utökas för att upprätthålla ett
”medeltal” för barngruppernas storlek.
Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor på
Kungsholmen. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av
förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i
kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det idiotstopp
mot avknoppning som införts innebär att kvaliteten inom förskolan blir lidande och
likriktningen ökar.
Alla barn från fyra års ålder ska erbjudas plats i den allmänna förskolan med
verksamhet tre timmar om dagen. Med ökad pedagogisk inriktning inom förskolan
är det extra viktigt att alla barn får denna möjlighet att utvecklas. Att delta i en
pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder ger alla barn stora möjligheter till
individuell utveckling. Det ger också en extra möjlighet för skolan att på ett tidigt
stadium uppmärksamma barn med särskilt behov av stöd. Barn med läs- och
skrivsvårigheter får större möjligheter att lära sig läsa och skriva om deras problem
uppmärksammas tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk ges också en
större möjlighet att lära sig svenska före skolstarten om de deltar i den pedagogiska
förskolan. Den nya allmänna förskolan ska skilja sig från heldagsbarnomsorg,
genom att vara mer strukturerad och målinriktad. Samtidigt ska den allmänna
förskolan vara rolig för barnen och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära
genom lek. Det är viktigt att den allmänna förskolan bedriver en medveten och
planerad pedagogisk verksamhet och inte bara består av tre timmar gratis
barnomsorg.
Grundskola
I den största granskningen av utbildningsresultaten i svensk skola någonsin
konstaterar Skolverket att elevernas kunskaper i nästan alla viktiga ämnen har
försämrats. Under de tio åren med socialdemokratiska skolministrar har resultaten
blivit sämre i matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. Också
kunskaperna i samhällskunskap uppvisar stora brister.

S : T E R I K S G A T A N 47, B O X 4 9039, 100 28 S T O C K H O L M
T E L E F O N 08 - 508 08 000 ( V X ) F A X 0 8 - 5 0 8 08 099

ABCDE

K

U N G S H O L M E N S

Protokollsutdrag
från sammanträde

SID 23 (35)

S TA D S D E L S N Ä M N D

Tisdagen den 21 december 2004
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L
Skolverket bekräftar vår bild att det har funnits ett fundamentalt feltänkande i
svensk skolpolitik. Kunskapsmålen har nedprioriterats till förmån för synen att det
viktigaste är att eleverna lär sig söka kunskap. Samtidigt har läraryrket
nedvärderats kraftigt. Bara sex av tio lärare har i dag både lärarutbildning och
utbildning i det ämne de undervisar i. Andelen obehöriga lärare har mer än
fördubblats sedan 1996. Fler vuxna i skolan har i praktiken inneburit mer personal
utan pedagogisk utbildning. I dag är en av fyra elever som lämnar grundskolan
underkända i ett eller fler ämnen. Man kan ha hur många datorer och nya
pedagogiska metoder som helst, men utan utbildade lärare fungerar inte skolan.
För att tidigt kunna stödja elever med inlärningssvårigheter måste lärarna tillåtas
utvärdera elevernas kunskaper tidigare än i dag. Betygen ger en tydlig signal om
hur det går i skolan för en elev. Det krävs därför betyg redan från mellanstadiet.
Tidigare nationella prov, i fler ämnen, visar också tydligt vilka elever som inte når
målen. Eleverna som inte lärt sig läsa i årskurs tre måste dessutom få extra tid. Ett
extra år på lågstadiet är bättre för dessa barn, än en misslyckad skolgång som slutar
på IV-programmet.
Genom att redan i de första skolåren mäta elevernas kunskaper kan extra stöd och
hjälp sättas in tidigt. Tyvärr har socialdemokraterna valt att avskaffa de verktyg
som har visat sig fungera, t ex stockholmsproven i svenska. Detta är en cynisk
inställning till elever som behöver tidigt stöd för att kunna lyckas som vuxen.
Socialdemokraterna beslutade i september att ett nytt resursfördelningssystem ska
införas. Redan med det tidigare resursfördelningssystemet fanns en omfattande
omfördelning av resurser mellan olika skolor på grundval av socioekonomiska
faktorer. Bland annat fördelades omkring 750 miljoner kronor per år i anslag till
barn i behov av särskilt stöd. När omfördelningen nu ytterligare skärps kommer
skolorna på Kungsholmen att tvingas genomföra stora nedskärningar. Effekten blir
färre lärare och minskat stöd till barn i behov av särskilt stöd. I stället för att ändra
variabler i den socioekonomiska omfördelningen måste vi låta skolorna i
invandrartäta områden koncentrera sig på svenskundervisning och att mäta
elevernas resultat.
Under den borgerliga majoriteten höjdes skolpengen, de pengar som är öronmärkta
direkt till skolorna för undervisning och lärarlöner, med 47 procent. I det
budgetförslag som majoriteten presenterat är skolpengen fryst på 2004 års nivå.
Folkpartiet vill höja skolpengen med 213 miljoner kronor. Det är 67 miljoner mer
än vad majoriteten satsar på grundskolan. Folkpartiets satsning på grundskolan
innebär att skolpengen för skolår 0-3 höjs med 8,4 procent, att skolpengen för år 46 höjs med 7,7 procent, samt att skolpengen för skolår 7-9 höjs med 7,1 procent.
Den särskilda flyktingskolschablonen ska omvandlas till en flyktingskolpeng,
språkschablonerna ska öronmärkas till skolorna och fördelas efter generella
kriterier. I förskolan ska ett pengsystem, motsvarande det systemet som i dag gäller
för fristående förskolor, införas. Utbildningsnämnden ska därutöver fördela medel
för lokaler motsvarande dagens lokal-schablon och stödresurser mellan skolor efter
samma kriterier som gäller för det nuvarande stödet till barn i behov av särskilt
stöd.
S : T E R I K S G A T A N 47, B O X 4 9039, 100 28 S T O C K H O L M
T E L E F O N 08 - 508 08 000 ( V X ) F A X 0 8 - 5 0 8 08 099

ABCDE

K

U N G S H O L M E N S

Protokollsutdrag
från sammanträde

SID 24 (35)

S TA D S D E L S N Ä M N D

Tisdagen den 21 december 2004
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L
Skolan ska arbeta självständigt utifrån läroplanens mål. Avsikten är att garantera
varje skola största möjliga professionella frihet. Skolundervisning ska styras utifrån
läroplanens mål och resultatet utvärderas genom nationellt betygssystem, nationella
prov och en nationell skolinspektion.
Skolans rektor ska leda den pedagogiska utvecklingen. Tyvärr tvingas dagens
rektorer vara mer av en administratör än pedagogisk ledare i skolan. Med
pedagogisk ledare menar vi att en skolas rektor ska ha ansvar för skolans resultat,
samt uppföljning och åtgärder för att förbättra det resultatet. Rektors uppgift som
pedagogisk ledare måste därför slås fast i riktlinjerna för skolan, och genom
uppföljning måste staten försäkra sig om att rektorstjänsterna tillsätts med personer
som ser som sin huvudsakliga uppgift att vara pedagogiska ledare. Rektorer ska
anställas på 5-års-förordnanden, precis som andra högre kommunala chefer. En
särskild utbildning för skolintendenter ska organiseras, så att personer ska kunna
anställas som avlastar rektor administrativa och ekonomiska uppgifter.
Studiemiljön i Stockholms skolor ska präglas av lugn och arbetsro. Hot, våld och
kränkande språkbruk är inte acceptabelt. Skolans lärare och rektorer måste få det
lagstöd som krävs för att upprätthålla studiedisciplinen, till exempel måste
skolväsendet få tydligare möjligheter att vidta sanktioner mot elever som mobbar
och beter sig illa i skolan. Bland de sanktioner som krävs finns skriftlig varning,
obligatoriska föräldrasamtal, kortare avstängning och, om ingenting annat hjälper,
förflyttning till annan skola. Mobbningsoffer ska aldrig tvingas byta skola. Vid
grova fall av våld, trakasserier eller mobbning bör skolan polisanmäla förövaren.
Handlingar som inte är accepterade någon annanstans i samhället får inte
accepteras då de utförs av barn mot andra barn.
Skolk är ett växande problem i många skolor som gör det svårt att bedriva en
meningsfull undervisning. Trots detta har skolorna i Stockholm lyckats minska
skolket under de senaste åren, bland annat för att frånvaro skrivs in i elevernas
terminsbetyg. I tidigare årskurser ska föräldrarna regelbundet få skriftlig
information om sina barns frånvaro. För att få betyg ska eleven ha varit närvarande
på lektionerna. Det är beklagligt att socialdemokraterna har beslutat att skolk inte
längre ska stå i elevernas betyg.
Särskolan
Vid nyår införs nivågrupperade schabloner för särskoleelever i grundskolan. Vi
varnade redan tidigt för att ersättningsnivåerna inte skulle bli rättvisa på grund av
svårigheter att klassificera särskolebarn i grupper på detta sätt. Dessa barns
individuella behov är mycket varierande. Det visar sig redan nu att våra farhågor
har besannats.
Övergång till ett schabloniserat resursfördelningssystem används av majoriteten för
att genomföra nya kraftiga nedskärningar på särskolan. När särskolan överförs till
stadsdelsnämnderna i samband med att det nya systemet införs kommer de elever
som har störst behov i svensk skola slåss om pengar med fullt friska barn. Helt i
onödan ställs grupper mot grupper. Välfungerande särskolor kommer att slås
sönder och med största sannolikhet kommer många särskolebarn tvingas byta
skola.
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Äldreomsorg
Den nuvarande majoriteten prioriterar inte stadens äldre. Budgeten för 2005 är
ytterligare ett bevis på detta. Det är beklämmande att stadens äldre nu får ta
smällen för majoritetens oförmåga att prioritera. Konsumentnämnder, biltullar och
mycket annat får gå före de äldres behov av en trygg äldreomsorg.
Den kraftiga besparingen om 33 miljoner kronor kommer att bli kännbar för äldre
med behov av äldreomsorg. Därtill beräknas kostnadsökningen för löner och priser
att blir cirka 17 miljoner kronor. Sammantaget bär majoriteten ett tungt ansvar för
att de äldre i vår stadsdel kommer att drabbas. Att effekterna blir kännbara påpekar
också förvaltningen i sitt ärende.
Den kraftiga besparingen på hemstödsgruppen är olycklig, eftersom det kan leda
till försämrad livskvalitet för många äldre. Förvaltningen antyder också i sitt
förslag att biståndsbedömningarna kommer att bli tuffare framöver, vilket vi kraftig
motsätter oss. Alla har rätt till korrekta biståndsbedömningar som inte bara tar
hänsyn till lagarna utan även till de ambitioner som kommer till uttryck i stadens
äldreomsorgsplan, som utarbetades av den förra majoriteten. En trygg äldreomsorg
med kvalitet och valfrihet måste åter bli ett viktigt mål i hela staden, precis som det
var under förra mandatperioden, då kraftiga resursförstärkningar gjordes och
många viktiga utvecklingsarbeten initierades.
Antalet äldre minskar i stadsdelen, men det finns inget som tyder på att
kostandsminskningen ska bli så stor. Att beskedet om den kraftiga besparingen
kommit så sent beror på att majoriteten valt att senarelägga hela budgetprocessen.
Detta ger stadsdelsnämnden betydligt försämrade möjligheter att förbereda
förändringarna på ett vettigt sätt.
Stadsdelsarresten i äldreomsorgen måste upphöra omedelbart. I väntan på att ett
pengsystem införs för äldreboenden, ska människor ges full frihet att välja mellan
kommunala och enskilda alternativ i hela Stockholm. Stadens äldreboenden ska
betraktas som en gemensam resurs, och ingen ska nekas ett boende i en annan
stadsdel. Äldre måste också kunna välja ett boende i en annan kommun.
En av stadsdelens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god
kvalitet för de äldre som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att
äldreomsorgen skall präglas av inflytande, respekt för individen, trygghet och
valfrihet. Alla har rätt att få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var de
bor i staden.
Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den
enskilda människan sattes i centrum. Vi införde hemtjänstpeng och ökade
valfriheten i boendet, genomförde en kraftfull utbyggnad av antalet platser,
inrättande en äldreombudsman och sköt till stora ekonomiska resurser.
Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har under två åren satt stopp för fortsatt
utveckling och förnyelse av äldreomsorgen. Entreprenader har dragits in,
utbyggnaden av moderna boenden har i princip upphört, de ekonomiska
förutsättningarna för enskilda utövare försämras ständigt, och planerade
förändringar har begravts i utredningar. På Kungsholmen tycker majoriteten att det
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är bättre att driva äldreomsorg i egen regi, även om verksamheten går med förlust.
Det är ett cyniskt sätt att använda skattebetalarnas pengar.
Stadsdelen måste bryta denna trend, genom att aktivt arbeta för att få fler privata
utförare i äldreomsorgen. Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra
organisationer tar initiativ till att bygga, äga och driva nya äldreboenden.
Under det gångna året har en omvandling av servicehus till seniorbostäder
påbörjats i Stockholm. Folkpartiet har ställt sig bakom reformen, men säger
bestämt nej till en omvandling som sker av rent ekonomiska skäl. Omvandling kan
bara bli aktuell när efterfrågan på servicehus verkligen minskar bland de äldre. En
omvandling av samtliga servicehus kan aldrig bli aktuell. Risken är stor att den
planerade mångfalden av boendeformer snabbt kan vändas till enfald. Folkpartiet
vill slå vakt om servicehusen som en boendeform.
Många äldre stockholmare upplever i dag att landstingets och stadens verksamheter
för vård, stöd och omsorg till äldre är splittrade. På flera håll i Stockholms län
pågår nu försök med olika former av så kallade äldrevårdcentraler i samverkan
mellan kommun och landsting. Stadsdelen bör ta initiativ till en dialog med
landstinget och omkringliggande stadsdelar om att inrätta en äldrevårdcentral i eller
nära vår stadsdel.
Omsorg om funktionshindrade
Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Vi vill införa
pengsystem för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors
möjligheter att själv forma sina liv. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket
minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet med att få fram
fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Också möjligheten att välja
boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall
själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita.
För att nå målsättningen att avhjälpa alla tillgänglighetsproblem till år 2010 och
göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad krävs att tempot i
tillgänglighetsarbetet höjs betydligt. Stadsdelen ska arbeta med att kartlägga de
tillgänglighetsbrister som finns och åtgärda problemen. I detta arbete måste de
lokala handikapporganisationerna involveras, eftersom de besitter en mycket stor
kunskap på området.
Socialt ansvar
Behovet av valfrihet och individuell anpassning är minst lika stort i socialtjänsten
som någon annanstans i välfärden. Den enskildes valfrihet skall stärkas genom att
det finns en rik mångfald av aktörer som ägnar sig åt professionellt socialt arbete.
Därför är det mycket oroande att staden under den nuvarande majoriteten tar allt
större steg bort från valfrihet och mångfald på socialtjänstens område. I takt med
att allt fler privata entreprenörer successivt trängs bort från socialtjänsten minskar
den enskildes möjligheter till en bra vård.
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Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att
människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och
landstinget. Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår mycket hårt
mot denna grupp av redan utsatta människor, och måste undvikas.
Stadsdelen måste arbeta aktivt med att få fram fler boenden för människor med
psykiska funktionshinder. I dag finns exempel på hur personer nekas deltagande i
dagverksamheter och i andra stadsdelar än den de bor i. Denna form av
stadsdelarrest måste omedelbart upphöra, och ersättas av valfrihet och möjlighet att
delta i verksamheter på andra håll i Stockholm.
Stadens revisorer har riktat kritik mot missbruksvården i flera stadsdelar.
Dokumentation och uppföljning av insatser måste förbättras avsevärt. För att hjälpa
människor med missbruksproblem att bryta sitt missbruk vill folkpartiet införa en
vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra
mandatperioden för sjukvård i landstinget.
Att snabbt fånga upp unga människor i riskzonen för sociala problem är en av det
verkligt stora och svåra utmaningarna för socialpolitiken. För att lyckas måste det
finns fungerande nätverk kring våra barn och unga i form av ett starkt civilt
samhälle, en trygg och kunskapsinriktad skolmiljö, att unga i farozonen upptäcks
tidigt samt att åtgärder sätts in utan dröjsmål när så krävs.
Samarbetet mellan polis och socialtjänst måste förbättras för att samhället ska
kunna agera snabbt gentemot unga lagöverträdare. Socialtjänsten ska prioritera
ungdomar som grips för första gången. Vi vill införa en tidsgaranti för ungdomar
som grips av polis. Tidsgarantin innebär att den som grips kallas till samtal med
socialtjänsten tillsammans med föräldrar inom ett dygn, eller på sin höjd två. Efter
en månad ska en uppföljning ske.
Missbruksproblemen bland unga i Stockholm är på många sätt mycket allvarliga.
För Kungsholmens del är det alarmerande med tanke på att våra ungdomars öl-,
vin- och spritvanor ligger högt i staden. Stadsdelen måste därför intensifiera lokalt
arbete, både bland barn och ungdomar och inte minst deras föräldrar, för att
begränsa ungas tillgänglighet till alkohol och droger. Stadsdelarnas uppsökande
verksamhet bör i större utsträckning samordnas med polisen.
En trygg och trivsam stadsdel
Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem. Det förslummar
våra bostadsområden och vår kollektivtrafik, och skapar otrygga miljöer.
Problemen på Kungsholmen förefaller ha ökat markant sedan graffitibutiken
Homeboy flyttade till Hantverkargatan. Det var en lång kamp för att få bort butiken
från dess förra lokalisering i ett av stadens fastighetsbolag. Nu har butiken och
problemen kommit till oss istället. Särskilt sorgligt är det att det numera på vackra
promenadstråket vid Norr Mälarstrand ständigt förstörs av klottrarna. Stadsdelen
bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt
klotter ska saneras inom 24 timmar. För att detta ska vara möjligt krävs att vi
avsätter pengar speciellt för klottersanering. Det krävs också att
majoritetsledningen förstår problemets dignitet och börjar jobba aktivt för att
minska skadegörelsen, istället för som idag rycka på axlarna.
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Arbetet med att förebygga klottret måste intensifieras, bland annat inom
socialtjänsten. Kommunala graffitiskolor och klotterväggar har visat sig vara goda
inspirationskällor för ökad skadegörelse och skall därför inte arrangeras.
Stadsdelsnämndens arbete med att förbättra stadsmiljön måste förbättras. Tyvärr
har överfulla papperskorgar och skräpiga gatumiljöer blivit en allt vanligare syn.
Papperspellarna på Kungsholmen töms inte tillfyllest. De har överfyllts innan
tömning sker. Sopor och matrester bidrar inte bara till en allmän förfulning av
staden, utan utgör även ett sanitärt problem. Den resursomfördelning inom staden
avseende renhållning och parkskötsel som nu genomförs är inte
verklighetsförankrad och tar inte hänsyn till det utnyttjande som sker av de
offentliga rummen på Kungsholmen.
Folkpartiet anslår därför mer resurser till städning. Den eventuella minskning av
städfrekvensen som aviserats i majoritetens verksamhetsplan kan därför inte
accepteras. Enligt folkpartiets förslag att införa jobbgaranti, ser vi gärna att
arbetssökande som uppbär socialbidrag erbjuds sysselsättningsplats inom
gemensam service med inriktning på renhållning och parkskötsel. Vi säger nej till
kostsamma satsningar på agenda 21-samordnare. De resurser som i dag går till
agenda 21 skall istället användas till att förbättra städningen i stadsdelen. Den s.k.
miljömiljarden bör, istället för att läggas på skrivbordsprojekt som aldrig har
efterfrågats av medborgarna, kunna användas till en förbättrad städning och
parkskötsel. Stadsdelsnämnden bör även aktivt samverka med fastighetsägare och
näringsliv för att få till stånd extern finansiering av parker och yttre miljöer.
Städmästartjänster är ett mycket bra initiativ som bör fortsätta att utvecklas.
Ambitionen är att Stockholm skall vara en ren och vacker stad. Såväl
Stockholmarna som besökande måste känna sig nöjda och trygga med det arbete
som utförs inom snöröjning, halkbekämpning och städning. Satsningen på
städmästare bör därför fortsätta.
Belysningen måste bli bättre på flera ställen i stadsdelen. Det gäller framför allt i parker,
motionsspår, gångvägar, gångtunnlar samt vid tunnelbanestationer. En väl fungerande
belysning är särskilt viktigt ur ett kvinnofridsperspektiv. Stadsdelsnämnden ska
tillsammans med gatu- och fastighetsnämnden verka för bättre belysning.
I flera områden av Stockholm finns det stora brister i snöröjningsberedskapen.
Snöröjningen och renhållningen i innerstan skall centraliseras.
Medborgarkontoret
Att information om stadens verksamhet finns lättillgänglig för medborgarna är av
yttersta vikt för demokratin. Det går inte att förlita sig till att alla kan tillgodogöra
sig informationen via Internet. Vi anser därför att det är otillräckligt med att ersätta
medborgarkontoret med ett broschyrställ på stadsbibliotekets filial. För att klara
denna uppgift bör därför, i samarbete med filialen, viss tid avsättas för rådgivning
och information på biblioteket.
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Kultur i stadsdelsnämnderna
En viktig utgångspunkt för stadens kulturpolitik är att prioritera barn- och ungdomars
kulturverksamheter. Detta gäller såväl i rollen som besökare som aktiva deltagare. Varje
skola bör ha kulturombud.

Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till
sitt förslaget från kristdemokraterna:
Stadsdelsnämnden beslutar att verksamhetsplan och budget 2005 godkänns i
huvudsak och överlämnas till kommunfullmäktige.
-

-

-

-

att Baltzar dagverksamhet med bemanning ges möjlighet att fortsätta sin
verksamhet för äldres miljö och hälsa. Se separat gemensam skrivelse!
att genomföra generösare biståndsbedömning till boende i servicehus för
äldre-äldre och för dom som saknar hiss.
Att de lediga lokalerna på Stadshagsgården används som gruppboende för
psykiskt funktionshindrade istället för att återlämnas till fastighetsägaren.
Att valfrihet är en självklarhet när man skall välja boende även på ålderns
höst.
Att verka för att vårdtyngden hos äldre medtas vid tilldelning av pengar till
stadsdelarna.
Att fortsätta påpeka det orimliga i att våra äldre inte får del av
kompetensfondens utbud.
Att äldre och funktionshindrade högre grad än nu tas i beaktning vid
ombyggnationer, utformning av lokaler samt planering av offentlig service.
Att fortsätta den idoga kamp förvaltningen fört med landstinget att rättvist
fördela kostnader för psykiskt sjuka
Att Stadsdelsförvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen
genomför en informationskampanj i syfte att locka fler att starta
familjedaghem.
Att parklekarna skall ges ytterligare resurser.
Att medel avsätts för att förbättra elevernas kunskaper i matematik och
naturvetenskapliga ämnen.
Att en särskild satsning görs för ökat samarbete mellan skola, näringsliv
och föreningsliv i syfte att öka elevers kunskap om entreprenörskap och ett
utökat fritidsutbud.
Att få skolbarn att röra sig mer under skoldagen och inta en vettig kost.
Att elevernas föräldrar från första klass får ett skriftligt omdöme av elevens
kunskapsutveckling och uppförande.
Att med skärpa påtala det orimliga i att Kungsholmen inte får del av
språkstödspeng från elevers hemstadsdel.
Att Stadsdelsförvaltningen verkar för att göra Kungsholmens skolor till ett
föredöme för övriga Sverige.
Att i samarbete med annan stadsdel genomföra seminarium med beteendeoch alkoholforskare i syfte att öka föräldrars, lärares och beslutsfattares
kunskap.
Att öka samarbetet med frivilligorganisationer ute på fältet.
Att avsätta mer pengar till behandling för de sämst lottade.
Att tidigt sätta in rehabiliteringsåtgärder vid sjukdom.
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-

Att verka för inrättande av stadsvakter för ökad trygghet
Att stadsdelens gatubelysning förbättras.

Att därutöver anföra följande:
I Kristdemokraternas förslag till budget ökas stadsdelsnämndernas resurser med ca
300 miljoner kr. Vi anser att en satsning bör ske främst inom förskolan, skolan,
samt omsorgen om funktionshindrade och äldre. Det kristdemokratiska
bugetförslaget innebär en ökning för äldreomsorgen med 120 miljoner kr, till
socialpsykiatrin och missbruksarbete med 30 miljoner kr och till äldreomsorgen
med 120 miljoner kr.
Majoritetens förslag innebär att stadsdelsnämndernas kärnverksamheter sätts på
sparlåga. Ökningen av äldreomsorgens resurser utgör mindre än 1 % vilket
kommer att leda till kraftiga besparingar. Enbart löneökningarna beräknas leda till
kostnadsökningar med ca 3 %. Målet att minska barngrupperna kommer knappast
att nås med de resurser majoriteten föreslår. Därtill är behoven stora inom
socialpsykiatrin, missbruksvården liksom inom barn och ungdomsvården och
funktionshinderomsorgen.
Äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade
Med majoritetens politik och bristen på resurser kan staden hamna i ett läge där
äldreomsorgen hamnar i kris. Ca 1.500 lägenheter i servicehus omvandlas till
seniorbostäder utan särskild äldreservice. Att detta sker utan en ordentlig analys av
de äldres önskemål och efterfrågan är minst sagt anmärkningsvärt. De äldre känner
oro för att de inte får plats på servicehus och för att en så stor andel av
servicehusplatserna omvandlas till seniorlägenheter. Dagens situation innebär för
många äldre att de inte kommer ut i friska luften, att bemanningen i särskilda
boenden minskar och att dagverksamheter och aktivitetspersoner sparas bort.
För att de demenssjuka ska få en bättre vård bör äldreomsorgspersonal utbildas om
demens. Dessa kan därefter fungera som handledare åt annan vårdpersonal så att
kompetensen finns på alla boenden och inom hemtjänsten. Vårdpersonal måste
liksom andra grupper få möjlighet till en karriärstege för att därigenom kunna
påverka sin löneutveckling.
Utgångspunkt för att förbättra villkoren för personer med funktionshinder är att alla
människor är olika och alla har ett okränkbart värde. Insatserna inom omsorgen för
funktionshindrade skall utformas utifrån respekt för den enskildes önskemål och
val, så att de utgör ett stöd för den enskilde att leva ett så normalt liv som möjligt
och känna ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Kristdemokraternas prioriteringar för Kungsholmen
Baltzar dagverksamhet med bemanning ges möjlighet att fortsätta –se gemensam
skrivelse! Generösare biståndsbedömning beträffande boende i servicehus för
kategorin äldre-äldre och de äldre som saknar hiss i sitt boende. Korttidsvården
flyttar från Stadshagsgården. Undersök möjligheten att använda lokalerna till
gruppboende för psykiskt funktionshindrade istället för ett återlämnande till
husägaren.
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Undersök möjligheten att tillsammans med landstinget starta en vårdcentral för
äldre på Kungsholmen samt att följa utvecklingen av vårdcentralsprojektet i Solna.
Förvaltningen föreslår att valfriheten för äldre skall inskränkas. Detta är helt
oacceptabelt att införa stadsdelsarrest för äldre i behov av vård är knappast att
efterleva verksamhetsplanens högtidliga målsättningar om hänsyn till individens
integritet och önskemål. Självklart skall man också när man är gammal få välja var
man vill bosätta sig.
Minskningen av äldre på Kungsholmen och i staden är ett faktum, men USK
beräkningar är alltför stelbenta. All forskning pekar på en allt äldre befolkning där
äldre- äldre blir allt äldre och därmed ökar tendensen till s k multisjuka med ökad
vårdtyngd. Det finns bra beräkningar att göra utifrån patientklassifikation enligt
WHO –ICF. Här byggs förutsättningar för kvalitet in i omsorgen istället för endast
kvantitet!
Med tilltagande ålder ökar ofta yrseln. En orsak till många fallolyckor är byte av
lampa eller upphängning av gardin uppkliven på en pinnstol. En besparingsåtgärd
vore att tillhandahålla en vaktmästare Timell, kanske finns en sådan bland de
många övertaliga på Kungsholmen, att ringa till när ”höga” arbeten skall utföras.
Kungsholmens äldreomsorg drivs i huvudsak av privata entreprenörer, viket vi
anser har bidragit till den stabila ekonomi vi har haft. Dess personal inbjuds ej att
delta i kompetensfondens olika projekt/utbildningar. Våra äldre undantas därmed
att få del av våra skattepengar som används till personalens kompetenshöjning,
men enbart de offentligt anställda inbjuds att delta..
Stockholm skall vara Europas mest tillgängliga stad 2010. Runt om i staden
inventeras f.n. behovet av åtgärder som skall öka tillgängligheten och valfriheten
för funktionshindrade. Det är av största vikt att äldre och funktionshindrade tas i
beaktning vid ombyggnationer, utformning av lokaler och planering av offentlig
service. Förvaltningen bör därför utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att
Kungsholmen skall bli mer tryggare och mer tillgängligt för funktionshindrade.
Att fortsätta den idoga kamp förvaltningen har fört med landstinget att fördela
kostnader och ansvar för psykiskt sjuka personer på ett adekvat sätt myndigheter
emellan.
Förskolan
Om vi vill tränga tillbaka den rotlöshet och vilsenhet som existerar hos många barn
och ungdomar idag måste samhället tydligt visa sin uppskattning av ansvarstagande
föräldrar. Vi får aldrig det problemfria samhället, men utan fungerande hem och
familjer där föräldrar tar ansvar för sina barn, finns inte förutsättningar för att skapa
den trygghet som motverkar både våldsbenägenhet och drogberoende.
Kristdemokraterna avsätter 150 mnkr mer än majoriteten för att öka takten i arbetet
med minskade barngrupper. För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär det 4,7
mkr. Enligt modern utvecklingsforskning kan inte små barn relatera till alltför
många människor i sin närmaste omgivning. Småbarnsgrupper bör inte överskrida
13-14 barn och syskongrupper bör inte överskrida 17-18 barn.
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Familjedaghemmen och de Öppna förskolorna behöver en renässans i staden. För
många familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är
familjedaghem ett bra alternativ. Det ska vara möjligt att få familjedaghem i alla
delar av staden. Därför behövs en förnyad informationssatsning och särskilda
åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare, gärna i samarbete med
utbildningsförvaltningen.
Stadsdelsförvaltningen har under verksamhetsåret redogjort för de kommande
årens ökade behov av barnomsorg på Kungsholmen och Essingeöarna. Inom
stadsdelsområdet finns f.n. endast ett familjedaghem, varför Kristdemokraterna
finner det angeläget att denna omsorgsform ökar inom stadsdelen.
Kristdemokraterna önskar att medel avsätts för ett större antal familjedaghem och
uppmanar förvaltningen att redovisa hur familjedaghemmen på Kungsholmen kan
bli fler.
Kristdemokraterna efterlyser även ytterligare resurser till parklekarna för att täcka
det behov som det ökade antalet barn föranleder.
Skolan
Flera undersökningar visar att i framgångsrika skolor är reglerna och normerna för
det sociala umgänget på skolan tydliga och tillämpas konsekvent. Skolor som
lyckats förbättra sin måluppfyllelse kännetecknas av att det råder en samsyn mellan
lärare, elever och föräldrar om hur man ska arbeta och vad man prioriterar. För att
skolan skall fungera på bästa sätt är det viktigt att det finns en god relation mellan
skolan och hemmet. Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever att läsa,
skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att
tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Elever med inlärningssvårigheter
måste garanteras rätt att få extra stöd. Resurser till skolhälsovården bör förstärkas,
en av barnens trygghetsfaktorer.
Katastrofalt nog ges inga särskilda medel för barn med särskilda behov. Inkluderat
språkstöd samt ersättning för skolornas höga hyror förlorar Kungsholmen ca 7
miljoner för 2005, en total felprioritering av majoriteten.
Kristdemokraterna anser att det är illavarslande att de svenska grundskoleelevernas
kunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen halkat efter omvärldens.
Ribban för inlärningsmålen måste höjas i dessa ämnen för att minska risken att
elevernas kunskapsluckor leder till att svensk arbetskraft blir mindre konkurrenskraftig. Den nuvarande uppdelningen i allmän och särskild matematik på
högstadiet bör avskaffas till förmån för en enhetlig undervisning i matematik med
extra undervisningstillfällen för elever i behov av särskilt stöd.
Kristdemokraterna vill att skolan intar en mer central roll som samhällsinstitution,
en skola mitt i ”byn”. Under 2005 vill vi därför att särskilda satsningar görs på
samarbete mellan skola, näringsliv och föreningsliv, för att öka ungdomars
kunskap om entreprenörskap och vitalisera föreningslivet på Kungsholmen samt
bredda fritidsutbudet för våra barn.
Införliva mer rörelse i och under basundervisningen. Dagens barn och ungdomar
rör sig alltför lite med stor risk för framtida hälsoproblem. Fortsatt satsning på rätt
kost med mindre godis och mer frukt och grönt.
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Förvaltningen bör även tillse att elevernas föräldrar får ett skriftligt omdöme av
elevens kunskapsutveckling och uppförande.
Stadshagsskolan har fått en intressant utveckling med många elever med invandrarbakgrund från Järvafältet. Detta är en glädjande utveckling, men det finns smolk i
glädjebägaren. Enligt det nya resursfördelningssystemet får barnens hemstadsdel
mycket mer i schablontilldelning för bl a språkstödsundervisning än Kungsholmen,
som nu bestraffas mycket hårt. Vi får ingen ersättning för detta. Det bör ändras per
omgående.
Kristdemokraterna anser att förvaltningen bör eftersträva att göra Kungsholmens
skolar till föredöme för övriga skolor i Sverige.
Missbruk och barn- och ungdomsarbete
Kristdemokraterna ökar stadsdelsnämndernas möjligheter att arbeta mot missbruket
och att förbättra socialpsykiatrin genom att anslå ytterligare 30 mnkr. Fungerande
familjer är den bästa grunden i ett förebyggande arbete. Men tyvärr ser
verkligheten för många barn annorlunda ut och de far illa i brist på föräldra - och
vuxenansvar. Då måste det finnas väl fungerande stöd från samhällets sida med
utgångspunkt från familjens behov. Många frivilligorganisationer har påbörjat sitt
arbete utifrån enskilda människors engagemang och detta fortsätter ofta att
genomsyra verksamheten när organisationen fått en fastare form. Staden skall
därför stödja och uppmuntra frivilligorganisationer genom generös bidragsgivning.
Allt fler barn och ungdomar kommer tidigt i kontakt med alkohol och narkotika.
Stadens senaste drogvaneundersökning rapporterar att en helt oacceptabel andel av
barn och ungdomar regelbundet berusar sig och kommer i kontakt med narkotika.
Kungsholmen har ett bra program för att motverka droganvändningen i stadsdelen,
men det är viktigt att följa upp detta med konkreta åtgärder. Kristdemokraterna har
föreslagit att man genomför ett seminarium med beteende- och alkoholforskare för
att öka kunskapen hos föräldrar, lärare och beslutsfattare, gärna i samarbete med
andra stadsdelar i City.
Morsor och Farsor på stan samt Lugna gatan är några av de organisationer man bör
öka samarbetet med. Fältassistenterna på Kungsholmen gör ett gott
drogförebyggande arbete, men behöver mer stöd ute på fältet av fler frivilliga
föräldrar och ovanstående organisationer.
Missbruksvården behöver ökade resurser för att kunna ge adekvat vård på
behandlingshem för de mest drabbade, exempelvis personer med dubbla diagnoser.
Där räcker definitivt inte den öppna vården till.
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Personalpolitik
Kristdemokraterna noterar att förvaltningen tar den höga sjukfrånvaron på stort
allvar och föreslår aktiva åtgärder i förebyggande syfta, träning på arbetstid och
liknande hälsobefrämjande åtgärder. Vi menar dock att än större uppmärksamhet
bör riktas mot de redan långtidssjukskrivna, men även de som kan misstänkas bli
detta. Mycket tidig insats av rehabiliteringsåtgärder är avgörande, efter en
sjukskrivningstid utan åtgärd på ca tre månader kan det redan vara för sent.
En trygg stadsdel
Det är viktigt att Stockholms stad tar sitt ansvar för brottsförebyggande arbete och
trygghetsskapande åtgärder. Ett lokalt brottsförebyggande råd finns på
Kungsholmen som samarbetar med lokala näringslivet, Polisen och de frivilliga
organisationerna. Genom samarbete med organisationer som Farsor och Morsor på
stan, Lugna Gatan, Fryshuset och KRIS kan stadsdelsnämnden få god utväxling på
sina insatser.
Stockholmspolisen har en minskande och alltmer utarbetad personal och ett
skenande budgetunderskott på åtskilliga hundra miljoner. I denna situation ät det
viktigt att kommunen tar ett större ansvar för den konkreta bevakningen av
allmänna platser genom att inrätta en kommunal stadsvakt. I Malmö finns ett
försök men stadsvakter.
En kraftfull belysning i parker och på gångvägar är en bra trygghetsskapande
åtgärd som dessutom förhindrar att brott begås. Förbättra belysningen vid
stadsdelens alla övergångsställen är en billig åtgärd för att förhindra olyckor.

Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och
Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå det
gemensamma tilläggsförslaget från moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna:
Stadsdelsnämnden godkänner den borgerliga alliansens förslag till åtgärdsprogram
för Kungsholmens stadsdelsnämnd
15 punkter för ett bättre Kungsholmen:
1. Stadsdelsnämnden tillskriver kommunstyrelsen och kräver att de nya
resursfördelningssystemen inte genomförs.
2. Verksamheten vid Kafé Baltzar räddas genom att en heltidstjänst blir kvar.
Denna finansieras genom att överföra medel från miljöarbetet.
3. Stadsdelsnämnden skriver till kommunstyrelsen och framför det orimliga att
vissa stadsdelar får stöd för den typ av verksamhet som Kafé Baltzar utgör men
inte alla. Kungsholmen bör få centrala medel till verksamheten.
4. Pensionärsorganisationerna tillskrivs och ombeds vara den kvarvarande
personalen behjälplig i verksamheten vid Kafé Baltzar.
5. Pensionärsorganisationerna ombeds också utreda möjligheterna att utöka
verksamhetens intäkter.
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6. Stadsdelsnämnden ska verka för valfrihet i boendeformer för våra äldre.
7. Stadsdelsnämnden ska verka för en generös biståndsbedömning för äldre som
önskar särskilt boende.
8. Stadsdelsnämnden inför inte en restriktivare bedömning inom hemtjänsten, då
det drabbar många gamla och svaga. En kortsiktig vinst som blir betydligt
dyrare att betala framöver.
9. Stadsdelsförvaltningen lägger inte egen-regianbud. Det är orimligt med vunna
egen-regianbud som sedan inte bär sig.
10. Stadsdelsnämnden ska uppmuntra till enskilda initiativ när nya verksamheter
inom förskola och skola startas.
11. Stadsdelsnämnden ska arbeta enligt Skärholmsmodellen för minskat
socialbidragsberoende, där alla ges en snabb och individuell bedömning.
12. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ansöka hos Skolverket om att i
grundskolan införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande samt
redovisning av frånvaro.
13. Stadsdelsnämnden fortsätter och intensifierar samverkan med närpolisen i syfte
att minska antalet brott på Kungsholmen.
14. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag om hur
vi på Kungsholmen på bästa sätt ordnar med hämtning av returpapper eftersom
vänstermajoriteten beslutat att försämra sopservicen i staden från den 1 januari
2005.
15. Adoptionsärenden skall färdigbehandlas inom max 6 månader.

Utdragsbestyrkande

Anne Andsten
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