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§4
Verksamhetsplan 2022 för Norrmalms
stadsdelsnämnd

NORR 2021/372

Beslut

1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner
verksamhetsplan 2022 inklusive budget och
tillhörande bilagor och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 2,0
mnkr för aktivitetscenter
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,5
mnkr för investeringar avseende byte av
fallskyddsunderlag i stadsdelens lekparker
4. Stadsdelsnämnden godkänner
omslutningsförändringar om 182,9 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter
enligt förslag i verksamhetsplanen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-12-08 ..
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) anmälde ett eget förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.
Ledamoten Karin Norman (V) anmälde ett eget förslag till
beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Norrmalms
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

Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde de tre förslagen mot
varandra och kunde konstatera att nämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Ledamoten Julian Kroon (SD) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) reserverade sig mot
beslutet till förmån för sitt egna förslag till belsut enligt
följande:
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1. Stadsdelsnämnden delvis godkänner
förvaltningens förslag till verksamhetsplan.
2. därutöver anföra följande:
Inledning - en stadsdel för alla
Norrmalm ska vara en stadsdel för alla. I vår stadsdel ska man
kunna utbilda sig, hitta ett jobb, en bostad och leva livet på det
sätt som man själv önskar. Vår stadsdel är en öppen och
jämlik stadsdel som ger alla goda förutsättningar oavsett kön
och bakgrund. Ett Norrmalm för alla är en stadsdel utan
segregation och med minskande ekonomiska, sociala och
kulturella klyftor. En stadsdel där fler kan känna sig trygga i
sin vardag. Vi är också en stadsdel som tar klimatfrågan på
allvar.
Under de senaste åren har tyvärr utvecklingen gått åt motsatt
håll. Arbetslösheten har ökat kraftigt i alla grupper - och allra
mest bland ungdomar. Skolan har genom stora sparkrav fått
allt sämre förutsättningar att möta varje elevs behov.
Pandemin har synliggjort bristande beredskap. Stockholm kan
bättre.
Det Socialdemokratiska budgetförslaget är den största
satsningen som gjorts i staden för att stärka stadens
förebyggande arbete.
Pandemin har visat på värdet av ett starkt samhälle. Det gällde
i det akuta skedet av pandemin men det gäller lika mycket i
återstarten av Norrmalm. Stadsdelen behöver därför höja
ambitionerna för jobb, välfärd, bostadsbyggande samt
klimatpolitiken.
Norrmalm behöver en skola som ger alla barn och unga
kunskapskapital istället för våldskapital. Därför måste de
klyftor som ökat de senaste åren nu vändas till en skola som
höjer kunskapsresultaten.
Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 0 13
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Norrmalm behöver en politik som gör att arbetslösheten och
behovet av försörjningsstöd sjunker - inte tvärtom. Därför
måste resurser nu föras från ekonomiskt bistånd till aktiva
jobbinsatser.
Norrmalm behöver ge våra äldre trygghet. Det som hände
under pandemin får aldrig hända igen. Därför behöver vi fler
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trygga anställningar, ökad grundbemanning och ökad
medicinsk kompetens bli verklighet.
Norrmalm behöver vara en levande stad där människor möts
och utvecklas tillsammans. Därför ska nu resurser till kultur,
idrott och civila samhället ge fler möten och mer tillit.
Norrmalm kan bättre. Därför behöver politiken i Norrmalm
utgå från högre ambitioner än de som kommer till uttryck i
den grönblåa majoriteten.
Vi vill:
• Föra resurser från ekonomiskt bistånd till aktiva jobbinsatser
• Ha fler trygga anställningar, ökad grundbemanning och ökad
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen
• Öka resurser till kultur, idrott och civilsamhället
En politik för 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.
Efter pandemin har livet har i många fall fått ett helt annat
innehåll, framför allt 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. 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. Vill vi utreda möjligheten att starta ett
medborgarkontor i stadsdelen.
Norrmalms
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

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
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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.
Fler ungdomar ska få möjlighet till en första kontakt med
arbetsmarknaden och därför ska stadsdelsnämnden bidra till
ett ökat antal feriejobb för unga.
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.
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 framhålla behovet av att
förstärka med fler fältassistenter. De har en nära kontakt med
ungdomarna och gör ett viktigt förebyggande arbete. Under
pandemin har stadsdelen förstärkt med två assistenter och vi
vill att den bemanningen kvarstår.

Norrmalms
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

Medborgardialogen måste bli bättre. Vi vill lyfta fram tidigare
genomförda aktiviteter där stadsdelsnämnden har ordnat
mötesplatser för medborgarna, på tex Odenplan. Då har
medborgarna kunnat ställa frågor direkt till stadsdelens
politiker och tjänstemän. Det är väldigt viktigt att på olika sätt
stärka det demokratiska samtalet.
Personer med funktionsnedsättning samt äldre ska ha rätt till
en rik fritid och stadsdelens verksamhet ska vara tillgänglig
för alla.
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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.
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.
Vi kan konstatera att det är få föreningar som söker
föreningsstöd. Vi vill se över regelsystemet för att se om
kraven bör förändras för att få fler sökande.
Vi vill:
• Att stadsdelen arbetar för att förhindra ofrivillig ensamhet
bland äldre
• Utreda möjligheten att starta ett medborgarkontor i
stadsdelen
• Att föräldrastödsprogrammet utvecklas och erbjuds alla
föräldrar
• Att stadsdelen arbetar för att få fram ett ökat antal feriejobb
för unga
• Vi vill behålla nuvarande bemanning med två fältassistenter
och undersöka möjligheten att öka med ytterligare assistenter
• Vi vill att förvaltningen ser över möjligheten till fler
mötesplatser för medborgardialog
• Vi vill göra en översyn av regelsystemet för föreningsstöd
för att få fler sökande

Norrmalms
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

Förskolan
Den borgerliga majoriteten fortsätter 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. Verksamheterna har i många fall inte utrymme att
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ta in vikarier och i det läget väljer den borgerliga majoriteten
att ytterligare försämra förskolornas förutsättningar.
Vi socialdemokrater i Norrmalm vi i stället se en annan
politik: Vi vill satsa för att nå målet om ökad personaltäthet
och ökad andel förskollärare. Vi vill att erfarna barnskötare
ska få en riktad lönesatsning vi vill ha ett förstärkningsteam
för vikarier. Bara för att nämna några viktiga områden.
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 vill:
• Att erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning
• Öka personaltätheten inom förskolan
• Införa en bemanningsenhet för förskolorna i stadsdelen
Äldreomsorgen
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.

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

Av rapporter och utredningar som gjorts framgår att av de
äldreboenden som drabbades hårt av coronasmittan 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.
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
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och skapar rätt förutsättningar för att möta de äldres
kommande behov.
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
lyfta vikten av aktivitetscenter för de äldre. Det kan också
handla om att ordna promenader och andra aktiviteter i
utomhusmiljö.
Efter pandemin så finns nu ett överskott inom äldreomsorgen.
Vi menar att dessa resurser ska användas för att ordna fler
aktivitetslokaler för äldre. Där ska erbjudas olika tjänster som
dator, möjlighet till fika och mat men också rörlighet som till
exempel dans.
I andra stadsdelar och städer erbjuds de boende på
äldreboenden att tillsammans med personal kunna ta sig ut på
längre cykelturer med elcykel. Vi tycker att detta är bra
exempel på en möjlighet för många äldre att på ett enkelt sätt
erbjudas utomhusaktivitet. Vi vill att förvaltningen köper in en
elcykel och på prov erbjuder möjlighet till en cykeltur på
lämpligt äldreboende. Om detta faller väl ut så bör fler
äldreboende kunna erbjuda samma möjlighet.

Norrmalms
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

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. Det kan
också handla om att erbjuda digital kompetens. Många äldre
behöver hjälp med att tex bank-id och kunna surfa på nätet för
att skaffa sig information. Vi kan också konstatera att det
behövs fler vaktmästartjänster och vi är positiva till att anställa
fler personer som kan vara fixare.

11'1 Stockholms
V stad

Norrmalms stadsdelsnämnd
2021-12-16

Sammanträdes protokoll
§§ 1 - 16
Sida 13 (40)

Vi vill:
• Minska antalet timanställda och öka antalet
tillsvidareanställda
• Införa en bemanningsenhet inom vård och omsorgsboende
• Framhålla vikten av fungerande aktivitetscenter för de äldre
• Att det tas fram fler aktivitetslokaler
• Att de äldre ges möjlighet till längre cykelturer med elcykel
tillsammans med personal
• Vi vill utveckla den s.k. Fixartjänsten till att även omfatta
digitalt stöd
Barn, kultur och fritid
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.

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 0 13
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

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.
Vi vill:
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• Att vikten av demokratins värderingar och mänskliga
rättigheter har en framskjuten plats i stadsdelens arbete med de
unga
• Ha en riktad insats för att öka demokratilärandet hos
ungdomarna
• Stärka och utveckla ungdomsråd, trygghetsvandringar och
medborgadialoger
Ekonomiskt bistånd
Arbetslösheten har legat på låga nivåer under många år men
trenden har brutits och arbetslösheten har börjat att 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.
Vi vill:
• Att kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd noga följs upp
och redovisas i nämnden
Park och miljö
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.
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 se över möjligheten till snöröjning på fler
ställen för att öka möjligheten att vara aktiv i våra parker och
grönområden även under vintertid.
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

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 alltmer populärt med vinterbad.
Vinterbadare är hänvisade till att själva ordna med badplats.
Vi vill att förvaltningen också ser över möjligheten till att
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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.
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.
Det är viktigt att våra parker inte tas över av kommersiella
aktörer som t.ex. gym eller musikaktiviteter. Detta riskerar att
slita på parker och försämrar tillgängligheten för
Norrmalmama.
Vi vill:
• Rusta upp och utveckla parklekar och lekplatser
• Att snöröjning sker i fler parker och grönområden för ökad
tillgänglighet under vintertid
• Utreda möjligheten till fler strandbad t.ex. i Brunnsviken
• Utreda möjligheten att ordna med vinterbadplats
• Ha generösa öppettider för Vanadisbadet
• Ha en bättre och mer effektiv sophantering i våra parker
• Att kommersiella aktörer begränsas i användningen av våra
gemensamma parker

Norrmalms
stads delsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention

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.

Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Detta drabbar givetvis vårt generella välfärdssystem som
genom att hämta hem lägre skatteintäkter från företag (inga
skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre inkomst) får
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mindre resurser. Genom tydliga krav vid offentlig
upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska
modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
Vi vill att förvaltningen i anbudsförfarandet vid upphandling
alltid ska ha med krav på antingen kollektivavtal,
kollektivavtalsliknade villkor eller tecknande av
kollektivavtal. Detta ska gälla oavsett vilken bransch eller
område som upphandlingen rör.
Vi vill:
• Att det vid anbudsförfarande vid upphandling ställs krav på
antingen kollektivavtal, kollektivavtalsliknade villkor eller
tecknande av kollektivavtal
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 i
stället en politik som sätter sammanhållning och solidaritet
före stora skattesänkningar.
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

Ledamoten Karin Norman (V) reserverade sig mot beslutet till
förmån för sitt egna förslag till beslut enligt följande:
1. stadsdelsnämnden delvis godkänner
förvaltningens förslag till verksamhetsplan
2022
2. därutöver anföra följande:
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Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna
totalt 498,5 miljoner kronor (mnkr) mer än majoritetens
budget för 2022. Det är en budget för att stärka välfärden och
ge stadsdelsnämnderna långsiktigt stabila budgetramar.
Majoriteten talar om en stad för alla men i realiteten skapar
man en ojämlik stad som gynnar de mer välbeställda
områdena genom sin budgets sneda fördelning av resurserna
till olika stadsdelar. Ytterstadens stadsdelar får en mindre
ökning av budgeten trots att man där har stora utmaningar och
behov av resurskrävande insatser. En mer solidarisk
skattepolitik skulle bidra till en bättre och mer sammanhållen
stad, vilket även skulle gynna en stadsdel som Norrmalm som
tar emot många besökare från olika delar av staden.
Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter
påverkats mycket och många medarbetare har fått ställa om
sin verksamhet flera gånger om. De som arbetar i välfärden
ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och
orimliga effektiviseringskrav. Välfärdens medarbetare behöver
generösa resurser för att ha förutsättningar att arbeta utifrån
professionens kunskap och metoder. Det råder inga som helst
tvivel om att välfärdsverksamheterna är underfinansierade och
vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig att verksamheterna
ska genomföras till en lägre kostnad men utan en försämring
av kvaliteten. Det är en orimlighet som Vänsterpartiet inte kan
acceptera.
Norrmalm är en förhållandevis välmående stadsdel, men likväl
finns behov av att förbättra och utveckla de verksamheter som
rör barn och unga, omsorgen om de äldre och de med
funktionsvariationer, fritids- och kulturverksamheter, liksom
åtgärder för stadsdelens klimat och miljö, givet den klimatkris
vi nu lever i.

Norrmalms
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

Den ekonomiska tillväxten som majoriteten är mån om måste
underställas en utveckling som är ekologiskt, socialt och
kulturellt hållbar. Frågan om tillväxt måste kombineras med
frågan om vad samhället ska använda tillväxten till, vad den
egentligen handlar om, vad den kostar vad gäller klimat och
miljö, men också socialt och kulturellt.
Till detta kommer vikten av att stadsdelens politiker och
förvaltning utvecklar det demokratiska arbetet genom att
skapa lättillgängliga fora för en öppen dialog och
återkommande möten med stadsdelens medborgare.
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Även om vi uppskattar att en muntlig sammanfattning erbjöds
av förvaltningens VP är vi kritiska till att verksamhetsplanen
inkommit väldigt sent och därmed gett oss alltför snäva
tidsramar i vårt arbete.
Förskola
För kommande år prognosticeras färre barn i förskoleålder i
stadsdelen. Detta ser vi i Vänsterpartiet som en möjlighet att
nå målet om mindre barngrupper och rimligare
arbetsförhållanden för personalen. Det ska inte leda till att
förskolor stängs och barngrupper slås ihop - något som sliter
både på barnen och personalen. Vänsterpartiets satsningar på
förskolan i budgeten säkerställer att barnens bästa prioriteras
över besparingskrav och nyttomaximering. Vänsterpartiet
motsätter sig de effektiviseringar som förvaltningen och
majoritetens verksamhetsplan förutskickar.
Vänsterpartiet vill satsa på en ökad personaltäthet, liksom en
ökad andel behöriga förskollärare. Personalen ska ges god
möjlighet att vidareutbilda sig på betald arbetstid.Vi vill att
erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning. För att säkra
en trygg miljö för barnen och en god arbetsmiljö vill vi att ett
fast förstärkningsteam för vikarier inrättas, något som vi
föreslagit vid tidigare tillfällen. Detta skapar kontinuitet och
trygghet för anställda och för barnen och säkrar en god
kvalitet på verksamheten. Det är också angeläget att man
samverkar med närliggande stadsdelar i denna fråga.

Norrmalms
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

Möjlighet till utelek i anslutning till förskolor ser vi som
prioriterat. Vid upphandling av förskolor ska möjlighet till
utelek vara ett krav. Det finns förskolor som har så små gårdar
att det inte finns möjlighet för barnen att springa omkring, röra
sig fritt och leka. Flera studier har visat att det finns ett
samband mellan barns hälsa och utveckling och tillgången till
en bra, varierad utemiljö i deras omedelbara närhet. För små
barn innebär det att en för dem lång promenad för att komma
till en bra utelekplats, en park, ett skogsparti inverkar
begränsande på deras rörelseförmåga och lek- och
upptäckarglädje.Vi ser en oroande utveckling med bebyggelse
på innegårdar som begränsar barns möjligheter till god
utevistelse i sitt närområde. Hagastaden är ett exempel på att
föga hänsyn tagits till barns behov.
Den öppnaförskolan är en viktig tillgång för de minsta barnen
och deras föräldrar. Det kan bryta isolering för en del familjer
och ge stöd samtidigt som det stimulerar de små barnens lek
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och nyfikenhet. Vänsterpartiet ser det som angeläget att medel
avsätts för att förstärka och utveckla denna verksamhet.
Äldreomsorg
Av rapporter och utredningar som gjorts framgår att av de
äldreboenden som drabbades hårt av coronasmittan hade
generellt färre anställda och fler timvikarier än den som klarat
sig bättre. En splittrad vård och omsorg med ett stort antal
privata aktörer är ett dåligt utgångsläge i en kris, som
pandemin visat. Vänsterpartiet konstaterar att stadsdelens
möjligheter till insyn, strikt kontroll och granskning är
begränsat för de verksamheter som de privata aktörerna inom
äldreomsorgen bedriver. Attendoskandalen är ett sådant
exempel på konsekvenser av bristande insyn. Vänsterpartiet
vill framför allt att fler verksamheter bedrivs i egen regi och
att upphandling och kontroll av privata aktörer skärps.
Vi vill minska antalet timanställda och öka antalet
tillsvidareanställda. Vi vill se en ökad personaltäthet både vad
gäller enheter i egen regi och de som drivs privat. De boende
ska inte behöva vänta på hjälp pg a att det saknas tillräcklig
personal.
Personalens utbildning och kompetens samt språkkunskap ska
säkerställas och möjligheter till vidareutbildning ska ges under
arbetstid.
Äldrekuratorer som arbetar uppsökande och stödjande i
stadsdelen är något som Vänsterpartiet ser som angeläget.
Dessutom menar vi att det måste finnas läkare som är knutna
till alla vårdenheter. Ingen palliativ vård får utfärdas utan
läkares fysiska undersökning av den enskilde.
En god beredskap ska alltid finnas när oförutsedda kriser
uppstår.

Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
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stockholm.se

Hemtjänsten
Att ta emot främmande personer i sitt hem kan för många vara
mycket känsligt. Det är därför viktigt att begränsa antalet
personal som besöker den enskilde, att man skapar en så god
kontinuitet som möjligt. Detta möjliggörs genom en ökad
personaltäthet, en fast vikariepool, trygga anställningsvillkor,
och scheman som ger mer tid vid varje besök. Det i sin tur gör
det möjligt för personalen och brukaren att lära känna
varandra, att vårdaren får en djupare inblick i den enskildes
behov och önskningar.
Man talar ofta om valfrihet, vilket i praktiken kan vara en
chimär. Hur ska en gammal och/eller sjuk person, liksom även
anhöriga, veta precis vilken vårdgivare uppfyller ens
förhoppningar och krav. Vänsterpartiets valfrihet handlar om
att brukare får möjlighet att påverka innehållet i omsorgen
som hemtjänsten utför - t ex att få ta promenader, besöka
bibliotek, sitta ner och dricka kaffe och ha tid för samtal och
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umgänge förutom det som sker vid städning, medicinering,
uppvärmning av matlådor, och personlig hygien.
Det ska gå att bedriva en hemtjänstverksamhet som sätter den
gamla i centrum och samtidigt skapar en god och trygg
arbetssituation för personal.
Individ och familj
Socialtjänstens medarbetare har en viktig och ibland tyvärr
också utsatt situation. Vänsterpartiet vill se fler personal och
utökat administrativt stöd för socialsekreterare och
biståndshandläggare. Bemanningen ska vara tillräcklig för att
alltid kunna ha full kontroll över och insyn i hur ett
omhändertaget barn mår, hur det fungerar i jour- eller
familjehemmet. Det ska ske via besök på plats särskilt för de
mindre barnen och inte digitalt eller via telefon. Då en
pandemi försvårar en fysisk kontakt får det ändå inte tas som
intäkt för att avstå från besök. Barnets bästa måste alltid gå
före och personaltillgången måste vara sådan att detta går att
ordna. Ett barn ska aldrig riskera att utsättas för sådana
missförhållanden som framkommit i mediers rapporteringar
om helt oacceptabla händelser i jour-/familjehem.
Det har även rapporterats om missförhållanden på vissa SIS
hem, våld och övergrepp från personalens sida. Vi vill att då
ett barn placeras på ett SiS hem att socialtjänsten utövar
kontinuerlig kontroll av vad som pågår för det placerade
barnet, hur vården fungerar, hur barnet mår och behandlas.
Vänsterpartiet ser det som angeläget att ytterligare medel
tillförs för att stimulera och stödja unga med
funktionsvariationer och deras familjer som lever i en
komplex och mycket utsatt situation.
Demokrati och delaktighet
Stadsdelens medborgare måste ges bättre möjligheter och
incitament att följa nämndens och förvaltningens arbete.
Vänsterpartiet vill att nämndsammanträden hålls vid flera
tillfällen på lätt tillgängliga platser i stadsdelen. Vi vill att
mötena annonseras med större spridning och att stadsdelens
uppgifter redovisas på ett tillgängligt sätt liksom att boende lär
känna nämndens politiker och vilka frågor de är angelägna
om.
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

Vi vill att ett ungdomsråd inrättas. Man hävdar inom nämnden
att ungdomar inte är intresserade av att delta i ungdomsråd,
men det är att avfärda frågan för lättvindigt. Vi vill att former
utarbetas för att i samarbete med förvaltningen, fritidsgårdar,
skolor, Fryshuset, skapa olika former av kontakt med
ungdomar, arbeta för att engagera och inkludera dem i det
demokratiska arbetet.
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Vänsterpartiet vill att Odenplan ska vara en mötesplats för det
demokratiska samtalet och mindre av en kommersiell
handelsplats. Vänsterpartiet vill bland annat att
medborgarförslaget om en anslagstavla där blir verklighet.
Vänsterpartiet vill stärka och stödja stadsdelens föreningsliv.
Få föreningar söker bidrag. Möjligheten att söka bidrag för
ideella föreningar måste spridas bättre och
ansökningsförfarandet förenklas. Förutom dess varierade
verksamhet fyller föreningslivet en omistlig demokratisk
funktion.
Barn, fritid och kultur
Parklekarna i stadsdelen är oerhört viktiga för barnen. De
behöver rustas upp och utvecklas, inte minst i
Observatorieparken. Parklekarna ska vara bemannade med
generösa öppettider, också på helger. Vi vill också satsa på
ökat öppethållande och mer riktad verksamhet på
fritidsgårdarna. Ungdomar ska känna lust och intresse av de
aktiviteter som bedrivs där genom att själva vara med och
gestalta verksamheten. Det kräver kompetent och engagerad
personal som har de ekonomiska resurser som en god
verksamhet kräver.
Det bör finnas tillgång till böcker, olika lek- och
pysselmaterial för olika åldersgrupper i parklekarnas stugor.
Vänsterpartiet vill att parklekar ska få bidrag för att kunna
bjuda in konstnärliga insatser i form av tex Cirkus cirkör,
barnteater, dockteater osv.
Motsvarande insatser bör komma fritidsgårdarna till del bokhörnor, möjligheter att ägna sig åt skapande verksamhet måla/teckna, göra serietidningar, utveckla datakunskap, osv.,
samtal med inbjudna författare, konstnärer, musiker, forskare
som kan stimulera ungdomars intressen och nyfikenhet.
Antalet fritids- och ungdomsgårdar har minskat drastiskt i
Stockholm de senast tio åren. I Norrmalm finns endast två
fritidsgårdar. Vänsterpartiet ser det som ytterst angeläget att
satsa på ungdomsverksamhet i form av bland annat
fritidsgårdar, det bidrar till trygghet och ungdomars
välmående och deras känsla av tillhörighet.
Norrmalms
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

Ungdomar med funktionsvariationer ska ha en lika god
tillgång till fritidssysslor och gemenskap som övriga
ungdomar i stadsdelen.
Vänsterpartiet vill säkra god tillgång till feriejobb och att
medel avsätts för att organisera detta.
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Stadsmiljö, parker och klimat
Den offentliga miljön, torg och gatustråk, upplåts till
kommersiell verksamhet i allt högre utsträckning medan träd,
mindre lekytor, och bänkar får ge vika för denna handel. Det
innebär att stadsdelens insatser för en grön utemiljö begränsas
kraftigt. Odenplan har egentligen stora potentialer men har
ändå fått en alltför kommersiell prägel, omringad av tät
biltrafik. Det är få utrymmen utöver parker som har en
inkluderande barn-, kultur och miljövänlig inriktning.
Trottoarer är dessutom på sina håll svårframkomliga p g a
restaurangers och cafeers utbredning av sina bord och stolar,
liksom av de ofta illa uppställda elsparkcyklarna. Det skapar
trängsel och vantrivsel för gående - inte minst för personer
med rörelsesvårigheter.

Biltrafiken är ett stort problem i Norrmalm, både som en starkt
bidragande orsak till koldioxidnivån men också till den
vardagliga miljön i form av buller och lokal luftförorening,
och vantrivsel. Den täta biltrafiken med allt större tunga
personbilar tränger undan de boendes och besökandes
rörelsefrihet, barnens inte minst. Bilar ges ett företräde som
går helt emot vad en modern urban miljö idag kräver.
Fler gator borde göras bilfria, öppnas upp för lokala aktiviteter
och möjligheter till grannskapsumänge, små lekytor som t ex
skapades under kort tid på Hälsingegatan, men sedan
försvann. Norrmalm har förhållandevis få parker och
grönområden och har behov av gårdar och gator med grönska
och rekreaktionsytor för både barn och vuxna.
Vi vill att stadsdelen aktivt försöker samarbeta med
trafikkontoret för att värna det offentliga utrymmet åt
medborgarna och på allvar arbeta för att minska biltrafiken på
Norrmalm. Detta är särskilt angeläget vad gäller att säkra
skolvägar, och även skapa en bättre luft för alla de barn som
rör sig ute på väg till skolan och lekparker.
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Vänsterpartiet vill att skötsel av parker ska vara i egen regi.
De blåsmaskiner som används för att dra ihop löv bör
avskaffas. Förutom ett arbetsmiljöproblem skapar de ett
avsevärt buller runtom i parker och andra större grönområden.
Dessutom förstör sådana maskiner den viktiga naturliga miljön
för insekter. Stadsdelen borde satsa än mer på att skapa och
ängsmarker, så som gjorts i Observatorielunden. Användandet
av syntetiska konstgräsmattor bör fasas ut inom en snar
framtid och inga nya anskaffas.
Om bättre belysning ska skapa trygghet så ska det inte bidra
till en ökad förstörelse av den känsliga biologiska mångfalden.
Här bör expertis i frågan beaktas
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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. Detta bidrar till att öka på problemet
med råttor. Stadsdelen ska också arbeta för att fimpar inte
slängs på trottoarer och i parkmark.
Särskilda uttalanden
Ordföranden Petra Gardos Ek (M), ledamoten Maria Karlman
Noleryd (L), ledamoten Bo Magnusson (MP) och ledamoten
Christina Linderholm (C) anmälde följande särskilda
uttalande:
Norrmalm ska vara stadens bästa stadsdel att bo, leva och
verka i. Det är många olika delar som bidrar till den strävan
och vi som stadsdelsnämnd tar ansvar för att nå dit.
Norrmalm ska vara en ren, trygg och snygg stadsdel. Det är
just därför trygghetsskapande åtgärder återfinns på flera
områden i denna verksamhetsplan. Alla kan bidra till att öka
tryggheten i stadsdelen och vi tar gärna på oss ledartröjan.
Trygghetsarbetet är inte en kortsiktig satsning, det är ett
maratonlopp som inrymmer en stor portion samarbete med
relevanta aktörer både internt inom staden och externt med
fastighetsägare och näringsliv. Samverkan inom
trygghetsområdet bidrar också till att uppfylla de globala
målen i Agenda 2030.
Trygghetsarbetet innebär investeringar i den lokala miljön.
Under 2022 kommer därför till exempel Blekholmsterrassen
rustas upp. Konkret kommer bland annat ett utegym,
boulebana och förbättrad belysning på platsen märkas för
boende och förbipasserande. Och ett stort arbete med att se
över Vasaparken kommer inledas. Detta för att öka trivseln
och tryggheten.
Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
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Tillgång till parker och gröna ytor med biologisk mångfald
utvecklas kontinuerligt. Vi genomför åtgärder i stadsdelens
parker för att förbättra trygghet och stadsmiljö. Minskande
utsläpp från trafik och förbättrad luftkvalitet, minskat buller
och ett stimulerande gatuliv med ett rikt kulturutbud ger ökad
trivsel och hälsa.
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För barnen i förskolan och deras föräldrar kommer det märkas
tydliga satsningar på språket. Språk och lärande hänger nära
samman. Barn som har ett väl utvecklat språk och ett stort
ordförråd är bättre rustade inför skolstarten och framtiden.
Därför prioriterar vi barns språkutveckling genom att
uppmuntra och ta tillvara på nyfikenhet som finns för att
kommunicera på olika sätt. Detta är en satsning som ger en
stadig grund att stå på som senare i livet ska underlätta
skolgång och livet i övrigt. Utemiljö för barn i förskolor är
viktig och där vi alltid ska hitta bra lösningar även i
innerstaden.
Stadsdelsförvaltningens platssamverkan på Sergels torg är ett
ständigt pågående arbete med mycket goda resultat, minskat
antal brott och minskad oro. Nästa trygghetsskapande steg
innefattar konstnärliga aktiviteter där vi inleder ett samarbete
med en konstnär.
Den påbörjade platssamverkan på Odenplan kommer även att
utvecklas. Målet är att minska otryggheten, kriminaliteten och
se till att fler vistas på platsen. På samma sätt finns det
ambitionshöjningar kring Observatorielunden där en översyn
ska ske för att genomföra åtgärder för ökad trivsamhet.
Pandemin fortsätter att påverka samhället.
Coronakommissionen har varit tydlig med att hög omsättning
på personal har drivit på smittan. Norrmalm har därför
prioriterat arbetet med att minska antalet timanställda inom
vård och omsorg. På denna punkt är vi bäst i staden och vi tar
höjd för att fortsatt vara det.
Försörjningsstödet i stadsdelen har minskat. Det är en frihet
och rättighetsfråga att
kunna försörja sig själv och att allt fler på Norrmalm klarar att
försörja sig själv är resultatet av ett gott arbete hos
förvaltningen och en politisk prioritering.
Norrmalms
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

Våra välbesökta och genomtänkta verksamheter för äldre ska
fortsatt erbjudas i så hög omfattning som möjligt trots
pandemin. De äldre ska fortsatt erbjudas riktade aktiviteter för
en bättre och längre hälsa och för att minska ofrivillig
ensamhet.
Här presenteras ett axplock av kommande prioriteringar och
goda resultat som vi tar med oss och
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Fortsätter att utveckla. Målsättningen att vara stadens bästa
stadsdel att bo, leva och verka i gäller fortsatt och arbete sker
outtröttligt i denna riktning.
Ledamoten Julian Kroon (SD) anmälde följande särskilda
uttalande:
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 från att delta i beslutet om
verksamhetsplan med anledning av vårt presenterade
motförslag till stadsövergripande omprioriteringar i
kommunfullmäktige.
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