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§3
Verksamhetsplan och budget 2020
HL 2019/503

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2020
och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden godkänner väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2020, bilaga 1.
3. Nämnden godkänner plan för upphandling, bilaga 3.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
resultatenheter, se rubrik Resultatenheter.
5. Nämnden ansöker om medel med 3,7 mnkr för
kompetensinsatser, se bilagor 7-11.
6. Nämnden ansöker om budgetjusteringar med 18 mnkr, se
rubrik Budgetjustering samt bilagor 12-21.
7. Nämnden ansöker om budgetjustering för
projekteringsmedel med 1,0 mnkr för etablering av två
gruppboenden i Hägerstensåsen inom boende med
funktionsstöd för social omsorg, se rubrik Medel för
lokaländamål samt bilaga 22 SLK blanketter.
8. Nämnden godkänner ersättningsnivåer för
intäktsfinansierade verksamheter, se bilaga 23.
9. Nämnden godkänner system för internkontroll, se bilaga 24.
10. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 209,5 mnkr,
se rubrik Omslutningsförändringar.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamhetsplan för 2020 utgår ifrån
kommunfullmäktiges tre övergripande inriktningsmål:




En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
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I stadsdelsområdets perspektiv med en växande befolkning beskrivs
i verksamhetsplanen genomförandet av uppdraget från
kommunfullmäktige samt hur nytta skapas för respektive målgrupp.
Nettobudgeten för nämndens driftverksamhet uppgår till 2 010,5
mnkr. För investeringar har 17,2 mnkr fördelats.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Johan Vesterlund (C)
och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservationer
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till
budget och verksamhetsplan 2020.
Att uppdra åt förvaltningen att omarbeta förslaget utifrån
Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige för Stockholms
stad 2020, samt att anföra följande:
Den blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt
att fortsätta med den skattesänkning som motsvarar ett bortfall på
400 miljoner kronor i skatteintäkter för staden även år 2020.
Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för år 2020
ger staden väsentligt bättre förutsättningar för att tillhandahålla
medborgarna den goda välfärd som medborgarna förväntar sig ska
finnas. De av de blågröna partierna anvisade budgetramarna är
otillräckliga. Stora löften ges som inte motsvaras av pengar. De
höjningar som gjorts täcker inte ens beräknade pris- och
lönehöjningar och därtill kommer de krav på generella
effektiviseringar = besparingar som gör förutsättningarna för
verksamheten ännu sämre. Detta genomsyrar även det blågröna
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förslaget för vår stadsdelsnämnd. Det ´påslag´ som görs för
äldreomsorgen täcker inte ens det underskott som föreligger för år
2019.
Den historiskt låga schablonökningen för förskolan som ses i
majoritetens budget för 2020 kommer antingen tvinga
verksamheterna i vår stadsdel att öka antalet barn i barngrupperna
eller försämra personaltätheten. Resultatet blir otrygga barn och
föräldrar samt innebär en stor påfrestning på en redan
samvetsstressad personalgrupp. I förlängningen innebär det också
ökad risk för utarbetad och sjukskriven personal.
Individ- och familjeomsorg
Såväl barn- och ungdomsenheten som vuxenenheten har gått med
underskott under år 2019. En av anledningarna är kostsamma
placeringar utanför hemmet av såväl, barn och ungdomar som
vuxna. Verksamheten är underfinansierad. Socialtjänsten arbetar
förtjänstfullt med att hitta lösningar på den problematik de enskilda
individerna har och när placeringar i familjehem, HVB-hem, LVU
eller LVM-institutioner görs är det för att det är nödvändigt och på
grund av en problematik som inte kunnat åtgärdas på hemmaplan.
Därför blir också placeringarna många gånger både dyra och
långvariga.
Vänsterpartiet gör en satsning på kompensatoriska insatser med
1000 kr/barn och år för barn vars föräldrar har försörjningsstöd. Vi
höjer även schablonen för socialpsykiatri, boende med särskild
service, stödboende, boendestöd och sysselsättning samt stärker
anhörigstödet vid kriminalitet, missbruk samt psykisk ohälsa för att
täcka upp där samhället nu brister, i linje med vårt långsiktiga
socialt förebyggande och trygghetsfrämjande perspektiv.
Ledsagning
Det är positivt att den omställning inom ledsagning och
ledsagarservice, som genomfördes under den rödgrönrosa
majoriteten, har fallit mycket väl ut och gett fler nöjda brukare och
utförare.
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att de som behöver
samhällets stöd ska ha rätt förutsättningar att kunna efterfråga och
få tillgång till den typ av stöd som kan stärka dem och att stödet
utformas utifrån ett rättighetsperspektiv. Staden ska erbjuda
kvalitativa och likvärdiga sociala insatser i hela staden och personer
med funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Som en del i arbetet för att uppnå detta vill vi att staden inför fri
ledsagning, för att ge alla som har behov av det samma rätt till frihet
som alla andra.
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Brukarperspektivet måste genomsyra alla insatser på området och
den enskildes inflytande ska öka, t.ex. genom att rekryteringen av
uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde
ges möjlighet till att tidigt kunna påverka vem som blir dennes
ledsagare, avlösare eller kontaktperson.
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Såväl personer med funktionsnedsättning som intellektuell
funktionsnedsättning utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld är
en sårbar och inte sällan en röstsvag målgrupp. Den
beroendeställning de har till den/dem som utövar förtryck, våld och
hot om våld gör de extra utsatta. Vänsterpartiet vill säkerställa att
stadsdelens medarbetare har full kännedom om relevanta signaler
och kunskap om vilka tecken som ska ageras på eftersom att
brottsliga handlingar ofta kan vara svårupptäckta då brukaren ofta
är ensam med sin ledsagare, assistent.
Även den utsatthet som finns vad gäller hbtqpersoner ska beaktas i
det preventiva arbetet gällande hedersrelaterat våld eftersom att
även de är en utsatt och ofta röstsvag grupp.
Socialpsykiatrin
Samlokaliseringen mellan ett av äldreomsorgens aktivitetscentra –
Västertorpsträffen – och en av socialpsykiatrins dagliga
verksamheter – Droppen/Bruket – har varit vinna-vinna.
Droppen/Bruket har fått en ökad kundkrets och Västertorpsträffen
har glädje av caféet och möjlighet till trevliga och goda måltider.
Detta lyckade koncept skall fortleva.
De öppna träffpunkterna Tora och Kravatten vänder sig till olika
målgrupper med olika behov. Vi har inga invändningar mot en
samlokalisering av verksamheterna, så att de bedrivs under samma
tak, men vid olika tider, men det får inte bli någon sammanslagning
av verksamheter för två målgrupper med så olika behov.
Vänsterpartiet ifrågasätter också införandet av det nya
betalningssystemet inom Socialpsykiatrin som ersätter
sysselsättningsverksamheter efter antal timmar istället för pass. Det
nya systemet innebär att verksamheterna får mindre pengar trots
stora behov. En smygbesparing på en av de mest utsatta grupperna
och en besparing vi anser att det ska råda transparens kring.
Liljans dagliga verksamhet
Ännu ett av stadsdelens flaggskepp som hotas av nedskärningar.
Liljan, tidigare Liljeholmsgården, har under många år drivit daglig
sysselsättning för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
De har givits möjlighet till kreativt skapande och många av de alster
som tillverkas där har rönt stor uppmärksamhet. Att tillverka något
som andra är beredda att betala för höjer både livskvaliteten och
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självförtroendet. Idag måste deltagare sluta när de uppnår
ålderspensionsålder, men för många innebär verksamheten mycket
mera än sysselsättning, det innebär en meningsfull tillvaro och
gemenskap med andra och alla känner inte att de ´passar in´ i
gängse verksamhet för äldre. I stället för att krympa verksamheten
anser vi att det skall ges möjlighet att efter individuell prövning
fortsätta att delta i verksamheten även efter uppnådd pensionsålder.
Äldreomsorg
De äldre i staden kommer att bli fler. De stora barnkullar som
föddes på 1940-talet kommer nu upp i den ålder då de behöver
äldreomsorg.
Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att många äldre vill bo
kvar hemma så länge som möjligt, det är sannolikt att alla vill bo
hemma så länge som möjligt, men haken är att det inte är de äldre
själva som bestämmer när tidpunkten ´inte längre möjligt´ inträffar.
Vid ansökan om servicehusboende eller vård- och omsorgsboende
skall hänsyn enligt gällande riktlinjer tas inte enbart till behov av
vård och omsorg utan också till ensamhet och isolering, till demens
och till hög ålder.
Att själv bestämma över sin vardag är ett rimligt önskemål som
dessvärre rimmar illa med de snäva tolkningar av begreppet ´skälig
levnadsnivå´ som nu görs vid bedömningar av behov av hemtjänst
och med den detaljerade minutplanering som utförarenheterna har
att rätta sig efter. Ramtider skall därför genomföras med det
snaraste. Inom ramtiden som därtill måste utökas så att personalen
har tillräckligt med tid för sitt arbete, skall de äldre ha frihet att
avgöra vad de önskar använda tiden till.
Verksamhetsplanens målsättning att alla boende vid vård- och
omsorgsboende skall ha möjlighet till daglig utevistelse och
dagsutflykter rimmar illa med indikatorn årsmål om att 55 % skall
vara nöjda, vid den senaste mätning var mindre än hälften nöjda
med möjligheten till utevistelse något vi ser som mycket sorgligt.
Att äldre med hemtjänst skall få hjälp av samma personal så långt
som möjligt är vällovligt, men när målet sätts till max 10-personer
under en 14-dagarsperiod finns det anledning till oro. Redan 10
personer menar vi är alltför många med hänsyn till att det ibland är
stor omsättning hos personalen och att många äldre har
minnesproblem och kan ha svårt att känna igen personal.
Aktivitetscentrat Västertorpsträffen skall även i fortsättningen vara
samlokaliserad med socialpsykiatrins dagliga verksamhet Bruket.
Det är ett vinna-vinnakoncept som inte skall ändras.
Vänsterpartiet lägger inte på några generella effektiviseringar på
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utförarsidan samt verkar för en generösare biståndsbedömning.
Vidare höjer vi anslagen till hemtjänst, avlösning och ledsagning
dagverksamhet med 3,5 %.
Vänsterpartiet vill också göra ett seriöst försök att minska
arbetstiden inom hemtjänsten. Hemtjänstens medarbetare utför ett
tungt arbete som sliter på kropp och hälsa och vi anser att det är hög
tid att de ges utrymme till reflektionstid och större delaktighet i
schemaläggningen i alla äldreomsorgens verksamheter.
Förskolan
Vänsterpartiet höjer schablonen med 4 %, vilket är 3,1 % mer än
den borgerliga majoriteten. Med vår budget kan den kvalitet och
den förskollärartäthet som Hägersten-Liljeholmens förskolor
uppnått idag behållas. Vår intention är att påbörja arbetet för att öka
personaltätheten för att kunna minska barngruppernas storlek, med
det långsiktiga målet att uppnå skolverkets rekommendationer om
12 barn i småbarnsgruppen och 16 för de äldre barnen.
Vi känner nu istället stor oro för de konsekvensen som kan följa
med majoritetens rekordlåga uppräkning för förskolan. Det finns en
stor risk att det kommer innebära att barn i behov av särskilt stöd
inte fullt ut kommer att få det stöd och den hjälp de har rätt till.
Risken är också att arbetsvillkoren för barnskötare och förskollärare
kommer att bli i det närmaste ohållbar och det kommer bli svårare
för dem att bedriva den pedagogiska verksamhet de kan och vill
göra. Slutresultatet blir otrygga barn och föräldrar, samt en
utarbetad och i slutändan stor reell risk för sjukskriven personal.
Med majoritetens föreslagna budget kommer det bli en utmaning att
behålla befintlig personal och rekrytera ny personal.
Trots den historisk låga uppräkningen för förskolan lägger
majoriteten även här på ett effektiviseringskrav och en
smygbesparing. I budget för 2019 angavs att skolpengens del av
grundskoleschablonen ska vara minst 73 %, inför 2020 har det
angetts att skolpengens del av grundskoleschablonen istället ska
vara 72 %. Vilket innebär med ökade snitthyror för lokaler
ytterligare en minskning i en redan nedbantad verksamhet.
Inte minst olyckligt i ett läge där resurser krävs för restaurera
undermåliga små gårdar för att utforma dem efter ett arbetsmiljöoch barnperspektiv.
Barn, kultur och fritid
Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på en fritid för alla i stadsdelens
bostadsområden. Med ett förstärkt trygghetspaket som innehåller en
satsning på parklekarna, de öppna förskolorna och fritidsgårdarna
samt fältassistenter stärks det förebyggande arbetet. Vi väljer att
satsa mer på de öppna verksamheterna för att arbeta långsiktigt och
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preventiv, istället för att enkom lägga resurserna på kommunala
ordningsvakter. Om man på allvar vill komma till rätta med
kriminalitet och skapa trygghet för alla måste man satsa på ett aktivt
förebyggande arbete från det att barnen är små. Det är ett långsiktigt
arbete som inbegriper förskola, socialtjänst, skola, de öppna
verksamheterna och familjehandläggarna m. fl.
Stadsmiljö
I stället för generella effektiviseringar ger vi en mindre förstärkning
av medlen för parkskötsel. På sikt anser Vänsterpartiet att
parkskötseln såväl som snöröjning med mera ska utföras i egen regi
med egen personal och utrustning. På det sätt kan vi både
möjliggöra effektivt samordningsarbete samt ha en stärkt kontroll
att skattepengarna går dit det ska. Trygghet skapas när människor
känner tillit till varandra. Stadens viktigaste trygghetsskapande
arbete är därför att bygga ett samhälle som håller ihop, tillsammans
med stadens invånare och verksamheter. Våra offentliga rum och
stadsmiljöer ska planeras och byggas på ett sådant sätt att alla kan
känna sig trygga när de rör sig i staden."
Reservation
Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2020.
att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden
med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad som anförs i
Socialdemokraternas förslag till beslut samt i enlighet med
Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.
Neddragningar, besparingar och effektiviseringar eller en
starkare välfärd till alla?
Vår vision är ett Stockholm för alla där klyftorna minskar och
sammanhållningen stärks. Vi arbetar för ett Stockholm som håller
samman i stark förvissning om att det inte är genom ökade klyftor
och ökad konkurrens som vår stad och vår stadsdel blir bättre.
Tvärtom är vi övertygade om att vi blir starkare tillsammans.
Arbetet för jämlika levnadsvillkor är viktigt och ingen ska lämnas
efter. Klyftor i samhället är också en grogrund för politisk oro,
polarisering och kriminalitet. Därför är det även viktigt att
stadsdelens trygghetsarbete intensifieras.
Alla människor ska välkomnas till vår stadsdel. Vi är därför positiva
till de planerade modulhusen i Mellanbergsparken i Västertorp. Vi
vill även att förvaltningen, som en del i det segregationsbrytande
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arbetet, samarbetar med andra stadsdelar för att erbjuda feriejobb.
Den grönblå visionen handlar om valfrihet och sänkta skatter på
bekostnad av satsningar på vår gemensamma välfärd. Den
föreslagna verksamhetsplanen för Hägersten-Liljeholmen är ett
resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit där den
grönblå majoritetens skattesänkning ligger fast. Prioriteringen att
kvarstå vid skattesänkningen om 16 öre i Stockholm innebär 33,5
miljoner kronor mindre till den direkta välfärden i HägerstenLiljeholmen 2020. Detta ger sämre förutsättningar för utveckling av
äldreomsorgen, förskolan och vår stads- och parkmiljö.
Det minskade budgetutrymmet som majoriteten har beslutat om för
2020 tvingar förvaltningen till försämringar som drabbar de mest
utsatta i vår stadsdel. Den ökande psykiska ohälsan i samhället
möter majoriteten exempelvis med minskade resurser och sämre
förutsättningar för socialpsykiatrins sysselsättningar och
träffpunkter. Konsekvenserna blir att man slår ihop och flyttar
verksamheter samt halverar personalstyrkan.
Det här är ett vägval. För att ha råd med skattesänkningarna tvingas
nya majoriteten dra ner på ambitionerna på hela välfärdsområdet.
Istället för att satsa på högre kvalitet för våra barn står förskolan
inför neddragningar. När bara lönekostnaderna inom stadens
pedagogiska verksamheter de senaste åren ökat med 3-5 % och det
har varit en uttalad ambition att höja attraktiviteten för exempelvis
förskollärar- och barnskötaryrkena väljer nu kommunfullmäktiges
högermajoritet att lägga en budget för förskolan som i princip inte
innebär någon uppräkning av schablonen. Denna höjs förvisso med
0,9 % men samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så
kallade personalförsäkringstillägget med 1%.
Resultatet blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar utan
något som helst utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu
administrera besparingar istället för kunskap och pedagogisk
verksamhet. Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att
leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en
verksamhet som i grunden tar mindre hänsyn till barns behov och
gör verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i
verksamheten. Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle
ha anslagit 205 miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad.
Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla
skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i
äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor
kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en
alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats
från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att
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få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska
budgetalternativet var anslagstilldelningen till stadsdelsnämndens
äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som beslutades av
den borgerliga fullmäktigemajoriteten.
Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som
stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre
ambitioner. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att
Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman
med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk
hållbarhet. Det är möjligt – men inte om man väljer
skattesänkningen före välfärden.
Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas
budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd fått ytterligare
33,5 miljoner till sina verksamheter.
Nedan följer ett antal frågor som vi tycker saknas i majoritetens
förslag till verksamhetsplan men som vi socialdemokrater vill satsa
på under 2020.
Socialtjänst
Personal inom socialpsykiatrins utförarverksamheter ska göras
delaktiga i det förändringsarbete som just nu pågår inom
avdelningen för social omsorg.
Personal inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning
ska tidigt göras delaktiga vid eventuella kommande förändringar
gällande organisation och bemanning inom avdelningen för social
omsorg.
Arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och
biståndsbedömare ska fortsätta och innehållet ska konkretiseras för
medarbetarna.
Äldreomsorg och Förskola
Kartläggning ska göras av vilket digitalt stöd som finns för våra
äldre både på äldreboenden men även för de som bor kvar hemma.
Riktade insatser ska göras för att få ned sjukskrivningarna inom
bland annat förskolan och äldreomsorgen.
Arbetet med att lösa behoven av vikarier inom förskolan med ökad
grundbemanning ska fortsätta och intensifieras.
Stadsmiljö
Det ska säkerställas att det finns resurser för uppföljning och
utvärdering av den på entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse
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att det finns tillräckliga personella resurser för att genomföra detta.
Det ska göras en översikt över möjligheterna att med små medel
utvidga alltför små förskolegårdar i vår stadsdel.
En kartläggning ska göras över användningen av konstgräs på
stadsdelens förskolor med syfte att underlaget på gårdarna på sikt
ska bytas ut till naturliga material.
Förvaltningen ska verka för att öka antalet hyresrätter i
stadsdelsområdet.
Klimat och Miljö
Förvaltningen ska arbeta med att öka andelen vegetarisk kost i
förskolan.
Förvaltningen ska öka informationsinsatserna gentemot
medborgarna gällande klimatsmart vardag.
I samtliga beslutsärenden som tas upp i stadsdelsnämnden bör
beslutsunderlaget innehålla en klimatkonsekvensanalys. På så sätt
framgår det om förslaget kommer att leda till ökade eller minskade
utsläpp.
Lokal demokrati och jämställdhet
Arbetet med medborgardialoger ska återupptas i syfte att stärka den
lokala demokratiska dialogen.
Som en del i det segregationsbrytande arbetet, ska samverkan ske
kulturellt, demokratiskt och socialt med ytterstaden - t.ex. byten av
feriejobb, mentorskapsprogram mellan anställda och nyanlända och
språkcaféer.
Det ska säkerställas att strategier för att motverka rasism,
främlingsfientlighet och intolerans finns i alla förvaltningens
verksamheter.
Personal
Personalen riskerar att drabbas hårt av neddragningar som nu
aviserats. För att vi politiker ska följa utvecklingen och ta vårt
lagstadgade ansvar vill vi inrätta ett personalutskott som löpande
följer utvecklingen med sjukskrivningar, arbetet med jämställda
löner och liknande.
Anställda i Stockholms stad ska ha trygga anställningar och rätt till
heltid. Vi vill se ett stopp för de allmänna visstidsanställningarna
samt en översyn av kollektivavtalet för att minska möjligheten till
långa otrygga perioder.
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En handlingsplan ska göras för hur alla medarbetare ska kunna
utnyttja friskvårdstid.
I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas förslag till budget och
verksamhetsplan i kommunfullmäktige."
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Ett förslag till verksamhetsplan och budget för stadsdelsnämnden i
linje med majoritetens budget i kommunfullmäktige har inkommit.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för
en utförligare beskrivning.
Stadsdelen ska säkerställa en trygg och värdig ålderdom för de
äldre. Många äldre blir förr eller senare beroende av äldreomsorgen
för att kunna upprätthålla sin livskvalitet. Behovet kan se väldigt
olika ut och uppkomma i olika skeden av livet. Vissa vill bo kvar
hemma och andra vill bo på ett serviceboende eller ett
trygghetsboende. Den som vill och kan bo kvar hemma ska ges
möjlighet till det genom att erbjudas hemtjänst. En individuell
bedömning ska alltid göras så att den äldre kan faå rätt assistans.
Om man önskar flytta till ett service- eller trygghetsboende ska man
i bästa möjliga mån erbjudas en plats i sitt närområde. Det är den
äldres vilja och behov som skall styra kommunens äldrevård och
inte tvärtom.
Vi motsätter oss enskilda satsningar på genusprojekt. Många barn
börjar förskolan vid en mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom
ett avgörande inflytande på våra barns vardag. Förskolan formar
också framtidens kommuninvånare. Eftersom inflytandet från
förskolan är så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till
det som kallas könsneutral genuspedagogik. Det finns skillnader
mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och
flickor. Dessutom skiljer sig varje människa från sin nästa oavsett
kön.
Våra lokala grönområden ska värnas då de bidrar till välmående och
avkoppling för invånarna. Våra parker förbättrar också luften och på
så sätt levnadsmiljön för stadens invånare. Fortsätter man på den
inslagna vägen att stockholmarnas parker ska bebyggas kommer
resultatet bli en ökad ohälsa, och överlag försämras levnadsmiljön.
Det är också viktigt att kommunen förbättrar riktlinjerna vid
upphandling kring kött och råvaror i syfte att bli en mer djurvänlig
kommun. Målet är att svensk mat ska serveras inom kommunens
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verksamheter. På så sätt kan långa och onödiga transporter undvikas
samtidigt som Stockholms stad stödjer svenska bönder."

Handlingar i ärendet
 HL 2019/503-25 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan och budget 2020
 HL 2019/503-1 Bilaga 1 - Väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2020
 HL 2019/503-2 Bilaga 2 Organisationsschema
 HL 2019/503-3 Bilaga 3 - Plan för upphandling 2020
 HL 2019/503-4 Bilaga 4 - Förteckning över lagar och
styrdokument
 HL 2019/503-5 Bilaga 5 - Övergripande 2020
Kompetensförsörjningsplan
 HL 2019/503-6 Bilaga 6 - Kompetensförsörjningsplaner
aktiviteter för H-L 2020
 HL 2019/503-8 Bilaga 13 - Förskola Ansökan om
klimatsmarta medel
 HL 2019/503-9 Bilaga 12 - Förskola Ansökan medel för
introduktionsförskola
 HL 2019/503-10 Bilaga 7 - Förskola Ansökan om medel för
kompetensutveckling barnskötare
 HL 2019/503-11 Bilaga 8 - Förskola Ansökan om medel för
kompetensutveckling kockar
 HL 2019/503-12 Bilaga 9 - Äldreomsorg Ansökan om medel
från kompetensutvecklingssatsningen för handledning- och
metodutveckling för omvårdnadspersonal på vård- och
omsorgsboende
 HL 2019/503-13 Bilaga 10 - Äldreomsorg Ansökan om
medel från kompetensutvecklingssatsningen
Silviadiplomering biståndshandläggare
 HL 2019/503-14 Bilaga 11 - Äldreomsorg Ansökan om
medel från kompetensutvecklingssatsningen, föreläsning om
demens och psykisk ohälsa
 HL 2019/503-7 Bilaga 21 - Ansökan om
klimatinvesteringsmedel för LED-paneler 2020
 HL 2019/503-15 Bilaga 14 - Äldreomsorg Ansökan om
medel till Axelsbergs aktivitetscenter 2020
 HL 2019/503-16 Bilaga 15 - Äldreomsorg Ansökan om
medel för Tryggt mottagande i hemmet 2020
 HL 2019/503-17 Bilaga 16 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, Axelsbergs torg
 HL 2019/503-18 Bilaga 17 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, digitala skärmar
 HL 2019/503-19 Bilaga 19 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, evenemangsel i Trekantsparken
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HL 2019/503-20 Bilaga 18 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, mobila trygghetstorget
HL 2019/503-21 Bilaga 20 - Ansökan medel för
trygghetsskapande åtgärder, Trekantsparken
HL 2019/503-22 Bilaga 24 - System för internkontroll 2020
HL 2019/503-23 Bilaga 23 - Ersättningsnivåer för
intäktsfinansierade verksamheter
HL 2019/503-24 Bilaga 22 - SLK blanketter
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