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Förslag till beslut
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2022
- att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige
- att därutöver anföra:
Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt 498,5 miljoner kronor
(mnkr) mer än majoritetens budget för 2022. De som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa
sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav. De ska känna att de
har förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi i Vänsterpartiet säger därför nej till
majoritetens generella effektiviseringar i välfärden. Att ställa krav på så kallade generella
effektiviseringar är inget annat än nedskärningar som leder till försämringar av bemanning,
arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Våra
medarbetare ska ha stora möjligheter att vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och
respektfullt klimat. Heltid och fasta anställningar ska vara norm, där de timavlönades andel av
den arbetade tiden ska minimeras. Inte minst coronapandemin har visat hur oerhört viktigt det
är med hög bemanning och trygga anställningar för att minimera smittspridningen i
äldreomsorgen. Vi vill att staden centralt ska ta initiativ till förhandlingar om tecknandet av
ett lokalt kollektivavtal för att säkra fasta anställningar i äldreomsorgen. Kvinnor som står
utanför arbetsmarknaden ska kunna erbjudas fasta anställningar inom exempelvis hemtjänst.

Stadsmiljö
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt. De offentliga
rummen så som parker och grönområden ska vara välskötta och tillgängliga för alla.. Vi
avsätter därför 59 mnkr för att utöka investeringarna i park- och gatumiljö och ytterligare 54
mnkr i ökad budget för renhållning och parkskötsel. Muralmålningar och mosaikväggar ska
bli flera, som en del av feriejobbssattsningen. Ett krafttag med berörda bostadsbolag,
centrumägare och förvaltningar måste ske för att få bukt med råttproblemet.

Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan utvecklas efter sina
förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt
kapacitet genom ökade resurser och mindre barngrupper. Vänsterpartiets budget, som har en
schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns utrymme att öka personaltätheten och satsa på
upprustning asv lokaler till förskolorna
Förebyggande verksamhet
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska verksamheter som ska erbjuda
barn och unga en meningsfull fritid och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära
andra förebyggande verksamheter så som fältassistenter. I vår budget finns det även särskilda
satsningar på att stärka fritidsgårdarna, medborgarkontoren och lokal kulturverksamhet, vi vill
också satsa på fler medborgarvärdar. Ungdomsvärdarna som den borgliga majoriteten tog bort
ska tillbaka, denna gång tillsammans med satsning på nattvandrarmammor. Det ger större
trygghet än de privata ordningsvakt och väktarbolag som den borgliga majoriteten har tillsatt
Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid oavsett funktionsförmåga, därför avsätter
vi särskilda medel för att förstärka fritidsverksamhet för barn och unga med
funktionsvariation. Återupprustning av den gamla Reactor lokalen ska genomföras för att
kunna användas för ungas sport och fritidsintresse, i samarbete med lokala idrottsföreningar.
Arbetsmarknad
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara en grundläggande
självklarhet för alla som bor i Stockholm. Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån
arbetsmarknaden ska få individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats. Med våra satsningar kan staden utveckla den
uppsökande verksamheten, förstärka jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken
arbetar eller studerar. Med vår budget garanterar vi feriejobbsgaranti.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla stadsdelar. Alla som har
behov av sociala insatser och bistånd ska få kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att
strukturella utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i takt med det
fortsätter stadens sociala skuld att växa. Det är bekymmersamt att socialtjänsten inte får
tillräckliga resurser av majoriteten att stödja de barn, funktionsnedsatta och socioekonomiskt
utsatta familjer som har behov av det. För att klara av välfärdsuppdraget och möta invånarnas
behov behöver verksamheten stöttas upp med fler socialsekreterare och biståndshandläggare.
Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för anställda inom LSS, ekonomiskt bistånd och
individ- och familjeomsorg, bland annat genom ett utökat administrativt stöd och en
förstärkning av arbetet med handlingsplanen. Vänsterpartiet stärker budgeten för insatser till
unga med 45 mnkr som ger mer medel för SIP-samordnare, sociala insatsgrupper,
kvalificerade kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna. Det
förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas och de sociala
insatsgrupperna förstärkas. Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att det inte avvaktas
med att göra placeringar av barn och ungdomar när behov finns eller att göra för tidiga
hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att flera olika placeringar är av ondo för de
omhändertagna barnen och ungdomarna medan en långsiktig placering oftast gynnar denne.

Därför gör vi en satsning på 35 mnkr för att säkerställa placeringar. Ett liv fritt från våld är en
grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck ska tillämpas och vi anser att stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i
nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på äldreomsorgen. De anställda
inom äldreomsorgen har gjort fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en
splittrad vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många tidsbegränsat anställda
och brister i bemanningen var inte det bästa utgångsläget för en kris. Det behövs fler fasta
anställningar och ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden, liksom bättre
möjligheter för äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande ledarskap. Alla som arbetar inom
äldreomsorgen behöver bättre arbetsmiljö och särskilda insatser detta.. Stadsdelsnämndens
biståndsbedömning ska präglas av hög rättssäkerhet och vi har en särskild satsning för att
varje nämnd ska ha möjlighet att arbeta aktivt med att tillämpa en generös
biståndsbedömning.

