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Särskilt uttalande
Även detta år sätter covid-19 prägeln på den fortsatta verksamheten och
utvecklingen i Rinkeby-Kista. Erfarenheten från 2020 och covid-19 har
framför allt påverkat äldreomsorgen, förskolan och barn och ungas
fritidsverksamhet.
Åldersstrukturen i Rinkeby-Kista förändras i och med att det gått allt längre
tid sedan de olika stadsdelarna byggdes. I Rinkeby, Akalla och Husby ökar
andelen äldre medan Kista också fortsatt ha en stor del nyinflyttade och
sannolikt yngre.
En brist i åldersredovisningen anser vi vara att alla över 65 år utgör en
grupp. Denna borde delas i två med en grupp på t.ex. 65-79 år och en på 80
och äldre. Behoven av samhällsservice skiljer sig mycket mellan en person
som är 65 år och en som är 85 eller äldre. Den åldrande befolkningen
innebär att behov av boende och hemhjälp kommer att öka. Som framhålls i
tjänsteutlåtandet är det viktigt att personer med olika kulturell bakgrund
har tillgång till adekvat hjälp. Behovet av förutsättningar för
fritidsaktiviteter gymnastik för dessa grupper behöver säkerställas.
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Beträffande stöd och service till personer med funktionsnedsättning
framför förvaltningen en ängslan att kostnaderna för turbundna resor ska
öka. För att möta detta framförs att valfriheten inom LSS skulle behöva
övervägas. Detta är första gången med nuvarande majoritet som vi möts av
synpunkten att valfriheten ska begränsas. Och då gäller det en av
samhällets svagare grupper! Vi socialdemokrater instämmer självklart inte i
ett sådant förslag.
Ett annat område som måste prioriteras är förskolorna. Det gäller speciellt
att på olika sätt uppmuntra föräldrar att skriva in barnen som en inledning
inför den framtida skolgången. Härigenom får barnen språkträning och
förbättrar sina svenskkunskaper när familjen talar ett annat språk.
Härigenom ökar förutsättningarna att nå bra skolresultat som underlättar
fortsatt skolgång och möjliggör ett bredare yrkesval.
Rinkeby-Kista är och kommer fortsatt att vara en stadsdel med stor
trångboddhet. Det medför att behovet av bra och varierad
fritidsverksamhet för barn och ungdomar är särskilt stort. Välkomnande
lokaler som möjliggör olika typer av aktivitet är då en förutsättning för att
ungdomarna ska söka sig dit. Möjlighet till olika former av idrott är också
viktiga.
Många ungdomar i Rinkeby-Kista slutar skolan utan att ha avslutat
grundskolan eller gymnasiet. Därav finns också många unga som varken
studerar eller arbetar. För att de ska få en ny chans att komma ut i
arbetslivet måste stadsdelen och stadens övriga förvaltningar ha tillräckliga
resurser för att erbjuda kompletterande aktiviteter.
Trångboddheten innebär också att vuxna söker sig ut för att umgås med
vänner och bekants. Trycket på utomhusmiljöerna blir då stort. För att
svara mot detta måste det finnas tillräckliga resurser för at klara skötsel och
underhåll av parker och torgytor.
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Det gångna året har visat på betydelsen av att samarbeta med
civilsamhället, bl.a. för att nå ut till medborgarna. Därför anser vi det
viktigt att det även fortsättningsvis finns ekonomiska förutsättningar att
stödja föreningslivet och andra aktörer. Det måste finnas ekonomiskt
utrymme till föreningsstöd samt samverkan genom IOPer.

