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Särskilt uttalande
Av underlaget för budget de närmsta åren blir det tydligt att majoriteten inte tar ansvar för den
ansträngning som ett år av pandemin varit för stadsdelarnas verksamheter. Vi ser inte att
budgetförutsättningarna möter de utmaningar som ligger framför oss för att komma tillrätta
med den ökning av arbetslöshet och ökat behov av ekonomiskt bistånd som delvis kommit
som en följd av det. Flera verksamhetsområden har inte fått tillräckliga medel för att möta
löneökningar och övrig kostnadsutveckling – den skattesänkning på 16 öre som majoriteten
genomfört har ansetts vara viktigare än välfärden kärnverksamheter. Den brist på finansiering
av välfärden kommer fortsätta att urholka kvaliteten samtidigt som vi lärt oss vad en bristande
välfärd kan kosta när den verkligen behövs.
Vi menar att det inte är möjligt att göra de satsningar på verksamheterna som skulle krävas för
att återställa och omstarta efter pandemin. Stora nedskärningar drabbar inte bara brukare utan
givetvis även stadens medarbetare. Vi ställer oss frågande till hur majoriteten ska värna om
medarbetarnas delaktighet och hälsa i samband med att många personalgrupper ska minskas.
Nu när vi fortfarande står mitt upp i krisen ska all kraft självklart läggas på att begränsa
smittspridningen och skydda våra äldre och andra riskgrupper. När den akuta krisen har
avklingat krävs dock en genomgripande analys av hur staden har hanterat krisen och hur de
strukturella förutsättningarna för stadens verksamheter har påverkat möjligheterna att klara de
allvarliga påfrestningar som pandemin har medfört. Av det vi hittills har sett behöver analysen
inkludera segregationen, bostadspolitiken, personalpolitiken och inte minst stadens rådighet
över välfärdsverksamheter som finansieras med kommunala resurser.
Näringsliv
Vi ser att vi måste ha fler dialoger med de privata och kommunala bostadsbolag som hyr ut
lokaler till företagarna. När lokalerna är nyrenoverade blir det stora utmaningar för
småföretagare att kunna betala höga månadshyror som är högre än i staden. Inte minst när
flera caféer och restauranger har Kista Foodcourt som konkurrent.
Det går att starta fler samarbeten med organisationer och NGO:s för att få in fler kvinnor i
arbetslivet. Yalla i Rinkeby är ett exempel förvaltningen skulle kunna ha som
samarbetspartner för att nå ut till vår prioriterade målgrupp som är kvinnor med
utomeuropeisk bakgrund och som är utanför arbetsmakrnaden.

Trygghet.
I Stockholms stad ska trygghet inte vara ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla,
oavsett var du bor. För att förebygga mot gängkriminaliteten behövs det satsningar på en
stärkt socialtjänst, en utbyggd avhopparverksamhet och en meningsfull fritid för barn och
unga. Och att fortsätta arbetet med att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi ser att den privatiserade ordningsmakten får allt större utrymme på våra gator och torg, där
majoriteten av de som anställs är män och endast ökar den manliga närvaron i våra centrum.
Vi har kunnat följa med i media om vad konsekvenserna blir gällande ordningsvakters våld
mot barn och unga, där vi vill påpeka vikten av en antirasistisk analys då våldet skett mot barn
som rasifieras. Folkets Husbys trygghetsundersökning från 2020 visar på att stadsdelen står
inför stora utmaningar gällande övervåld från ordningsmakten, som påverkar våra barns sätt
att röra på sig fritt i sin egna stadsdel.
Vi vill ta tillbaka ungdomsvärdarna som gjorde stor nytta under förra mandatperioden. Dessa
har större förankring än väktare och ordningsvakter. Vi satsar även på nattvandrarmammor i
alla delar av Rinkeby-Kista. För ökad trygghet ser vi större satsningar på ungdomsvärdar,
medborgarvärdar, fältassistenter och nattvandrarmammor, istället för att våra budgetpengar
går till privata övervakningsbolag.
Feriejobbsgaranti kommer att införas. Att få sitt första jobb och att komma in på
arbetsmarknaden kommer att ge unga i stadsdelen ökade möjligheter till att säkerhetsställa en
trygg framtid, och bidrar till självständighet för att kunna betala sina egna fritidsaktiviteter.
Bostadsbristen
Den blågröna majoritetens ombildningar och låga byggande av allmännyttiga hyresrätter
riskerar att ge stora konsekvenser för stadsdelarnas möjlighet att tillgodose behovet av
försöks- och träningslägenheter. De allmännyttiga bostadsbolagen står för i princip samtliga
hyreskontrakt för försöks- och träningslägenheter. Bostadssituationen påverkar flera av
stadsdelens verksamheter negativt, den är både kostnadsdrivande och ökar otryggheten för
många kvinnor och barn som under lång tid hänvisas till kortsiktiga boendelösningar. Det
minskar handlingsutrymmet att skapa trygga och säkra boenden för de kvinnor och barn som
behöver lämna en våldsutövande man. Under de kommande åren riskerar vi även att
regeringen inför marknadshyror, som kommer leda till att fler behöver bostadsbidrag.
Vänsterpartiet ser med oro på hur marknadshyror kommer att påverka Rinkeby-Kistas
befolkning och ser att det är av stor vikt att majoriteten förbereder budget för ökade bidrag
kopplat till marknadshyror.
Inför höstens budget anser vi det är särskilt viktigt att prioritera följande verksamheter.
• Äldreomsorgen
• Ungdomsverksamheterna
• Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Förskolan
Stadsdelsnämnden behöver vidare få mer av sin budget i fasta anslag istället för att ha
projektfinansiering. I underlaget framgår att stor del av arbetet med föräldraskapsgrupper,

hembesöksprogram och annat individuellt förstärkt föräldrastöd är projektfinansierat vilket
medför utmaningar på längre sikt vad gäller anställningsvillkor, prioriteringar och ett
långsiktigt utvecklingsarbete.
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning, det framgår i underlaget att det
finns stora behov av kompetensförsörjning inom exempelvis hemtjänst, äldrevård,
socialtjänsten och förskola. Vi står inför stora pensionsavgångar som måste mötas av
nyrekryteringar och kompetensutveckling. Tidigare rödgrönrosa majoritet avsatte 200 mnkr
till en kompetensutvecklingsfond, och över tiotusen medarbetare inom framförallt
välfärdsverksamheterna fick möjlighet till efterlängtad och angelägen kompetensutveckling.
Arbete
Slutligen vill vi framhålla behovet av stadens stöd till arbetssökande. Förvaltningen skriver att
en förändrad statlig arbetsmarknadspolitik i och med omstruktureringen av
arbetsförmedlingen kan innebära ett större kommunalt ansvar att ordna insatser för vissa
arbetssökande, vilket kan komma att leda till ökade kostnader. Vi vill påpeka att detta i
kombination med en redan dämpad ekonomisk utveckling som nu har följts av många varsel
och många branscher som har det svårt till följd av corona-pandemin är det viktigt att staden
tar ett övergripande ansvar för arbetsmarknadsfrågorna och att stadsdelarna får tillräckliga
resurser för att möta ökningen av arbetssökande.
Det kommer att behövas kraftfulla åtgärder för att vi ska kunna ta oss ur den arbetslöshetskris
som vi just nu befinner oss i på grund av coronapandemin. Många av dem som nu förlorat sitt
arbete kommer ha svårt att hitta ett liknande jobb framöver och behöver stöd för att ställa om.

