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Varför snåla när det finns pengar?
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning prognostiserar 12,5 miljoner i överskott för verksamhetsåret
2021. Delvis beroende av lägre beläggning i vissa delar av äldrevården men också på grund
av de höjda statsbidrag som den rödgröna regeringen tillfört. Detta är ett överskott som vi
socialdemokrater anser bör användas för att satsa oss ur den kris som coronapandemin på
många vis inneburit. Det finns ingen anledning att skicka tillbaka pengarna till Stadshuset
och en eventuell framtida skattesänkning när det finns behov av satsningar i vår egen
stadsdel idag.
Vi påpekade redan i våras att det väntade överskottet skulle användas till en rad åtgärder till exempel för att öka personaltätheten inom förskolan och äldreomsorgen. Nu har det
prognostiserade överskottet mer än fördubblats från 6 till 12 miljoner. Med ett så stort
överskott bör förvaltningen främst arbeta med kvalitetshöjande åtgärder i verksamheterna.
Personalen är den viktigaste tillgången inom såväl äldreomsorgen som förskolan och därför
bör förvaltningen rikta åtgärder mot exempelvis personaldagar, kompetensutveckling,
utrustning såsom datorer, läsplattor likväl som skobidrag, frukt och julbord. Dessutom är det
hög tid att utöka bemanningspooler inom äldreomsorgen och förskolan.
Att som ung få möjlighet till feriejobb är viktigt för att få erfarenhet, kontakter, referenser och
en egen inkomst. Ur ett förebyggande perspektiv är en bra ingång till arbetsmarknaden, vid
sidan av en fullgången gymnasieutbildning och en meningsfull fritid, en viktig komponent för
att inte hamna utanför samhället. Vi ser att även att en del av de yngre tonåringar som står
utan sysselsättning och/eller aktiviteter under årets ferieperioder skulle behöva en bra och
ansvarsfull introduktion till arbetsmarknaden (givetvis inom de områden där arbete är möjligt
för 13 till 15-åringar) förslagsvis i kombination med en introduktion till olika fritidsaktiviteter.
Vi föreslår således att stadsdelen utvecklar ett pilotprojekt som en del av det förebyggande
arbetet.
Vid ett tidigare tillfälle ordnade polisen (Lpo Globen) och stadsdelen en mycket uppskattad
och viktig digital trygghetsvandring för ungdomar i området. Med en ständigt ökande digital
aktivitet, som dessutom går ner i åldrarna, ser vi ett behov av att upprepa detta initiativ. En
stor del av ungas liv händer på nätet, det är också där som många brott och kränkningar
begås, en ökad trygghet i stadsdelen handlar inte enbart om den fysiska miljön (som ju
också är viktig) utan även om den digitala. Det vore även en god ide att utöka den digitala
trygghetsvandringen till att även inkludera föräldrar, för att på så sätt öka förståelsen för
ungdomars vardag.

Stadsdelen har ett rikt föreningsliv som är i stort behov av tillskott efter coronapandemins
alla begränsningar. En stor del av föreningslivet har dessutom lidit svårt under tiden när det
varit näst intill omöjligt att samla in pengar. Vi ser därför ett stort behov en extra utlysning av
föreningsbidrag under hösten för att säkerställa ett levande föreningsliv och en återstart i
Skarpnäck.
Stadsdelens fritidsgårdar är populära och erbjuder en lång rad aktiviteter, särskilt i
Bagarmossen och Skarpnäck. Men Björkhagens fritidsgård har tyvärr inte öppet i samma
utsträckning och erbjuder inte heller lika välkomnade lokaler.
Mot bakgrund av ovanstående önskar vi att förvaltningen återkommer till nämnden med svar
på följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Hur kan förvaltningen kraftig öka antalet feriejobb under höst- och jullov?
Vilka samarbetsprojekt med exempelvis föreningar, kommunala bolag och kulturliv
avser förvaltningen fortsätta/påbörja för att ge fler ungdomar möjlighet till ett
feriejobb?
Hur ser förvaltningen på möjligheten att i pilotprojektform utöka möjligheten till
feriejobb även för ungdomar i 13-15 årsåldern?
Hur ser förvaltningen på möjligheten att starta ett pilotprojekt med
trygghetsvandringar på nätet med föräldrar och ungdomar?
Hur ser förvaltningen på möjligheten att främja den digitala närvaron för stadsdelens
äldre inom omsorgen?
Hur ser förvaltningen på möjligheten att erbjuda stadsdelens föreningsliv ökade
föreningsbidrag under hösten?
Hur ser förvaltningen på möjligheten att förbättra lokalerna Björkhagens fritidsgård?

