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Förslag till beslut
Att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Att

avsätta 2 mnkr till föreningsbidrag under 2022

Att

erbjuda sommarjobb till alla ungdomar i rätt åldrar

Att

därutöver anföra följande

Stockholm är en stad av möjligheter. Här finns världsledande utbildning
och forskning. Här finns i grunden ett samhälle som levererar
rättssäkerhet, stabilitet, utbildning, natur, upplevelser och en välfärd
som kan ge alla stockholmare möjligheter att utvecklas. Men det är
också en stad med stora skillnader.
Med segregation, trångboddhet och ökande klyftor följer kriminalitet
och otrygghet. Att staden samtidigt minskat det förebyggande arbetet, i
form av exempelvis fältassistenter och fritidsgårdar, visar att Stockholm
under Moderaternas ledning inte tagit tillräckligt ansvar för att
förebygga kriminalitet och brottslighet. Stockholm kan bättre än att
passivt se på när skjutningar och dödligt våld blir en vardag i alltför
många delar av vår stad.

.
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Denna utveckling måste nu brytas. Tryggheten måste öka och
kriminaliteten pressas tillbaka. Socialdemokraternas budgetförslag
bygger på insikten att polisen och rättsskipningen ska hejda
brottsligheten samtidigt som staden behöver bära ett stort ansvar för
att, utifrån effektiva insatser, förebygga framtida brottslighet. I det
socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270 mnkr mer än i det
grönblåa budgetförslaget för staden för förebyggande arbete. Av dessa
avser 70 mnkr skolan med bl.a. en massiv satsning på elevhälsan.
Återstoden reserveras för förebyggande arbete i de olika
stadsdelsnämnderna.
En övergripande fråga i vår stadsdel är invånarnas känsla av trygghet. I
den allmänna debatten nämns vi ofta som en ”särskilt utsatt stadsdel”.
Gemensamt för många är att så snart som möjligt kunna lämna det
stigma som begreppet utgör. Men för att nå dit måste vi erkänna och
åtgärda de problem som i nuläget finns. När tryggheten diskuteras och
debatteras så kommer ofta ungdomar och kriminaliteten i fokus.
Detta måste ske genom samverkan mellan myndigheter, civilsamhället
och de boende i olika åldrar. Stadsdelsnämnden, vars resurser detta
handlar om, är endast en aktör bland myndigheter och andra.
Förutsättningarna att nå framgång på vägen mot ökad trygghet och en
bra framtid för alla våra barn, ungdomar och vuxna är helt beroende av
samverkan mellan olika aktörer och en ökad betoning på förebyggande
insatser parallellt med att åtgärda aktuella problem. Den fråga som nu
får störst uppmärksamhet är gängbrottsligheten som är starkt knuten
till ungdomarna.
Med det förslag till budget som Socialdemokraterna presenterade i
kommunfullmäktige hade anslaget till Rinkeby-Kista ökat med 51,3
mnkr.
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För att öka förutsättningarna för en förändrad situation i stadsdelen
krävs samverkan mellan förvaltningar, civilsamhället och många andra.
Föreningslivet är en del i detta som är särskilt viktig. Därför föreslår vi
socialdemokrater att anslaget till föreningsbidrag ska vara 2 mnkr år
2022. Då når vi samma nivå som Spånga-Tensta. Ett annat viktigt
inslag är att vi kan träffa överenskommelser om IOPer som ger
föreningslivet en större möjlighet till långsiktiga och mer
genomarbetade insatser.
Som den viktigaste insatsen i det förebyggande arbetet föreslår vi att
särskilda satsningar görs för barn och ungdomar inom en rad områden.
I första hand behövs förstärkningar av resurser till skolorna för att ge
förutsättningar för alla barn/ungdomar att klara sin skolgång så att de
kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.
En meningsfull fritid är en annan förutsättning för en bra start i livet.
Rinkeby Kista har flera fritidsgårdar för ungdomar upp till 16 år. Men
sen är det förutom på idrottsområdet ett väldigt begränsat utbud.
Därför är det med glädje vi noterar att Framtidens Hus nu har
etablerats i Husby och Rinkeby. Äntligen kan man säga om Rinkeby där
det gått nära två år sedan Ungdomens Hus stängdes och nu fått en
ersättning. I våra stadsdelar saknas lokaler att mötas i om man jämfört
med övriga staden. Detta kombinerat med en stor trångboddhet gör att
behovet av någonstans att ses är mycket stort utan att behöva ha en
planerad verksamhet.
Under sommaren vill vi utöka möjligheterna till utflykter för
barnfamiljer. Därför föreslår vi att antalet bussutflykter ökas och att
nya resmål erbjuds. För många barn är detta den enda möjligheten att
lämna Stockholm och få något att berätta om för kompisarna när de
kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet.
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Stockholm 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. En viktig
komponent i detta är sommarjobb till våra ungdomar. Därför föreslår vi
att alla ungdomar i rätt ålder ska erbjudas sommarjobb. En annan start
på arbetslivet kan utgöras av att erbjuda jobb som ungdomsvärdar,
något som tidigare fanns här. Detta är en verksamhet som vi vill
undersöka möjligheten att återskapa. Vi vill också öka antalet
Stockholmsjobb så att i synnerhet fler kvinnor kan få en start i
arbetslivet.
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Även här behövs
mötesplatser för att träffas. Öppna mötesplatser finns i Husby och i
Rinkeby. Aktiviteter som finns här är olika typer av hantverk,
studiebesök och utflykter. Dessa drivs av pensionärer som svarar för
öppethållandet på frivillig basis. En välkommen förstärkning av detta
skulle vara att en personal kunde anställas på deltid.
En förutsättning för att stadsdelens verksamheter ska fungera är att de
anställda är välutbildade och kan erbjuda god service till invånarna. Då
är det viktigt att de förutom fackkompetens också har goda kunskaper i
svenska. Det gäller speciellt i förskolorna och inom äldreomsorgen.
I socialdemokraternas förslag till budget ingår mer resurser till
förskolorna i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är bl.a.
att öka inskrivningsgraden i förskolan. Därför behöver en översyn göras
av den nuvarande tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i
stadens resursfördelningssystem. Satsningen på introduktionsförskolor
ska fortsätta. Stadens förskolor ska stödja flerspråkighet hos barn med
annat modersmål än svenska. För dem måste språkträningen inför
skolstarten börja redan på förskolan. En lönesatsning behöver ske för
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att kunna öka förskoleyrkenas attraktionskraft. Vi vill också införa
förstärkningsteam för vikarier.
För äldre som kanske har nedsatt hörsel blir det extra svårt att förslå
personalen om de anställda inte har tillräckliga språkkunskaper. Vi
förutsätter därför att de anställda erbjuds möjligheter att öka sina
kunskaper i svenska på arbetstid. Detta för att undvika störningar i
verksamheterna.
Pandemin har naturligtvis medfört stora belastningar och omställningar
för personalen som ändå fått det att fungera. Men en förutsättning för
att verksamheten ska fungera väl är att de anställda upplever en bra
arbetsmiljö. Vi har erfarit att sjukskrivningar bland personalen är på väg
upp. Med oro noterar vi skrivningarna i verksamhetsplanen om att man
särskilt måste överväga om uppkomna vakanser ska återbesättas.

