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§6
Verksamhetsplan 2021 för Norrmalms
stadsdelsnämnd
NORR 2020/816
Beslut
1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner
verksamhetsplan 2021 inklusive budget och tillhörande
bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr
för åtgärder för en giftfri förskola.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om totalt
4,35 mnkr för klimatinvesteringar.
4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om totalt 3,5
mnkr för investeringar maskiner och inventarier
5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,9 mnkr
avseende aktivitetscenter.
6. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar
om 186,9 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter enligt
förslag i verksamhetsplanen.
8. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-01-15.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Ledamoten Magnus Waller (S) anmälde ett förslag till beslut
och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta.
Ledamoten Viktor Gustafsson (V) anmälde ett förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta.
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Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde de tre förslagen mot
varandra och kunde konstatera att nämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Julian Kroon (SD) avstod från att delta i beslutet.
Reservationer
Ledamoten Magnus Waller (S) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt egna förslag till beslut enligt följande:
1. Nämnden delvis godkänner förvaltningens
verksamhetsplan
2. Därutöver anföra följande:
Inledning- En politik som sätter solidaritetenförst
Under Corona pandemin har stadsdelsnämnden och dess
verksamheter blivit allt viktigare, särskilt för äldre personer
och människor i riskgrupper som tillbringat mycket tid i
Norrmalm.
Sannolikheten är stor att rekommendationerna för att minska
smittspridningen kommer att kvarstå under en längre tid.
Stadsdelsnämnden Norrmalm har en viktig uppgift att se till
att alla medborgare ska ges möjlighet att besöka och få ta del
av samhällsservice.
Det är viktigt att stadsdelsnämnden anpassar sin verksamhet
och möjliggör för riskgrupper att kunna fortsätta leva ett aktivt
och socialt stimulerande liv. Det kan handla om att ha
särskilda öppettider och mobila verksamheter för att
säkerställa att alla kan ta del av samhällsservicen.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
• stockholm.se

Stadsdelen har också en viktig roll i det trygghetsskapande
arbete. Arbetet innefattar såväl sociala förebyggande insatser
som investeringar och fysiska åtgärder i närmiljön. En nära
samverkan med barn och ungdomar, föräldrar, lokalpolisen,
föreningar, det lokala näringslivet och fastighetsägare är en
förutsättning för trygghetsarbetet.
Det lokala utvecklingsarbetet är av stor betydelse för att skapa
en hållbar utveckling i stadsdelens alla delar och för att skapa
ett Norrmalm för alla. Prioriteringarna i utvecklingsarbetet ska
tas fram i dialog med invånare och lokala aktörer, genom
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exempelvis medborgardialog, medborgarbudget eller andra
liknande modeller.
Vi har ett gemensamt ansvar för ett hållbart mottagande och
snabb etablering av nyanlända. Det kräver etableringsinsatser
inom Norrmalms verksamheter, samt arbetsmarknadsåtgärder
och en nära samverkan med jobbtorg. Stadsdelsnämnden
ansvarar för att erbjuda stöd till kvotflyktingar, ofta med kort
varsel.
Stadsdelsnämndens mest prioriterade uppgifter är att
säkerställa att Norrmalm tillhandahåller välfärdstjänster med
höga ambitioner. Det innefattar en förskola som ger alla barn
chans till utveckling, en äldreomsorg som ger trygghet och
säkerhet samt en socialtjänst som stöder Norrmalmarna när
livet är som skörast.
Vi Socialdemokrater har höga ambitioner. Vi vet att en politik
som sätter solidariteten först är bättre för Norrmalmarna. Vi
vill fortsätta arbetet för att Norrmalm ska vara en stadsdel för
alla. En stadsdel 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 Stadsdelsnämnden
Norrmalm fått 17 miljoner mer för välfärden i vår stadsdel.
Det hade inneburit möjlighet till fler anställda inom
äldreomsorgen och förskolan. Det hade även skapat bättre
förutsättningar för att kunna satsa mer på förebyggande
verksamheter som exempelvis lämpliga och bra mötesplatser
och personal som arbetar med ungdomar.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Ett stadsdelskontrakt med medborgarna i Norrmalm
Vi socialdemokrater vill garantera invånarna i Norrmalm en
hög nivå på välfärden i staden, präglad av framtidstro och
trygghet. Alla invånare i Norrmalm ska ha tillgång till
stadsdelens verksamheter oberoende av var man bor.
Vi vill därför upprätta ett stadsdelskontrakt för att tydliggöra
vad stadsdelens invånare kan förvänta sig av
stadsdelsnämnden.
Viktiga delar av detta kontrakt är bland annat följande
punkter:
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- Närområdet har till följd av pandemin blivit allt viktigare och
stadsdelsnämnden i Norrmalm ska anpassa sina verksamheter
så långt det är möjligt för att riskgrupper och äldre människor
ska kunna fortsätta leva ett aktivt och socialt stimulerande liv.
Sedan början av år 2020 har Corona pandemin varit en del av
allas våra liv. Livet har i många fall fått ett helt annat innehåll,
framförallt för människor i riskgrupp och människor över 70.
Många av de äldre, som tidigare levt ett liv med många sociala
kontakter och ett aktivt liv, är nu mer begränsade för att
skyddas från smitta. Stadsdelsnämnden ska därför jobba mot
ofrivillig ensamhet bland äldre.
- Stadsdelsnämnden i Norrmalm ska arbeta förebyggande för
att öka tillit och gemenskap människor emellan.
Medborgardialoger och medborgarbudget ska användas för att
stärka norrmalmarnas förståelse för och inflytande på
samhället.
- Föräldrastödsprogrammen ska utvecklas och erbjudas alla
föräldrar och nyblivna föräldrar. Det är tydligt att det finns ett
behov hos föräldrar och blivande föräldrar att få råd och stöd i
föräldraskapet. Här är det viktigt att samhället möter upp när
människor önskar stöd.
- På förskolorna och äldreboenden ska personalen ska erbjudas
trygga anställningar och hållbara arbetsvillkor. För att minska
social isolering bland äldre ska stadsdelsnämnden erbjuda
mötesplatser, aktivitetscenter och möjlighet till social
samvaro.
- Biblioteken ska ha generösa öppettider och vara trygga och
tillgängliga för den som vill låna en bok, läsa en tidning eller
studera. Kulturskolan ska vara tillgänglig och samverka med
skolor och förskolor.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avd~lningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

- Fler ungdomar ska få möjlighet till en första kontakt med
arbetsmarknaden och därför ska stadsdelsnämnden bidra till
ett ökat antal feriejobb för unga. Detta är speciellt viktigt nu
när det är svårare att få jobb under och efter pandemin.
- Fler lokaler måste öppnas upp för föreningsliv och
civilsamhälle på kvällar, helger och lovdagar. Civilsamhället
är centralt för tillit och öppenhet. Stadsdelsnämnden i
Norrmalm ska bidra till att fler lokaler tillgängliggörs.
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- Socialtjänsten ska hålla en hög kvalitet och alltid finnas
tillgänglig för de norrmalmare som har de största behoven.
- Föräldrar, barn och ungdomar ska känna sig trygga och veta
att stadsdelsnämnden i Norrmalm agerar när barn och
ungdomar riskerar att dras in i kriminella miljöer och gäng.
Det uppsökande arbetet gentemot barn och unga ska innebära
att tidiga insatser snabbt sätts in för att motverka
rekryteringarna till brottslighet. Genom nära samverkan med
skola, förskola, fritidsverksamheter, föreningsliv och det
uppsökande sociala arbetet för barn i riskzon ska barn och
unga fångas upp tidigt.
Vi vill särskilt uppmärksamma kvinnors utsatta situation.
Genom ett antal ärenden i sociala delegationen vet vi att
kvinnor utnyttjas sexuellt och på andra sätt även i vår stadsdel.
Det är oerhört angeläget att vi noga följer utvecklingen och
har ett nära samarbete med polis och andra rättsvårdande
myndigheter för att förhindra utnyttjande och skapar en trygg
stadsdel för alla kvinnor.
- Personer med funktionsnedsättning samt äldre ska ha rätt till
en rik fritid och stadsdelens verksamhet ska vara tillgänglig
för alla. Arbetet med tillgänglighet och delaktighet för
funktionshindrade i Norrmalm utförs genom att insatser
anpassas till den enskildes individuella behov och utformas
tillsammans för att utveckla, stärka och bibehålla färdigheter
för att klara sitt dagliga liv.
- För en god hälsa genom hela livet ska Norrmalms
stadsdelsnämnd arbeta för att norrmalmarna ska ha tillgång till
ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla.
Spontanidrottsplatser, bad, utegym och motionsspår ger
förutsättningar för fysisk aktivitet i närmiljön. Det är viktigt
att utformningen och placeringen möjliggör möten mellan
människor i olika åldrar, kön och bakgrund.
Norrmalms
stadsdetsförvaltninq
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

- Tillgängligheten till vatten är fundamentalt för livskvalitet på
Norrmalm, också ur ett rekreationsperspektiv.
Stadsdelsnämnden ska bidra till tillskapandet av fler officiella
badplatser på Norrmalm och underlätta för bad även på
vintern.
Förskolan
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Den borgerliga majoriteten fortsätter för tredje året i rad att
spara på förskolan och det riskerar att leda till sämre
personaltäthet och större barngrupper. Det blir en verksamhet
som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör
verksamheten mindre attraktiv för de som jobbar i
verksamheten.
Idag är personalsituationen på stadens förskolor mycket
ansträngd samtidigt som pandemin ställer ytterligare krav på
verksamheten. Verksamheterna har i många fall inte utrymme
att ta in vikarier och i det läget väljer den borgerliga
majoriteten att ytterligare försämra förskolornas
förutsättningar.
Den schablonhöjning med 1,5 procent som den borgerliga
majoriteten ansett ska garantera alla barn en bra start i livet
leder till att ytterligare nerskärningar riskeras. Detta då
kostnaderna för pris- och löneökningar kommer att öka med
minst 1,7 procent under kommande år.
Vi socialdemokrater i Norrmalm vi istället se en annan politik:
Vi vill satsa för att nå målet om ökad personaltäthet och ökad
andel förskollärare. Bemanningsfrågan är viktig utifrån både
barnens, personalens och vårdnadshavarnas perspektiv. Varje
barn måste vara tryggt med personalen som de spenderar sina
dagar med, och vårdnadshavarna ska känna trygghet när de
lämnar på morgonen.
Samtidigt måste personalen veta att de har kollegor och en
rimlig arbetsbelastning. Vid sjukskrivning och frånvaro ska
det finnas personal att tillgå som är bekant med den aktuella
förskolan och barngruppen. Vi vill också att personaltätheten
ska över en fyraårstid öka till minst 4,5 barn per pedagog, att
andelen förskolelärare ska öka till minst 41 procent och att
erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning.

Norrmaims
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Vi har tidigare föreslagit en bemanningsenhet för förskolorna i
stadsdelen. Detta för att förskolorna skall slippa ha
timanställda vikarier som rings in varje morgon. Genom en
bemanningsenhet kan man få en kontinuitet i
personalförsörjningen, trygga anställningar och bättre kvalitet
i verksamheten. Det är också angeläget att man samverkar
med närliggande stadsdelar i denna fråga.
Vi vet att det är en stor utmaning när det gäller ökande
lokalkostnader. Många av förskolans enheter och avdelningar
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hyr lokaler av bostadsrättsföreningar och dessa höjer hyrorna
på ett sätt som är svårt för förvaltningen att möta. Samtidigt
vet vi att underhållet är eftersatt i många lokaler.
Hagastaden innebär ökade kostnader i form av personal och
lokaler samtidigt som barnen "fylls på" i en långsammare takt.
Detta är utmaningar som kommer att innebära fördyringar som
det måste finnas en politisk beredskap för.
Åldreomsorgen
Under pandemin har smittan varit större på boenden med
högre andel timanställda och information om bland annat
ändrade rutiner har visat sig vara svår att få ut till den
personalen. De har blivit tilldelade arbetsuppgifter som
inneburit att de gått mellan boenden och avdelningar, eftersom
de arbetar från dag till dag där det behövs.
Av rapporter och utredningar som gjorts framgår att av de
äldreboenden som drabbades hårt av Corona smittan i våras
hade generellt färre anställda och fler timvikarier än den som
klarat sig bättre. Tillgången till skyddsutrustning var också
sämre. Det har också visat sig att de personerna med
timanställning har sämre löneutveckling och känner större
otrygghet. Vi menar att det är väldigt angeläget att minska
antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda. Detta
skapar större trygghet för de anställda och därmed också för
de äldre på våra äldreboenden och hemtjänsten.
Vi vet att många äldre under pandemin har tackat nej till olika
insatser för att de är rädda för att bli smittade. Detta är fullt
förståeligt. Under året kan man förvänta sig att de äldre med
ökad trygghet, kommer att öka efterfrågan på insatser från
förvaltningen. Det är viktigt att vi har en beredskap för detta
och skapar rätt förutsättningar för att möta de äldres
kommande behov.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Många äldre lider av ensamhet och social isolering, vilket
stadsdelen behöver arbeta för att motverka. Att vara ofrivilligt
ensam är inte bara besvärligt eller till och med fruktansvärt för
den enskilde, det kan också leda till fysiska och psykiska
följdsjukdomar för den drabbade.
Det är därför viktigt att äldreomsorgen i Norrmalm har ett
systematiskt förebyggande och uppsökande arbete för att
säkerställa att rätt målgrupp nås och att verksamheten
motsvarar de individuella behoven. I detta sammanhang vill vi
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lyfta vikten av aktivitetscenter för de äldre. Det kan också
handla om att ordna promenader och andra aktiviteter i
utomhusmiljö.
Vi vill i detta sammanhang lyfta möjligheten till ett samarbete
med idrottsföreningar i Norrmalm för att öka rörligheten hos
de äldre. I Norrköping finns ett lyckat exempel på hur en
boxningsförening har samarbetat med äldreomsorgen för att på
olika sätt aktivera brukarna och öka rörligheten. Vi vill att
förvaltningen ser över möjligheten att inleda liknande
samarbeten i Norrmalm.
Nämnden har vid ett flertal tillfällen haft uppe frågan om att
öppna köket på Vasaträffen. Detta är en viktig verksamhet för
att skapa mötesplatser för de äldre. Vi menar att det är
angeläget att förvaltningen ser till att köket kan öppna igen.
Förvaltningen bör hitta väga att göra detta utan att hyran höjs i
en orimlig omfattning.
Vaktmästartjänsten för äldre, s.k. Fixartjänst, är en angelägen
funktion när många äldre bor kvar i sina egna lägenheter, med
eller utan hemtjänst. För att undvika fallskador, som snabbt
genererar vård- och omsorgsbehov, är det viktigt att hjälp kan
erbjudas med de mest basala behoven som uppstår i nästan
alla hushåll. Det är viktigt att denna tjänst får fortsätta och
utvecklas. Det kan handla om att förbättra tillgänglighet och
underlätta kontakten med de äldre som är i behov. Vi kan
också konstatera att det behövs fler vaktmästartjänster och vi
är positiva till att anställa fler personer som kan vara fixare.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Hagastaden
År 2030 står Hagastaden färdig och då har det byggts 6000
nya bostäder och 50 000 arbetsplatser ska rymmas i den nya
stadsdelen när det står färdigt. Detta innebär stora kommande
utmaningar inom flera av nämndens ansvarsområden, inte
minst förskolan och äldreomsorgen. Ska vi klara dessa
utmaningar behöver vi också bedriva en ansvarsfull
ekonomisk politik med utrymme för nödvändiga satsningar.
Barn, kultur ochfritid
Den borgerliga majoriteten lägger i år en budget med en
mycket blygsam uppräkning av skolans budget. Med tanke på
de utmaningar som skolan står efter förra årets strama budget
är det förvånande att skolan inte ges mer resurser.
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Vi socialdemokrater i Norrmalm vill satsa på riktiga parklekar
- rustade för framtiden, bemannade och öppna när barn vill
leka. Vi vill också satsa på ökat öppethållande och mer riktad
verksamhet på fritidsgårdarna.
I vår stadsdel, precis som runt om i världen, ökar den politiska
polariseringen och i dess spår följer en ökad otrygghet som
skrämmer och begränsar människors frihet. Vi
socialdemokrater i Norrmalm menar att det är oerhört viktigt
att vi på olika sätt värnar demokratins värderingar och att
mänskliga rättigheter ska få en mer framskjuten roll i
stadsdelens strategiska arbete.
För att värna demokrati och inflytande ska alla barn och unga
ska i Norrmalm ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång
till trygga och jämställda mötesplatser oavsett ekonomiska
förutsättningar. Stadsdelsnämnden ska tillgängliggöra öppna
mötesplatser och fritidsverksamheter anpassade efter
befolkningssammansättningen och ungas behov och
levnadsmönster. Det handlar om att utveckla och stärka text
ungdomsråd, trygghetsvandringar och medborgardialoger. Inte
minst är detta viktigt när vi utvecklar Hagstaden.
Vi socialdemokrater i Norrmalm vill att stadsdelsförvaltningen
tar fram ett förslag på hur man kan göra en riktad insats för att
öka inflytandet och demokratilärandet hos ungdomarna på
Norrmalm. Det kan handla om att hitta sätt för ungdomarna att
skriva förslag till stadsdelsnämnden, hur man skriver
debattartiklar eller på andra sätt göra sin röst hörd. I detta
sammanhang är det viktigt att man utnyttjar den digitala
tekniken för att underlätta demokratiprocessen.

Norrrnalms
stadsdelsförvaltning.
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Ekonomiskt bistånd
Arbetslösheten har legat på låga nivåer under många år men
trenden bröts år 2019 då arbetslösheten började stiga. Den
historiska trenden med minskat antal hushåll som erhåller
ekonomiskt bistånd har också brutits. Coronakrisen har lett till
att arbetslösheten har ökat inom vissa branscher och många
norrmalmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in.
Vi kan konstatera att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat
och att det finns stor risk för underskott. Det är viktigt att följa
utvecklingen noga och att nämnden får täta avrapporteringar.
Park och miljö
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Barn och unga i Norrmalm behöver goda miljö för lek och
utveckling. Därför är det viktigt att investera och utveckla
lekplatser, rusta upp och bemanna parklekar samt tillföra fler
plaskdammar och vattenlekar.
Vi har tidigare lagt förslag på att ordna en plaskdamm i
Vasaparken. Ett alternativ till plaskdamm vara att ordna en
vattenlek som tex finns vid Norrbackatäppan. Vi menar att det
är angeläget att förvaltningen inleder en process för att få till
stånd en vattenlek i Vasaparken.
Under vintertid finns det ett antal parker och promenadstråk
som inte snöröjs. Detta försvårar tillgängligheten för
invånarna i vår stadsdel. Vi menar att förvaltningen behöver ta
initiativ för att förbättra snöröjning på fler ställen för att öka
möjligheten att vara aktiv i våra parker och grönområden även
under vintertid. Inte minst är det viktigt i tider av pandemi när
också förskolorna i högre utsträckning använder sig av våra
parker.
Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att Norrmalm tar
vara på det faktum att vi har nära tillgång till vatten och
badmöjligheter. Vi vill att man närmare utreder möjligheten
att utveckla möjligheten till strandbad i tex Brunnsviken.
Idag har också det blivit allt mer populärt med vinterbad.
Vinterbadare är hänvisade till att själva ordna med badplats.
Vi vill att förvaltningen också ser över möjligheten till att
ordna vinterbadplats. Det kan handla om en ramp eller
likande. Ett område som kan vara aktuellt är vid Bellevue.
Vanadisbadet är ett populärt utomhusbad på Norrmalm. Här
får både de som vill motionssimma och de som bara vill sola
och bada chansen att mitt i Stockholm utnyttja en fin
anläggning. För oss är det angeläget att både säsongen som de
dagliga öppettiderna är så långa och frikostiga att det ges
möjlighet för så många som möjligt att få chansen till att
utnyttja Vanadisbadet.
Norrmalms
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Vi anser också sophanteringen måste skötas på ett bättre och
mer effektivt sätt. Idag är det tyvärr inte ovanligt att
papperskorgar är överfulla och att nedskräpningen är ganska·
omfattande i och omkring våra parker.
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Krav vid upphandling
Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk
arbetsmarknad och innebär trygga anställningsvillkor och
schyssta löner reglerade genom kollektivavtal.
Idag kan vi konstatera att utvecklingen av den svenska
modellen gått åt fel håll. Det saknas i många fall ordning och
reda med försämrade arbetsvillkor som följd. Det drabbar
enskilde arbetaren och de företag som sköter sig och inte
vinner upphandlingarna när konkurrensens sätts ur spel med
hjälp av dumpade villkor.
Detta drabbar givetvis vårt generella välfärdssystem som
genom att hämta hem lägre skatteintäkter från företag (inga
skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre inkomst) får
mindre resurser. Genom tydliga krav vid offentlig
upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska
modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
Inte minst under cornapandemin har det blivit uppenbart att
anställningstrygghet i våra välfärdsverksamheter har stor
betydelse för brukarnas säkerhet och välbefinnande.
Vi vill att förvaltningen i anbudsförfarandet vid upphandling
alltid ska kräva kollektivavtal, kollektivavtalsliknade villkor
eller tecknande av kollektivavtal. Detta ska gälla oavsett
vilken bransch eller område som upphandlingen rör.
Digital utveckling
Av förvaltningens verksamhetsplan framgår att digitalisering
och välfärdsteknik ska vara ett hjälpmedel och utvecklas för
att effektivisera och förbättra verksamheter, omsorgen och öka
tryggheten och valfriheten.
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Vi delar förvaltningens ambitioner. En hög innovations- och
digitaliseringskapacitet är en förutsättning för att stärka,
effektivisera och utveckla nämndens verksamheter och
därigenom bidra till att säkerställa vår fortsatta välfärd. Inte
minst har pandemin visat på de digitala möjligheterna.
Vi vill framhålla att det är viktigt att ha ett brukarfokus när
man utvecklar de digitala verktygen. Många äldre har kanske
mindre digital erfarenhet men det kan självklart också vara så
att flera andra grupper har svårt att hänga med i utvecklingen.
Det är helt enkelt en viktig demokratifråga att alla får chansen
till digitalt lärande och stöd. Det kan handla om att
förvaltningen erbjuder utbildningar och ger möjlighet till att
låna utrustning.
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Solidaritet med de mest utsatta
Vi socialdemokrater i Norrmalm ser behovet av ett Stockholm
som håller samman. Lyfter vi blicken och tittar förbi
Norrmalms förutsättningar konstaterar vi snabbt att det finns
andra stadsdelar som har mycket större utmaningar men
saknar resurser. Att den nya majoriteten väljer bort målet om
en stad för alla är starkt symboliskt och säger mycket om
vilken stad som väntar till följd av den nya politiken.
Vi vill se en politik som fortsatt kommer sträva efter en
sammanhållen stad. Vi gör det i förvissningen om att det inte
är genom ökade klyftor som vår stad blir bättre. Tvärtom är vi
övertygade om att vi blir starkare tillsammans.
Redan förra året var det tydligt att det var ytterstadens
stadsdelsnämnder som fick betala priset för skattesänkningen
genom mycket begränsade budgetar. Den bilden bekräftas i år
när ytterstadens stadsdelar får en mindre ökning av budgeten
trots att det är där som många av stadens stora utmaningar
finns. Vi oroar oss starkt för denna utveckling och förordar
istället en politik som sätter sammanhållning och solidaritet
före stora skattesänkningar.
Ledamoten Viktor Gustafsson (V) reserverade sig mot beslutet
till förmån för sitt egna förslag till beslut enligt följande:
I. Nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag.
2. Därutöver anföra följande:
Inledning
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Norrmalm ska vara en del av en jämlikt Stockholm. För att
komma dit krävs en aktiv och robust politik. Med
Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 under parollen "Ett
Stockholm för alla - inte bara några få" får
stadsdelsnämnderna totalt 455,0 miljoner kronor mer än
majoritetens budget. Vänsterpartiets budget möjliggör
angelägna satsningar på välfärden och ger stadsdelsnämnderna
långsiktigt stabila budgetramar. Det som pandemin har visat
under den gångna tiden är behovet av en stark offentlig sektor
och ett starkt socialt skyddsnät, samtidigt som äldreomsorgen,
förskolan och socialtjänsten är i skriande behov av mer
resurser.
Äldreomsorg

Norrmalm ska vara en trygg stadsdel för de äldre
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Vänsterpartiet vill möjliggöra en tillvaro med hög livskvalitet
för våra äldre. För att nå till en sådan omsorg behövs det en
aktiv politik som sätter god kvalitet för de äldre och goda
arbetsvillkor för omsorgspersonalen först. I Norrmalm ska
personalen på våra omsorgsboenden och inom hemtjänsten
vara utbildad och ha schysta villkor, så att de äldres behov kan
tillvaratas på bästa möjliga sätt. Den pågående pandemin har
med all önskvärd tydlighet visat hur viktigt det är med en god
personalpolitik och kommande år behöver det göras stora
satsningar på äldreomsorgen. Fast anställd personal med heltid
och kollektivavtal och möjlighet till kompetensutveckling är
målen. Äldreomsorgen ska rustas för att kunna möta framtida
kriser genom högre bemanning, trygga anställningar, ökad
tillgång till medicinsk kompetens samt möjlighet till
kompetensutveckling och närvarande ledarskap. Vänsterpartiet
vill öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen och
förbättra biståndshandläggarnas arbetsvillkor. Ramtid i
hemtjänsten och tryggt mottagande ska fortsätta att utvecklas i
samverkan med äldrenämnden. I Vänsterpartiets budget höjer
vi också schablonerna för avlösning och ledsagning samt peng
för daglig verksamhet till 3% för att täcka upp pris-och
lönekompensation. Vänsterpartiet anser det mycket viktigt
med avtalsuppföljning och kontroll av de privata
vårdanordnarna.

Vänsterpartiet vill även satsa på och utveckla aktivitetscenter
som är viktiga för att bryta äldres isolering. Här på Norrmalm
saknar den populära Vasaträffen fortfarande efter flera år sin
restaurang. Vänsterpartiet har vid flera tillfällen under 2020
lyft denna fråga i nämnden och vi anser det mycket angeläget
att förvaltningen och Micasa snarast tillser att det av nämnden
beslutade mottagningsköket kan öppnas.

Socialtjänsten

Ett starkt socialt skyddsnät

Norrmalms
stadsdelsförvaltnlng
Avdelningen för administration •
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

En konsekvens av den rådande pandemin är de oförutsedda
ekonomiska problem och bortfall till följd arbetslöshet och
permittering som drabbar vanliga människor och redan
socioekonomiskt utsatta familjer. Ekonomiskt bistånd utgör en
viktig del av välfärdens skyddsnät, under individens övergång
till egen försörjning. I detta läge är det mycket oroande att
budgeten för ekonomiskt bistånd och handläggning inte ökas i
jämförelse med 2020 i majoritetens budget. För att förbättra
arbetssituationen för socialsekreterare och
biståndshandläggare behöver arbetet med handlingsplanen
fortsättas och fördjupas, därför satsar vi i Vänsterpartiet på en
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förstärkning av det arbetet. Att tillgängliggöra socialtjänsten
för klienter och sökande, likväl som en satsning på
socialsekreterarnas arbetsmiljö är av prioritet för oss.

Förskola

En bra och meningsfull verksamhet för barn i förskolan

Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de
kan utvecklas efter sina förutsättningar. Vänsterpartiet ger i
budgeten en schablonhöjning på 3% till förskolan - det vill
säga pris och lönekompensation - vilket ger utrymme för
viktiga satsningar, som en ökning av personaltätheten och
därmed minskning av barngruppernas storlek. Vänsterpartiet
anser att sammanläggning och flytt av förskolor till större
administrativa enheter främjar vare sig barnens situation eller
personalens arbetsvillkor

Det råder fortfarande brist på förskollärare vilket gör
kompetensförsörjningen problematisk.

Vänsterpartiet satsar på att stärka kompetensen och öka antalet
utbildade pedagoger.

En förbättrad arbetsmiljö är också viktig för att ge
förskolelärarna bra förutsättningar att bedriva pedagogisk
verksamhet. Vänsterpartiet föreslår en personalpool för
förskolorna i stadsdelen som möjliggör en trygg kontinuitet i
personalförsörjningen, och målet är också att flertalet vikarier
ska få en tryggare anställning.

Inom stadsdelen har vi problem med dyra och otillräckliga
lokaler och ofta brist på adekvata lekytor för utevistelse.
Utbyggnaden av Hagastaden och ökat antal barngrupper måste
beaktas. Barn måste prioriteras när staden växer. Tillräckliga
ytor för förskolegårdar ska prioriteras. Vänsterpartiet strävar
efter fler förskolor i egen regi.

Barn och kultur
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Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och vi avsätter
särskilda medel för unga med funktionsvariation. Vi vill satsa
på parklekar och ta fram en långsiktig investeringsplan för
utbyggnad av parklekar- till exempel måste Vasaparkens
_ lekpark upprustas väsentligt. Parklekarna ska vara bemannade
och ha generösa öppettider.
Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för ungdomar där det
ska finnas trygg och närvarande personal. Vi vill utveckla och
hitta bra former för ungdomsråden och ge ungdomarna
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möjlighet att kunna påverka och göra sina röster hörda. Barn
och ungdomar ska ha möjlighet att i sitt närområde komma i
kontakt med och möta olika kulturyttringar.

Klimat och miljö

Hållbarhet, grönska och mångfald

Vår stadsdel har ansvar för att utveckla och stärka miljö-och
ekologiska värden, att vidta åtgärder som kan bidra till att
minska klimatpåverkan och effekterna av den. I en tätbebyggd
stadsdel som Norrmalm och som ytterligare förtätas både i
befintligt bestånd och med nybyggnation är det av stor vikt att
ta till vara varje möjlighet att skapa gröna ytor och ekologiska
utemiljöer, och det är av vikt att dessa aspekter ges utrymme i
stadsplanering. Vänsterpartiet vill att förtätning och
nybyggnation måste ske varsamt och alltid i beaktande av
miljö-och klimatkonsekvenser, vilket inte alltid skett i vår
stadsdel. Så har exempelvis ny och-tillbyggnation på
innergårdar, förutom att skugga befintliga byggnader, haft
konsekvensen att lekytor för barn minskat, att förskolor blivit
av med utrymmen utomhus med följd att stadsdelens få
lekparker blivit överbelastade. Vi vill satsa särskilt på att rusta
upp parklekarna och bygga fler parklekar i stadsdelen i
samarbete med Trafiknämnden.

Vi vill att gågator ska bli flera och vara mer än bara
handelsplatser för restaurang-och cafeverksamhet. Här ska
kunna rymmas kulturaktiviteter, lek och plats för samtal och
samvaro annan än över ett restaurangbord.
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Vi vill satsa på stadsodling i parker, kvartersgårdar,
kolonilotter och gågator. Vi vill att varje möjlighet till att
skapa gröna ytor tillvaratas. Att anlägga gröna tak är ett
utmärkt sätt att öka ytan av växtlighet i en stadsdel där
förtätning exploaterar de få fria ytor som finns. Vi vill att
stadsdelen ska beakta vikten av återinvesteringar för att
förlänga livslängden på befintliga parker och utveckla
samverkan med det lokala näringslivet i frågor som rör den
yttre miljön. Vänsterpartiet vill att skötsel och underhåll av
parker och gröna anläggningar ska återtas i egen regi så snart
nuvarande upphandling löper ut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Julian Kroon (SD) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
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Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Norrmalms
stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
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.
Sverigedemokraterna avstår därför från att delta i beslut om
verksamhetsplan för Norrmalm 2021.
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