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Förslag till beslut 
 
1. Verksamhetsplanen för år 2016 fastställs delvis i enlighet med stadsdelsför-
valtningens förslag till beslut. 
 
2. Stadsdelsförvaltningen uppdras att komplettera och justera verksamhetspla-
nen i enlighet med vad som nedan anförs. 
 

Ansvar i en tid med utmaningar 
Liberalerna föreslår satsningar på välfärdens kärnverksamheter med bibehållen 
skattenivå. På så sätt kombinerar vi ansvarstagande för välfärden med en politik 
för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Vi lyckas göra detta genom att prioritera 
satsningar som gör konkret skillnad för stadsdelens invånare, inte minst de som 
allra mest behöver samhällets hjälp och stöd, framför majoritetens symbolpoli-
tik. 
 
Från länder som härjas av krig, fattigdom och förtryck kommer många männi-
skor till Europa i sökandet efter ett drägligt liv. Stockholm ska vara en stad där 
dessa människor kan bygga sig en framtid. Den solidaritet som stockholmarna 
har visat med medmänniskor på flykt ger hopp om att detta är en situation som 
vi kan lösa tillsammans. Bland invånarna i Skarpnäcks stadsdelsområde finns 
ett stort engagemang för att hjälpa människor på flykt och förvaltningen ska 
fortsätta bidra till att de flyktingar som kommer hit får ett gott mottagande och 
känner sig trygga. 
 
Att hitta boenden för nyanlända flyktingar är en angelägen utmaning. Alla sta-
dens nämnder måste hjälpas åt att lokalisera lokaler som på kort sikt kan an-
vändas för detta ändamål. 
 
För oss liberaler kommer kvalitet och valfrihet alltid före driftsform. Den 
rödgrönrosa majoriteten i stadsdelarna driver en politik där många väl-
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fungerande och populära verksamheter som drivs av fristående anord-
nare nu återkommunaliseras inom snart sagt samtliga verksamhetsom-
råden. Det är inte att sätta brukarnas och skattebetalarnas behov främst. 

 

Förskola 
Vårt Stockholm ska vara den öppna världsstad där varje ung människa får 
chansen att utvecklas och välja hur livet ska se ut. Förskolan har en stor pot-
ential för att låta varje barn utvecklas till den som den ska bli, oberoende av 
kön.  
 
I Liberalernas Stockholm har förskolan, kommunal såväl som fristående, goda 
förutsättningar och präglas av trygghet, ett väl genomarbetat pedagogiskt fokus 
och av en hög kvalitet.  
 
En nyckel till att fortsätta utveckla förskolans kvalitet är att satsa på förs-
kollärarna. Därför satsar vi på att höja förskollärarnas löner. 
 
Genom stora ansträngningar har antalet barn per grupp i förskolan minskat un-
der Alliansmajoriteten, samtidigt som barngrupperna ökat i Sveriges övriga 
storstäder. Finansborgarrådet aviserar nu att storleken på barngrupperna ökar. 
Liberalerna välkomnar att Utbildningsnämnden i samråd med stadsdelsnämn-
derna tar fram ett nytt kvalitetsmått för förskolan. Tills vidare är det dock själv-
klart att taken på 14 respektive 18 barn per grupp ska hållas. Föräldrarna har 
rätt att förvänta sig en förskola där personalen har tid för barnen. 
 
För att säkerställa att resurserna kommer förskolan till del vill vi höja vi förskole-
pengens andel av grundschablonen med en procentenhet. Förskolepengens 
andel av grundschablonen ska vara 81 procent av grundschablonen. Pengens 
andel av grundschablonen för barn i pedagogisk omsorg höjs med 0,5 procen-
tenheter och uppgår till 94,5 procent av grundschablonen. 
 
Den som leder den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret på 
en förskoleavdelning eller förskola ska vara förskollärare. Med anledning av den 
tilltagande bristen på förskollärare måste staden stärka arbetet med rekrytering, 
kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal. En viktig del i 
detta är att verka för fler manliga förskollärare, liksom för mångfald i personal-
sammansättningen i övrigt. I Stockholms stad satsar Liberalerna 210 miljoner 
kronor utöver majoriteten på lokalt finansierade karriärtjänster och på löneök-
ningar för lärare i förskola och skola. 
 
För att trygga en fortsatt personalförsörjning är det viktigt att nämnden erbjuder 
medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller 
förskollärare.  
 
När staden fortsätter att växa måste förskoleutbyggnaden följa med. Staden ska 
hålla fast vid det så kallade ”förskoletalet” vid planering av nya stadsdelar. Alla 
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familjer ska kunna få en förskoleplats i sitt närområde och barnomsorgsgarantin 
ska hållas.  
 
Förskolorna ska arbeta aktivt med jämställdhet inom alla delar av verksamheten, 
så att alla barn får tillgång till alla de möjligheter och utmaningar som förskolan 
erbjuder. Alla barn ska ha lika möjligheter att bredda sina lekmönster, och ut-
vidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.  
 
Litteraturen ska ha en given plats i förskolan. Förskolebarnens språkutveckling 
stimuleras genom ett aktivt samarbete mellan förskolorna och biblioteken i när-
området. Projektet Stockholm Högläser, där varje förskola utser ett läsombud 
som driver det läsfrämjande arbetet, är en mycket viktig del i detta arbete. Alla 
barn ska få möjlighet till inblick i den digitala världen och därför ska surfplattor 
finnas i förskolan som komplement till böcker och som pedagogiskt hjälpmedel 
för lärande och lek. 
 
Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Personalen ska ha möj-
lighet till kompetensutveckling inom detta område. Barnkulturplanen Kultur i 
ögonhöjd utgör en viktig del i detta arbete. Staden ska utveckla lösningar som 
låter förskolepersonal själva finna spännande kulturaktiviteter genom till exem-
pel Kulans webbplats. 
 
Förskolans fysiska miljö ska väcka nyfikenhet, och inspirera barn till utforskande 
och upptäckande. Miljön både i förskolan och i dess närområde ska ge möjlig-
het till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Utemiljön ska också ses som ett 
av förskolans pedagogiska rum. Stadsdelen ska ha fortsatt höga ambitioner för 
en kemikaliesmart förskola. 
 
Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i för-
skoleåldern. Alla barn ska få god, varierad och näringsriktig mat i förskolan. Det 
är angeläget att vi fortsätter och utvecklar det ambitiösa arbete med förskole-
måltider som inleddes när Liberalerna och Alliansen styrde stadsdelen. 
 
Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det 
sker i samverkan med föräldrarna. Stödet ska utformas så att det stärker bar-
nets egen lust att lära och utvecklas. Alla barn har samma möjligheter till stöd 
oavsett om de går i kommunal eller fristående förskola.  
 
Ett utvecklingsområde för stadens förskolor är arbetet med flerspråkiga barn 
och mångkulturellt arbete. Det är angeläget att förskolan har en bra kompetens 
om barns språkutveckling och kan stödja flerspråkighet hos barn med annat 
modersmål än svenska.  
 
Nämnden ska arbeta för att tillsammans med övriga berörda nämnder och frivil-
ligorganisationer erbjuda meningsfull verksamhet för barn på flykt. 
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Barn, kultur och fritid 
I det liberala Stockholm har alla barn rätt till en trygg uppväxt under goda lev-
nadsvillkor. I stadsdelarna bedrivs en angelägen och viktig verksamhet i både 
kommunala verksamheter och i fristående verksamheter för att ge alla unga i 
Stockholm tillgång till ett stimulerande utbud av fritidsaktiviteter. Detta ska vär-
nas och utvecklas. 
 
En aktiv och drogfri fritid minskar risken att ungdomar hamnar otrygghet och 
kriminalitet. Genom ett levande förenings- och idrottsliv över hela staden, lik-
som god tillgång till öppna verksamheter för ungdomar genom fritidsklubbar, 
fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och andra stödjande insatser från staden 
ska alla ungdomar ges förutsättningar till en trygg uppväxt. 
 
Staden ska tillhandahålla en god fritidsverksamhet för barn och ungdo-
mar. Det är angeläget att man i planeringen av verksamheter för barn och 
ungdomar tar särskild hänsyn till behoven hos barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
 
Fritidsgårdar erbjuder många ungdomar en mötesplats på lov, kvällar och hel-
ger. Det är viktigt att fritidsgårdarna arbetar förebyggande mot droger och kri-
minalitet. Både pojkar och flickor ska kunna känna sig trygga och välkomna. 
Läxhjälp ska erbjudas alla barn. 
 
Behovet av fritidsverksamhet för barn i åldern 10–12 år ska särskilt uppmärk-
sammas. Barn i denna ålder som lever i otrygghet löper extra stor risk att rekry-
teras till kriminella miljöer. 
 
Ungdomar med funktionsnedsättning ska erbjudas att delta på samma villkor 
som alla andra. Utöver detta ska det ordnas lovaktiviteter speciellt riktade för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 
 
Sommarkoloniverksamhet i olika former ska finnas tillgänglig under sommarmå-
naderna. Barn som av olika skäl har större behov än andra av att åka på som-
markoloni bör prioriteras. Det är viktigt att kolloverksamheten förblir en mötes-
plats för barn och unga med olika etnisk och social bakgrund. 
 
Fler barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att delta i 
ordinarie sommarkoloniverksamhet. Inom verksamhet för LSS-kollo finns kollo-
gårdar med olika inriktningar och anpassningar beroende på deltagarnas ålder 
och typ av funktionsnedsättning.  
 
Skarpnäcks parklekar är en verksamhet som har betydelse för många barn och 
deras öppettider bör vara anpassade efter när efterfrågan finns. Vi ser med oro 
på de omotiverade återkommunaliseringar av parklekar som har förekommit i 
olika delar av staden. 
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Föreningslivet är en viktig del i arbetet för trygghet, integration och folkhälsa. 
För att stimulera lokala föreningar och därigenom kulturliv och idrottsaktiviteter 
för stadens ungdomar finns föreningsstöd att söka.  
 
Föreningsdriven ungdomsverksamhet av hög kvalitet är en viktig del av fritids-
utbudet för barn och unga och ska stödjas. 
 
Stadens föreningsstöd ska inte ges till föreningar som inte ställer upp på de 
demokratiska värderingarna eller på allas lika värde. 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en 
förutsättning för fungerande valfrihet och lika villkor för mindre aktörer. I Libera-
lernas Stockholm är det alltid den enskilde medborgaren som bestämmer över 
sitt liv, inte politikerna. Äldre ska ha samma rätt till självbestämmande och 
egenmakt som yngre. Valfrihet ska införas för servicehus. 
 
De äldre ska kunna känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov 
och ta hänsyn till deras önskemål. Det är viktigt att äldre bemöts med respekt 
för sin värdighet och sina livsval och att de ges möjlighet att påverka sin egen 
livssituation och omsorg. I vår budget föreslår vi att ersättningen för hemtjänst i 
ordinärt boende, avlösning, ledsagning höjs med 3 procent, en procentenhet 
mer än majoriteten. 
 
Alla äldre ska kunna komma till ett tryggt och anpassat boende. Personer 
över 85 år som så önskar ska ges plats på servicehus eller vård- och 
omsorgsboende, med början 1 juli 2016. På Liberalernas initiativ har en 
parboendegaranti införts i Stockholm, som gör det möjligt för de äldre 
par som så önskar att bo ihop. Vi vill nu utreda möjligheten att även låta 
nära vänner bo på samma eller närliggande boende. 
 
I sammanhanget vill vi även framhålla RUT-avdragets betydelse för äldre perso-
ner. RUT används framför allt av personer som är över 75 år. Liberalerna vill 
höja RUT-avdraget för äldre. Det ger en ökad trygghet för äldre som vill bo kvar 
hemma att till en överkomlig kostnad kunna få hjälp med tunga hushållssysslor 
som till exempel fönsterputsning och städning. 
 
För att ge äldre i Stockholm en god vård och omsorg krävs ett gott ledarskap 
samt engagerad och utbildad personal. Inom äldreomsorgen finns ett behov av 
grundutbildning som måste mötas. Målet är att all tillsvidareanställd personal 
ska ha grundutbildning. 
 
Som anställd inom äldreomsorgen i Stockholm ska man kunna göra karriär och 
utvecklas i sin yrkesroll. Detta är inte minst en viktig jämställdhetsfråga, mot 
bakgrund av den höga andelen kvinnliga anställda. Kompetens och vidareut-
bildning ska premieras i form av högre lön. 
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Det är viktigt att ta tillvara kunskaperna hos personer som talar andra språk, 
eller har kulturell eller annan kompetens som kan höja kvaliteten i omsorgen 
som ges till Stockholms åldrande befolkning med bakgrund i andra länder. 
 
Intentionen bakom det nya tidsregistreringssystemet i hemtjänsten är bra, men 
genomförandet har lett till höjda kostnader. Stadsdelarna ska noga följa ande-
len beslutade timmar som utförs och att kostnadsutvecklingen följer budgetens 
prognoser. 
 
Ett bra bemötande är avgörande för god kvalitet inom äldreomsorgen. Det är 
viktigt att såväl chefer som personal ständigt utbildas i stadens värdegrund. Det 
gäller anställda inom såväl kommunal som privat regi. 
 
Stadsdelsnämnden ska tillhandahålla öppna verksamheter för äldre även under 
sommaren och storhelgerna. Det är just i semestertider, när släkt och vänner är 
bortresta, som man har störst behov av att kunna träffa andra. Möjligheten till 
samarbete med frivilligorganisationer ska därvid uppmärksammas. Nämnden 
bör ta till vara den resurs som feriearbetande ungdomar utgör. 
 
Alla äldre som vill och kan ska få delta i sociala aktiviteter på sina vård- och 
omsorgsboenden. Staden ska respektera de äldres intressen och livsval vid 
planering av aktiviteter, kulturutbud och liknande verksamhet. 
 
Måltiden är en viktig stund på dagen. Skarpnäck har under en rad år be-
drivit ett framgångsrikt arbete för bättre måltider i förskolan, men även 
maten för äldre behöver uppmärksammas. Äldre ska alltid kunna välja på 
flera olika måltider. Äldre som har hemtjänst ska alltid kunna välja om 
man vill ha matlåda eller få hjälp med att laga mat i det egna köket. Vi 
liberaler kallar detta en laga mat-garanti. 
 
Äldres tillgång till kultur ska särskilt uppmärksammas. Tillgänglighet till bibliotek 
eller biblioteksservice ska öka för äldre som bor på stadens boenden. 
 
Modern teknik är en viktig del av vardagen för allt fler äldre och stadsdelen bör 
verka för att de som önskar kan få hjälp att hantera tekniken, t.ex. i samverkan 
med frivilligorganisationer. Aktiverande tv- och dataspel kan bidra till att för-
bättra äldre personers  kognitiva förmåga och minnesfunktion och bör ses som 
en självklar del av utbudet i bland annat stadsdelens öppna verksamheter för 
äldre. 
 
Möjligheter till utevistelse ska vara en naturlig del i omvårdnaden av de äldre 
och kunna ske året runt för den som så önskar. Promenader är en viktig före-
byggande insats som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. I samband med 
detta är det viktigt att framhålla betydelsen av en välfungerande gatubelysning 
och snöröjning, så att fler äldre kan och vågar vistas utomhus även under vin-
terhalvåret. 
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När nya stadsdelar byggs ska staden planera för fler bostäder till äldre. Mål-
sättningen ska vara att minst fem procent av bostäderna i större bostadsprojekt 
ska utgöras av vård- och omsorgsboende, serviceboende, trygghetsboende 
eller seniorboende. 
 
Äldres utsatthet ska uppmärksammas och motverkas. Stadsdelarna ska an-
ordna regelbundna trygghetsvandringar med särskilt fokus på äldres otrygghet 
och tillgänglighet. All personal i hemtjänsten ska få utbildning i att uppmärk-
samma och anmäla våld i nära relationer. 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
I Liberalernas Skarpnäck ska alla människor tillförsäkras integritet, självbe-
stämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller 
inte. Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att 
kunna leva ett självständigt liv och att ha en meningsfull daglig sysselsättning.  
 
Rätten att välja boende, daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning, avlösning, 
korttidstillsyn och personlig assistans ska värnas. 
 
En rättssäker bedömning kräver att brukaren får träffa en handläggare som har 
goda kunskaper om brukarens funktionsnedsättning och behov. Biståndsbe-
dömare ska ha större möjlighet till specialisering inom en viss funktionsnedsätt-
ning. 
 
Ohälsa är ett större problem bland personer med funktionsnedsättningar 
än i befolkningen som helhet. Deltagare i daglig verksamhet bör ges 
friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid. Vi föreslår att 
habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs med 15 procent. 
 
Riktlinjerna för ledsagning förtydligas så att det framgår att ledsagning ska be-
viljas för inköp av dagligvaror, liksom för att synskadade föräldrar ska kunna 
följa med sina barn på aktiviteter som tillhör ett normalt föräldraskap. 
 
Den övre beloppsgränsen för ledsagares omkostnader vid aktiviteter bör höjas 
från 300 till 400 kronor i månaden. Riktlinjerna bör ändras för att göra det lät-
tare att spara belopp till enstaka särskilda evenemang.  
 
Fler bostäder måste byggas för personer med fysisk och psykisk funktionsned-
sättning. Bostäder för personer med funktionsnedsättning måste planeras in i 
nya stadsdelar i ett tidigt skede.  
 
Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad. Staden ska fortsätta 
sitt arbete med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpta hinder och för att öka 
tillgängligheten i samhället. 
 
Personer med funktionsnedsättning ska ges ett värdigt bemötande i sina kon-
takter med nämndens personal. 
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Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri  
Tidiga insatser för utsatta barn är av central betydelse. Alla inblandade aktörer 
ska arbeta tätt tillsammans för att förebygga att barn och vuxna far illa och rea-
gera snabbt och effektivt om det ändå sker. Nämnden ska fortsatt beakta barn-
perspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkon-
vention. 
 
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög i många stadsdelar. Ny-
anställda socialsekreterare får ta ansvar för ett stort antal krävande ärenden 
utan tillräcklig handledning eller möjlighet till kollegialt lärande. Det krävs ett 
genomgripande lyft av socialsekreterarnas situation, där hela arbetssituationen 
och arbetsmiljön måste förbättras. 
 
Socialsekreterarna måste få större möjlighet att göra karriär inom sitt 
yrke. I ett första steg bör lönen för de socialsekreterare som arbetar med 
barn- och ungdomsärenden höjas. Höjningen motsvarar 1 500 kronor per 
anställd och månad i genomsnitt. Socialsekreterarnas möjlighet till kar-
riärutveckling ska därvid prioriteras. 
 
Insatser för kvinnofrid, arbetet mot våld i nära relationer och arbetet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck ska fortsatt prioriteras. 
 
Föräldrastödsinsatser ger goda effekter. Föräldrastödsprogram som Komet och 
ABC ska erbjudas föräldrar i förebyggande syfte för att minska konflikter inom 
familjer. 
 
Barn och ungdomar i familjehem är en högt prioriterad målgrupp. Rekrytering 
och kvalitetssäkring av familjehem för ensamkommande flyktingbarn och flyk-
tingungdomar ska fortsätta vara en prioriterad verksamhet.  
 
När barn omhändertas enligt LVU ska placering i det egna hemmet användas i 
ytterst begränsad omfattning. 
 
De elever som har de sämsta förutsättningarna hemma ska ha bäst förutsätt-
ningar i skolan. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för barn som far illa.  Det 
stödmaterial som finns för samverkan mellan skolan och socialtjänsten måste 
hållas aktuellt och spridas till skolorna. Socialtjänsten ska ha en namngiven 
kontaktperson som skolorna kan vända sig till. 
 
Elever har alltid rätt att få ta del av undervisningen i skolan. Skolan och social-
tjänsten ska arbeta aktivt för att få tillbaka så kallade ”hemmasittare” till skolan 
och ska bevaka att skolplikten uppfylls. 
 
Barn som omhändertagits av socialtjänsten har samma rätt till en bra utbildning 
som alla andra. Stockholms stad ska ställa höga krav på placerade barns skol-
gång och kräva att läxhjälp finns för placerade barn. Inget barn ska placeras 
utan att det finns en skolplanering.  
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Det drogförebyggande arbetet ska fortsatt prioriteras. Obligatoriska föräldra-
samtal ska hållas senast efter 48 timmar när en påverkad minderårig påträffats 
av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott.  
 
Det är viktigt att nämnden samarbetar med bostadsbolagen för att förebygga 
vräkningar. Inga barnfamiljer ska behöva vänta mer än en vecka på att få sitt 
första budget- och skuldrådgivningssamtal. 
 
Nämnden ska arbeta för att sysselsättningen till personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och lindrig utvecklingsstörning förbättras.  
 
Sedan ett antal år har projektet Skarpnäckslyftet bedrivits i stadsdelen. Pro-
jektet har varit ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, polisen, stiftelsen 
På rätt väg och bostadsbolagen. Enligt utvärderingar som gjorts har 
Skarpnäckslyftet bidragit till att förebygga brottslighet och social problematik. 
Projektet har även bidragit till att tryggheten i området under en rad år ökat. När 
projektet nu löper ut är det angeläget att de erfarenheter som gjorts tas tillvara 
och blir en del av förvaltningens ordinarie arbete. 
 
I Skarpnäcks stadsdel finns en bred politisk enighet om arbetet för att 
bekämpa nazism, rasism och våldsbejakande extremism. Förvaltningen 
ska fortsätta arbeta enligt den handlingsplan som tagits fram och vid 
lämplig tidpunkt återkomma till nämnden med uppföljning och underlag 
för eventuell revidering av handlingsplanen. Det är angeläget att agera på 
ett tidigt stadium när invånare befinns vara i riskzonen för radikalisering. 
Detta arbete måste bedrivas i nära samverkan med andra nämnder och 
utomstående aktörer. 

 

Stadsmiljöverksamhet 
Skarpnäcks stadsdelsområde står inför en spännande utveckling. I både Ham-
marbyhöjden–Björkhagen och Bagarmossen–Skarpnäck pågår omfattande 
stadsutvecklingsprojekt som kommer att tillföra vår stadsdel ett stort antal nya 
bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor och lokaler för andra verksamheter. 
Därutöver tillkommer flera mindre projekt runt om i stadsdelen.  
 
Liberalerna välkomnar denna utveckling. Vi är övertygade om att de nya 
bostäderna och arbetsplatserna kommer vara ett mycket positivt tillskott 
till vår stadsdel och utveckla områdenas urbana kvalitéer. Vi vill dock 
framhålla vikten av att projekten genomförs på ett sätt som bidrar till att 
främja täthet, trygghet och levande stadsmiljöer. Stadsdelen är dialog-
partner och remissinstans i dessa frågor, och det är angeläget att förvalt-
ningen bidrar till att de programarbeten och förtätningsprojekt som görs 
får en inriktning som främjar dessa värden. 
 
I takt med att stadsdelen växer är det också viktigt att trafikfrågorna hanteras på 
ett bra sätt. Stadsdelen ska medverka till att framför allt gång- och cykeltrafik-
nätet utvecklas – med särskilt fokus på trygghet för skolelever – och att dessa 
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vägar är farbara året om. För att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet bör 
parkeringsavgifter och boendeparkering införas även i ytterstaden. 
 
Liberalerna välkomnar den utbyggnad av tunnelbanenätet som Alliansregering-
en tog initiativ till. På sikt kommer detta att medföra en femtioprocentig kapaci-
tetsökning på linje 17, vilket behövs när befolkningen ökar. Liberalerna är också 
angelägna om att den planerade utbyggnaden av Spårväg syd från Flemings-
berg till Älvsjö på sikt får sin förlängning hela vägen till Skarpnäck. Ytterstaden 
behöver fler attraktiva tvärförbindelser! 
 
Skarpnäck ska ha en attraktiv och levande, trygg och välskött stadsmiljö. Ett 
viktigt led i trygghetsarbetet är att säkerställa att tillkommande bebyggelse blir 
tät och har stadskvalitéer, samt att förekomsten av mörka passager och 
buskage minimeras. Gatubelysningen ska vara väl utformad och fungerande. 
 
Skarpnäck ska vara klotterfritt och det ska vara rent och städat på allmänna 
platser såsom gator, torg och parker. Stadens städ- och klottergaranti gäller, 
vilket innebär att städning och tömning av offentliga papperskorgar, liksom klot-
tersanering, ska ske inom 24 timmar efter anmälan. 
 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till behoven hos 
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Medborgardialogen ska 
utvecklas med utgångspunkt från lokala parkplaner. 
 
Möjligheterna till urban odling ska utvecklas i Skarpnäck. Odlingsföreningar bör 
ges möjlighet att få brukaravtal eller arrendera odlingsområden på kommunal 
mark. Många av stadens outnyttjade grönytor skulle kunna användas för urban 
odling.  
 
Lekplatser ska utformas så att barn med funktionsnedsättning kan använda 
dem och vid renovering ska hänsyn tas till tillgänglighetsskapande åtgärder. 
Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas. Trappor ska vid upp-
rustning kompletteras med ledstänger, barnvagnsramper och kontrastmarke-
ring. 

 

Ekonomiskt bistånd 
Det ekonomiska biståndet ska vara en utväg för att hjälpa den som under en 
viss tid i livet inte har några andra medel till sin försörjning. Inriktningen för poli-
tiken är att människor ska gå från bidrag till självförsörjning. En grundläggande 
prioritering för politiken måste vara barns lika rätt till en god uppväxt oavsett 
familjens omständigheter. 
 
Möjligheten att utöva idrott och delta i kultur är en skyddsfaktor för barn som 
växer upp i utsatta familjer. Liberalerna föreslår en återinföring av Fritidspengen. 
Alla barnfamiljer med försörjningsstöd ska kunna ansöka om att avgiften för 
kulturskola, idrottsförening eller annan regelbunden fritidsverksamhet ska ingå i 
det ekonomiska biståndet. 
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För att stärka incitamenten att gå från ekonomiskt bidrag till arbete och 
självförsörjning vill Liberalerna att mottagare av ekonomiskt bistånd i 
Stockholms stad ska få undanta 35 procent av arbetsinkomster utan att 
det påverkar rätten till försörjningsstöd, så kallad jobbstimulans. Det är en 
ökning från nuvarande nivå på 25 procent. Detta ska även gälla egenföre-
tagare som bedriver näringsverksamhet med F-skattsedel.  

 

Arbetsmarknadsåtgärder  
I Liberalernas Stockholm har alla som kan ett jobb att gå till. Jobbtorg Stock-
holm fortsätter att vara huvudarenan för stadens arbetsmarknadsåtgärder. 
Nämndens huvuduppgift är att se till att fler mottagare av ekonomiskt bistånd 
kan gå vidare till insats på jobbtorgen.   
 
Att få in en första fot på arbetsmarknaden, och få erfarenhet och referenser, är 
ett viktigt steg i arbetslivet. Staden ska fortsätta erbjuda ungdomar i Stockholm 
feriearbeten under både sommar- och vinterferier samt på helgerna. Feriearbe-
tande ungdomar ska kunna erbjudas arbete utanför den egna stadsdelen. 
 
Majoriteten har ökat antalet sommarjobb, men samtidigt utökat målgruppen till 
att även omfatta 18-åringar. Resultatet har blivit att en lägre andel av de sö-
kande har beviljats ett sommarjobb. Det är inte rimligt att unga vuxna, som 
själva bär ansvaret för sin försörjning, ska konkurrera med ungdomar om de 
sommarjobb som staden anordnar. 
 
Staden ska samverka med det privata näringslivet för att företag ska ta emot 
fler feriearbetande ungdomar. Staden ska utreda behovet av och möjligheten 
att kompensera företag som tar sig an feriearbetande ungdomar som annars 
skulle varit hänvisade till ett kommunalt feriearbete. 
 


