Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2021
2021-12-16

§3
Verksamhetsplan med budget 2022
ST 2021/31

Beslut
1. Verksamhetsplan 2022 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Ansökan om medel för sportotek görs hos kommunstyrelsen
om 1,5 mnkr, se bilaga 3.
3. Ansökan om medel för introduktionsförskola görs hos
kommunstyrelsen om 1,3 mnkr, se bilaga 3.
4. Ansökan om medel för biologisk mångfald avseende
bekämpning av parkslide görs hos kommunstyrelsen om 0,8
mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för biologisk mångfald avseende
vassröjning i Sundbydammarna görs hos kommunstyrelsen
om 0,6 mnkr, se bilaga 3.
6. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende enligt
LSS på Elinsborgsbacken 7, våning 0 görs hos
kommunstyrelsen om 1,1 mnkr, se bilaga 1.
7. Ansökan om stimulansbidrag avseende servicelägenheter
enligt LSS på Elinsborgsbacken 7, våning 1 görs hos
kommunstyrelsen om 0,6 mnkr, se bilaga 1.
8. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende 1 enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, våning 2 görs hos
kommunstyrelsen om 1,1 mnkr, se bilaga 1.
9. Ansökan om stimulansbidrag avseende gruppboende 2 enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, våning 3 görs hos
kommunstyrelsen om 1,1 mnkr, se bilaga 1.
10. Ansökan om stimulansbidrag avseende stödboende enligt
SoL på Elinsborgsbacken 7, våning 4 görs hos
kommunstyrelsen om 0,6 mnkr, se bilaga 1.
11. Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande
åtgärder avseende platsaktivering Spånga by görs hos
kommunstyrelsen om 3,0 mnkr, se bilaga 3.
12. Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande
åtgärder avseende Lättingeparken görs hos
kommunstyrelsen om 0,6 mnkr, se bilaga 3.
13. Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande
åtgärder avseende belysning hundrastgård i Tenstadalen görs
hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se bilaga 3.
14. Ansökan om medel för klimatinvesteringar avseende
solcellskomprimerade papperskorgar görs hos
kommunstyrelsen om 1,4 mnkr, se bilaga 3.
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15. Ansökan om investeringsmedel för biologisk mångfald
avseende Solhemsdammen görs hos kommunstyrelsen om
0,9 mnkr, se bilaga 3.
16. Ansökan om investeringsmedel för maskiner och inventarier
görs hos kommunstyrelsen om 6,0 mnkr.
17. Ansökan om medel för kompetensutvecklingsinsatser
avseende förskola görs hos kommunstyrelsen om 1,9 mnkr,
se bilaga 12.
18. Ansökan om medel för kompetensutvecklingsinsatser
avseende psykisk ohälsa inom äldreomsorgen görs hos
kommunstyrelsen om 0,5 mnkr, se bilaga 13.
19. Ansökan om medel för kompetensutvecklingsinsatser
avseende äldreomsorgen görs hos kommunstyrelsen om 1,9
mnkr, se bilaga 14.
20. Omslutningsförändringar om 47,6 mnkr godkänns och
anmäls till kommunstyrelsen, se bilaga 2.
21. Ersättningsnivåer till nämndens utförarenheter fastställs i
enlighet med bilaga 4.
22. System för intern kontroll och internkontrollplan 2022
godkänns, se bilaga 7 och 8.
23. Klimat- och miljöhandlingsplan 2022-2023 godkänns, se
bilaga 9.
24. Handlingsplan för våldsbejakande extremism godkänns, se
bilaga 10.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds långsiktiga mål är att bidra till ett
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.
Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet
under 2022 och bygger på kommunfullmäktiges tre inriktningsmål,
verksamhetsområdesmål och direktiv i budget 2022, Vision 2040 Möjligheternas Stockholm, de globala målen i Agenda 2030 och
övriga stadsövergripande styrdokument. Utifrån målen arbetar
nämnden för att öka invånarnas delaktighet i samhället, stärka
tryggheten och bidra till en hållbar ekonomi och miljö.
Förslag till beslut
Annika Friberg m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderström (L), Mansur
Jama (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle ställa
sig bakom förvaltningens förslag.
Rashid Mohammed m.fl (V) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Anna Jonazon m.fl (S) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
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Beslutsgång
Annika Friberg (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+C:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Rashid Mohammed och Elisabeth Persson
Grip för eget förslag:
"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.
Det är en budget för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna
långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på
enskilda projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens
verksamheter påverkats mycket och många medarbetare har fått
ställa om sin verksamhet flera gånger om. 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. Välfärdens
medarbetare behöver generösa resurser för ha förutsättningar att
arbeta utifrån professionens kunskap och metoder. Det råder inga
som helst tvivel om att välfärdsverksamheterna är underfinansierade
och vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig att verksamheterna
ska genomföras till en lägre kostnad utan en försämring av
kvaliteten.
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. Vi vill att staden ska styras med en styrmodell som vägleds
av tillit till välfärdsprofessionens kunskap och yrkesetik. 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
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anställningar i äldreomsorgen. Därtill ska initiativ tas för att teckna
kollektivavtal som minimerar användandet av allmän
visstidsanställning och timavlönade i stadens verksamheter.
Liknande krav ska givetvis ställas på privata aktörer.
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. Stadsdelsnämnderna har ett
viktigt uppdrag i att ta hand om stora delar av stadens offentliga
rum och är många gånger de som har bäst lokalkännedom och
kunskap om vilka investeringar som behöver prioriteras. Vi avsätter
därför 59 mnkr för att utöka investeringarna i park- och gatumiljö
och ytterligare 54 mnkr i ökad budget för renhållning och
parkskötsel.
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. Med Vänsterpartiets
budget, som har en schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns
utrymme att öka personaltätheten och därmed skapa utrymme för att
minska ned barngruppernas storlek. Vi satsar 109 mnkr mer i
budgeten än majoriteten, vilket bland annat går till att stärka
kompetensen på förskolorna för att öka andelen utbildade
pedagoger och att säkra en god personalkontinuitet. I en växande
stad måste barnen ges plats. Tillräckliga ytor för förskolegårdar ska
prioriteras i planeringen och riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram
för att kompensera när och om friytan per barn är begränsad. I ett
tidigt skede i stadsplaneringen ska staden tillförsäkra att barns röster
blir hörda och planera för lek, rörelse och idrott. Vänsterpartiets
satsningar på förskolan i budgeten säkerställer att barnens bästa
prioriteras över besparingskrav och nyttomaximering.
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. Vänsterpartiet
vill därför satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en
långsiktig investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar i
staden. Vi vill att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa
öppettider även på helgerna. I vår budget finns det även särskilda
satsningar på att stärka fritidsgårdarna, medborgarkontoren och
lokal kulturverksamhet, vi vill också satsa på fler medborgarvärdar.
På fritidsgårdarna ska det finnas närvarande och trygga vuxna
förebilder som spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet
och som arbetar nära fältassistenter, skola och socialtjänst. Alla
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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.
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.
Långtidsarbetslösheten och diskrimineringen på arbetsmarknaden
kan endast lösas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den
blågröna majoritetens budget inskränker stadsdelsnämndernas
arbetsmarknadsverksamhet genom generella effektiviseringskrav
som försämrar arbetsmarknadsåtgärdernas tillgänglighet och
effektivitet. Med våra satsningar kan staden utveckla den
uppsökande verksamheten, förstärka jobbtorgen och intensifiera
arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Vi skapar fler
Stockholmsjobb och utökar antalet feriejobb med ytterligare 2 000
arbetstillfällen. Vänsterpartiets budget möjliggör ökad närvaro i
ytterstaden genom samverkan med civilsamhälle och det lokala
näringslivet, för att skapa förutsättningar för jobb, integration och
social hållbarhet för alla stockholmare.
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
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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.
Tryggheten
Vänsterpartiet satsar i den här budgeten 76 mnkr som omfördelas
SDN, BKF och IOF för att hjälpa de unga som ligger i riskzonen
för att dras in i gängkriminalitet lämnar och återföra de som har
begått brott till samhället. För det finns många som har försökt att
lämna det kriminella livet bakom sig, för att det inte är ett liv de vill
leva. Men det är svårt och farligt att lämna kriminella miljöer, så
den dagen en person beslutar sig för att lämna gänget så måste
hjälpen ges på en gång, då ska det inte finnas någon kö till
avhopparverksamheten.
Vänsterpartiet anser att politikernas viktigaste uppdrag är att ge alla
barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet och tron på en
framtid. Den som på allvar vill minska våld och kriminalitet måste
helt enkelt börja med att bygga ett rättvist samhälle.
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. Vi behöver nu satsa rejält för att skapa den
bästa äldreomsorgen i landet. 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. Vi vill ha äldrekuratorer
som arbetar uppsökande och stödjande i varje stadsdelsområde och
att staden fortsätter att utveckla tryggt mottagande och
aktivitetscenter i hela staden. 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".
Reservation
Reservation anmäldes av Anna Jonazon, Nassir Abdullahi Ali och
Azad Hassan för eget förslag:
"Förslag till beslut
Stockholm kan bättre.
Stockholm ska vara en stad för alla.
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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 ger alla stockholmare möjligheter att utvecklas.
Dessa goda möjligheter får dock inte skymma att utvecklingen i
Stockholm de senaste åren i många avseenden dessvärre gått åt fel
håll.
Stockholm behöver därför en nystart.
För inte så många år sedan skulle 2022 vara året då Stockholm blev
en miljonstad.
Nu präglas vår stad istället av utflyttning, ökad segregation och
ökande otrygghet. Stockholm har med utförsäljningar och uteblivna
nya hyresrätter med rimlig hyra alltmer blivit en stad bara för de
som har råd.
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.
När avgifterna till fritidsklubbarna höjts med 50 procent har
inskrivningsgraden sjunkit kraftigt. Fler barn har därmed förvisats
till gator och torg där kriminella gäng rekryterar allt yngre barn och
ungdomar. Det är bara ett av många felaktiga beslut de senaste åren.
Denna utveckling måste nu brytas.
Tryggheten måste öka och kriminaliteten pressas tillbaka.
Därför innebär Socialdemokraternas budgetförslag den största
satsningen som gjorts i staden för att stärka stadens förebyggande
arbete.
Förslaget bygger på insikten att polisen och rättskipningen 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
miljoner kronor mer än i det grönblåa budgetförslaget för
förebyggande arbete. 70 miljoner kronor av dessa avser skolan med
bland annat en massiv satsning på elevhälsan. 200 miljoner kronor
reserveras för stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Dessa
medel ska användas till de insatser som professionen, utifrån
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, ser ger störst effekt.
I grunden måste trygghet byggas på att fler ser vägen till framgång
genom studier, arbete, eget boende, en stark välfärd, familjen och
ett samhälle präglat av tillit.
Pandemin har visat på värdet av ett starkt samhälle. Det gällde i det
akuta skedet av pandemin men det gäller lika mycket i återstarten
av Stockholm. Staden behöver därför, utöver ovan nämnda
trygghetssatsningar, höja ambitionerna för jobb, välfärd,
bostadsbyggande samt klimatpolitiken.
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Stockholm behöver en skola som ger alla barn och unga
kunskapskapital istället för våldskapital. Därför måste de klyftor
som ökat de senaste åren nu vändas till en skola som höjer
kunskapsresultaten i alla delar av vår stad.
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.
Stockholm behöver bygga hyresrätter med rimliga hyror – istället
för att sälja ut dem. Därför behöver ambitionerna för
Stockholmshus nu öka, utförsäljningarna upphöra och planerandet
av Bromma parkstad inledas.
Stockholm behöver höjda ambitioner för klimatpolitiken – inte
passivt se på när högerpartier gör det billigare med fossila utsläpp.
Därför behöver staden öka klimatinvesteringarna, initiera kolsänkor
samt minska utsläppen från vägtrafik och byggande. Då kan vår
stad bli klimatpositiv till år 2035.
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Det som hände under
pandemin får aldrig hända igen. Därför behöver
Coronakommissionens slutsatser om fler trygga anställningar, ökad
grundbemanning och ökad medicinsk kompetens bli verklighet.
Stockholm behöver vara en levande stad där människor möts och
utvecklas tillsammans. Därför ska nu resurser till kultur, idrott och
civila samhället ge fler möten och mer tillit.
Stockholm kan bättre. Därför behöver politiken för Spånga-Tenstas
stadsdelsnämnd utgå från högre ambitioner än de som kommer till
uttryck i den grönblåa majoriteten.
Därför föreslår vi:
 att avslå förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan 2022
 att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och
budget baserat på Socialdemokraternas reservation i
kommunfullmäktige".
Karin Ploén (Fi) lade fram ett ersättaryttrande
Ersättaryttrande
"Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit:
1. Att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.
2. Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med
vad som anförs i detta ersättaryttrande samt Feministiskt
initiativs budget för Stockholms stad.
Att därutöver anföra följande:
Med ett år kvar till valet kan vi konstatera att 2022 blir ytterligare
ett förlorat år för jämställdhet och jämlikhet i hela Stockholm, med
fortsatta nedskärningar i skolan, utförsäljningar av allmännyttan,
uteblivna satsningar på det förebyggande arbetet och på kvinnors
organisering. Feministiskt initiativ har en annan inriktning i
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politiken, bortom den grönblå majoritetens skattesänkningar och
nedskärningspolitik.
De stora ekonomiska klyftorna som finns i Stockholm har
fördjupats till följd av corona-pandemin. Det finns stora skillnader
mellan människors livsvillkor och den ekonomiska ojämställdheten
har ökat - och stadsdelen Spånga-Tensta är inget undantag. Inte
heller har ohälsan bland kvinnor eller gängvåldet minskat under de
senaste åren. Tvärtom ser vi hur otryggheten har ökat.
Pandemin har också satt fokus på välfärdens betydelse i allmänhet,
och vikten av en bra äldreomsorg i synnerhet. Det är både en fråga
om trygghet för de äldre, och om arbetsmiljön för personalen.
Villkoren för anställda inom äldreomsorgen, varav den absoluta
majoriteten är kvinnor och många med utländsk bakgrund, har
försämrats under flera årtionden. En redan ohållbar och stressfull
situation som har förvärrats under pandemin. Feministiskt initiativ
vill satsa på personalkontinuiteten, ha reflektionstid på schemat och
fortsätta utveckla äldreomsorgen med goda arbetsvillkor för
personalen. Vi vill också se en äldreomsorg som tar hänsyn till
skillnader mellan olika grupper av äldre personer. Kvinnor, hbtqipersoner, äldre som tillhör nationella minoriteter, och äldre som
migrerat från andra länder – ska alla ha lika rätt till en värdig
ålderdom. Medan styret haft som målbild sedan maktskiftet att
privatisera så mycket de kan av allmännyttan och välfärden, vill vi
säkra tillgången till trygga äldreboenden i kommunal regi för att
kunna garantera att rätt kompetens, bra anställningsvillkor, och
utveckling av lokalerna prioriteras.
Pandemin har satt fokus på vilka som är våra samhällskritiska yrken
och medan många helt ställt om till att arbeta på distans vet vi att
det också finns yrkesgrupper som inte har den möjligheten, bland
dem finns förskolepersonal. För att förenkla och förbättra
arbetsmiljön för förskolans personal vill vi att staden ska garantera
tillgången till arbetskläder, och framförallt skor. Vi vill också se att
frukost erbjuds gratis i Spånga-Tenstas skolor, inte minst ur ett
socioekonomiskt perspektiv då den ekonomiska situationen
fördjupats för många barnfamiljer som redan innan pandemin levde
på marginalerna.
Mammorna i Tensta och hela Järva demonstrerar, nattvandrar och
presenterar sitt eget 34-punktsprogram. Dubbelmord,
dödsskjutningar och barn som bevittnar gängens uppgörelser. Det är
verkligheten – långt ifrån en trygg och säker stad att bo i. Vi vill
satsa på öka tryggheten och stoppa våldet, och möta mammornas
krav. Majoritetens budget gör för lite, och för sent. Vi uppskattar
den ökade samverkan i Spånga-Tensta som involverar
förvaltningen, polis, socialtjänst, skola och förskola, men vill se det
arbetet fördjupat och breddat till att i ännu större utsträckning
involvera hela samhället och inkludera föräldrar, fritidsverksamhet
och allmänhet.
Vi vill att Stockholm, likt Malmö, Göteborg och flera andra svenska
städer, inför Sluta Skjut i hela staden. En modell som har goda
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resultat och som involverar och engagerar anhöriga och
civilsamhälle. Vi kan inte nog betona vikten av att satsa på det
förebyggande arbete, fler trygga mötesplatser med närvarande
vuxna som ungdomarna har förtroende för. Det behövs mötesplatser
för unga, men också välfungerande mötesplatser för vuxna, inte
minst kvinnor, även som en förebild för unga att se vuxna som
samarbetar.
En viktig målsättning i stadens jämställdhetsprogram, liksom de
övergripande jämställdhetsmålen för Sverige, är att stärka kvinnors
makt och inflytande. Behovet av mötesplatser för kvinnor och
kvinnoföreningar är så stort att stadsdelen Spånga-Tensta behöver
inrätta ett kvinnoföreningshus för kvinnor och tjejer. Här kan
nattvandrande mammor, lokala kvinnoföreningar och tjejnätverk
samlas för att organisera sig och stärka varandra.
Vi vill stärka det fria kulturlivet och skapa bättre förutsättningar för
stadens egna kulturverksamheter. Även om restriktionerna i
Stockholm är borttagna och det åter finns plats för kulturen, är vi en
del av en omvärld där Covid-19 fortfarande är ett stort samhällskris
vilket kräver fortsatt beredskap och stöd. För vi vet att stressen och
osäkerheten kring när kulturen kan öppna upp igen har varit
påtaglig. Och nedstängningen har slagit olika hårt beroende på vem
du är och hur du verkar. Därför är det också viktigt att se att stödet
behöver se olika ut utifrån olika behov. Annars finns en risk att
vissa kulturutövare de mindre etablerade, mindre resursstarka,
aldrig lyckas ta sig tillbaka. Offentliga insatser kommer att behövas
minst ett par år efter pandemin för att säkerställa kulturlivets
utveckling. Vi vill bland annat rikta ett särskilt stöd för att förstärka
de nationella minoriteternas kulturliv. Tyvärr saknas detta i
majoritetens budget.
Vi vet att Stockholm inte är en jämställd stad, det kan konstateras
genom flertalet indikatorer gällande allt från löneskillnader till mäns
våld mot kvinnor. Därför föreslår vi att en utredningsrapport om
kvinnors makt och inflytande årligen ska presenteras för att ta
ställning till. När majoriteten vid mandatperiodens tillträdande
valde att ta bort mål om jämställdhet och lägga ner personal- och
jämställdhetsutskottet försvårades uppföljningsarbetet av
jämställdhetsintegreringen. Vidare föreslår vi att staden ska stärka
kvinnors makt och inflytande genom riktade insatser genom två
förslag: dels särskilt föreningsbidrag och dels ökat valdeltagande.
Att stärka kvinnors organisering genom riktade insatser är en
vedertagen metod för att öka kvinnors demokratiska
handlingsutrymme. Oviljan till och avsaknaden av riktade insatser
från majoritetens sida riskerar nu istället förstärka de skillnader som
finns och medför att staden tappar fokus på att uppnå en jämställd
stad.
Den ekonomiska jämställdheten måste stärkas i Spånga-Tensta. Den
som stod långt ifrån arbetsmarknaden före pandemin hamnar nu
ännu längre bort. Därför vill vi satsa på fler jobb till kvinnor,
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samverkan med civilsamhället och att höja lönerna för de sämst
betalda.
Vid sidan om covid har vi annan, mycket äldre pandemi som måste
bekämpas: mäns våld mot kvinnor. Det ska vara enkelt för kvinnor
att lämna män som utsätter dem för våld. Därför vill vi införa en ny
insats, relationsvåldslotsar, som stöttar våldsutsatta kvinnor och
barn i kontakt med myndigheter. På så sätt gör vi uppbrottet
enklare. Dessutom vill vi se ett skyddat boende särskilt för äldre och
funktionshindrade som idag ofta inte är möjliga att placera på
stadens eller jourernas ordinarie skyddade boenden eftersom
behovet av vård och stöd helt enkelt är för stort.
Kvinnor och personer med lägre inkomster åker i högre grad
kollektivt än män och höginkomsttagare. Kvinnor och personer med
lägre inkomster går också mer, än män och höginkomsttagare.
Därför vill vi göra Stockholm till en riktig gång- och cykelstad.
Biltrafiken står för en stor del av utsläpp och föroreningar i
stadsdelen. Satsningar på eldrivna fordon är inte heller en tillräcklig
lösning. En storskalig elektrifiering kräver otroliga mängder
mineraler och metaller, och när de utvinns leder det alltför ofta till
att värdefull natur förstörs och mänskliga rättigheter kränks. Vi är
mitt i ett klimatnödläge och därför måste biltrafiken minska
drastiskt.
Den blågröna majoriteten i Stockholm har från början varit tydliga
med att de vill fortsätta med både utförsäljning av fastigheter och
sin ombildningshets som de initierat vid sina tidigare
mandatperioder. Detta inkluderar det blågröna styret i SpångaTensta. Utifrån senaste budgeten kan vi konstatera att styret
fortsätter sälja ut de billigaste hyresrätterna och sätter låga mål för
allmännyttans bostadsbyggande, trots att hemlösheten bland
kvinnor utsatta för våld ökar. Undersköterskor och barnskötare som
bygger Stockholms välfärd får svårare att ha råd med sitt boende.
Majoriteten i Stockholms stad är glada över att antalet godkända
förturer för våldsutsatta i bostadskön har ökat från 12 st 2020 till 17
st 2021. Visst håller vi med om att utvecklingen är positiv, men en
ökning på fem personer tycker vi inte är värt något större jubel.
Hittills i år har 28 procent av avslagen berott på 2-årsregeln. Vi
tycker att den grönblå majoriteten borde uppmana kommunala
bostadsbolag att bortse från regeln som kräver skuldfrihet för att
beviljas förtur till bostad. Många våldsamma män utövar ekonomisk
våld genom att skuldsätta kvinnor. Vi vill också införa en
bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och barn.
Hemlöshet ökar i hela Sverige och Stockholm är inget undantag.
Vanligaste orsaken till hemlöshet är fattigdom och brist på
lägenheter. Det drabbar alltså grupper som är så kallade strukturellt
hemlösa - det vill säga att deras problem helt enkelt är att de inte får
tillgång till någon bostad. Stockholms stads egen rapport från 2017
visar att hemlösheten ökar framförallt bland gruppen kvinnor och
personer med utländsk bakgrund. Av dem som har barn är 70
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procent ensamstående kvinnor, där var femte varit utsatt för våld i
nära relation och 9 procent anger skilsmässa.
Sverige hör till de länder i Europa med mest segregerad
arbetsmarknad sett till hudfärg, enligt OECD:s International
Migration Outlook från 2011. År 2018 tog Länsstyrelsen i
Stockholm fram en rapport ”Antisvart rasism och diskriminering på
arbetsmarknaden” som bland annat visade att afrosvenskar behöver
ha forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst
som en person i den övriga befolkningen som har gått en treårig
eftergymnasial utbildning. Afrosvenskar är också i högre grad
arbetslösa eller hänvisade till lågstatus- och låglönearbeten oavsett
utbildningsnivå. För att motverka rasism och diskriminering vill vi i
FI att det införs jämlikhetsdata för att undersöka hur det ser ut med
rasism men också de andra diskrimineringsgrunderna för att kunna
motarbeta den strukturella rasismen och all form av strukturell
diskriminering".
Särskilt uttalande
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
"Särskilt uttalande
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för
en utförligare beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om
verksamhetsplan med anledning av vårt presenterade motförslag till
stadsövergripande omprioriteringar i kommunfullmäktige".
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