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§4
Verksamhetsplan för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2020
HÄ 2020/20

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
förslag till verksamhetsplan 2020 och överlämnar den till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2020, bilaga 1.
3. Nämnden godkänner system för internkontroll, se bilaga 2.
4. Nämnden godkänner plan för upphandling, bilaga 4.
5. Nämnden godkänner ersättningsnivåer för
intäktsfinansierade verksamheter, se bilaga 5.
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
resultatenheter, se rubrik Resultatenheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt en budget som är det
övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens
nämnder och bolag. Stadens integrerade system för ledning och
styrning (ILS) är styrande i nämndernas arbete med budget och
verksamhetsplan. I kommunfullmäktiges budget
fastställs inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet samt
indikatorer och aktiviteter. Nämnden har tagit fram 15 nämndmål
med tillhörande aktiviteter och indikatorer.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"Att avslå förvaltningens förslag,
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett nytt förslag till
verksamhetsplan för 2020 med utgångspunkt från Vänsterpartiets
förslag till budget och verksamhetsplan för Stockholms stad, samt
att därutöver anföra:
Vänsterpartiets förslag till budget och verksamhetsplan för
Stockholms stad innebär väsentligt bättre förutsättningar för
förvaltningens verksamhet.
Vi konstaterar att förvaltningens förslag innehåller högt ställda
målsättningar i många avseende, men de av majoriteten anvisade
budgetramarna ger inte förutsättningar för att verkställa dessa.
När det gäller äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden finns det
två undantag där målsättningarna är mycket lågt ställda – att målet
skall vara att 55% är nöjda med möjligheten till utevistelse och att
65% skall tycka att måltiden är en trevlig stund på dagen är mycket
lågt satta mål – och det för en grupp som under pandemin farit
mycket illa trots de ansträngningar som gjorts av personalen."
Reservation
Eva Fagerhem (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
" Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2020.
Att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till
nämnden med en verksamhetsplan i överensstämmelse med vad
som anförs i Socialdemokraternas förslag till beslut samt i enlighet
med Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige.
Ny stadsdelsnämnd
Som kommunfullmäktige tidigare beslutade, så upphörde
Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder från den 30
juni 2020 och en ny stadsdelsnämnd, Hägersten-Älvsjö, bildades
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från den 1 juli 2020. En verksamhetsplan för den nya nämnden har
därför tagits fram.
Vi socialdemokrater har varit kritiska till denna sammanslagning
och under beslutsprocessen framfört vikten av närhet till
medborgarna och att de ges möjlighet till inflytande och delaktighet
även mellan valen. Kommunstyrelsen skriver att stadens service och
tjänster behöver anpassas till den växande befolkningen och att
samgåendet bedöms bidra till att skapa goda förutsättningar för att
arbeta med utvecklingsfrågor samtidigt som de gemensamma
resurserna kan användas mer effektivt. Utöver dessa rader ger
remissunderlaget få motiveringar till den föreslagna
sammanslagningen.
Förvaltningen skriver att Hägersten-Älvsjö genom
sammanslagningen kommer att ha färre avdelningschefer. Vi menar
att risken är att det i stora stadsdelsförvaltningar ofta skapas större
personalgrupper som kan vara svåra att leda, och med ökade
arbetsmiljöproblem som en följd. En bra arbetsmiljö för personalen
är i sin tur en förutsättning för att kunna erbjuda bra service till
medborgarna.
Neddragningar, besparingar och effektiviseringar eller en
starkare välfärd till alla?
Vår vision är ett Stockholm för alla där klyftorna minskar och
sammanhållningen stärks. Vi arbetar för ett Stockholm som håller
samman i stark förvissning om att det inte är genom ökade klyftor
och ökad konkurrens som vår stad och vår stadsdel blir bättre.
Tvärtom är vi övertygade om att vi blir starkare tillsammans.
Arbetet för jämlika levnadsvillkor är viktigt och ingen ska lämnas
efter. Klyftorna i samhället är också en grogrund för politisk oro,
polarisering och kriminalitet.
Den grönblå visionen handlar om valfrihet och sänkta skatter på
bekostnad av satsningar på vår gemensamma välfärd,
förutsättningar för utveckling av äldreomsorgen, förskolan och vår
stads- och parkmiljö.
Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara
en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner
för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är
möjligt – men inte om man väljer skattesänkning före välfärden.
Liksom i verksamhetsplanen inför verksamhetsåret 2020 beskriver
förvaltningen här, på ett inspirerande sätt, de mål och visioner som
präglar stadsdelens arbete inom de olika verksamheterna. Halvvägs
in på verksamhetsåret och med en ny sammanslagen
stadsdelsförvaltning på plats kan vi dock känna oro för utvecklingen
inom vissa verksamheter. Vi lyfter här några exempel:
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Äldreomsorg - Nu krävs ordentliga satsningar så att lönerna
kan höjas och arbetsvillkoren förbättras.
Äldreomsorgens verksamhet har präglats av vägvalet att behålla
skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i
äldreomsorgen.
Pandemin har blottat bristerna i äldreomsorgen. Det går inte längre
att blunda för att decennier av bantade budgetar är en vansklig
grund att bygga verksamheten på. Att coronaviruset tog sig in på
svenska äldreboenden beror bland annat på att de, till skillnad från
sjukhus, är byggda för att vara hemlika och inte för att hantera
smittsamma sjukdomar, säger professor Marta Szebehely som har
forskat om äldreomsorg sedan 1980-talet. Hon lyfter fram
äldreomsorgens alltmer slimmade budgetar som har lett till en ond
spiral av osäkra anställningsvillkor, ökad arbetstakt och hög
personalomsättning. Nu krävs ordentliga satsningar så att lönerna
kan höjas och arbetsvillkoren förbättras.
Socialpsykiatri – Spara inte på en av samhällets mest utsatta
grupper
Det minskade budgetutrymmet som majoriteten har beslutat om för
2020 tvingar förvaltningen till försämringar som drabbar de mest
utsatta i vår stadsdel. Den ökande psykiska ohälsan i samhället
möter majoriteten exempelvis med minskade resurser och sämre
förutsättningar för socialpsykiatrins sysselsättningar och
träffpunkter. Konsekvenserna blir att man slår ihop och flyttar
verksamheter samt halverar personalstyrkan. Att verksamheterna
bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt är viktigt. Lika viktigt är att
även ha en dialog med de som verksamheterna är till för - brukarna
inom socialpsykiatrin, en av samhällets mest utsatta grupper.
Förskola – Konsekvenser av den låga satsningen på
förskolan
Den historiskt låga satsningen på förskolan 2020 har inte gett
möjligheter att minska barngrupperna och öka personaltätheten.
Följden blir en verksamhet som i grunden tar mindre hänsyn till
barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv för personalen.
Som förvaltningen skriver är det viktig att i och med
sammanslagningen arbeta för att alla förskolor i den nya
stadsdelsförvaltningen har likvärdiga verksamheter, lokaler och
även förskolegårdar. Stadsdelsförvaltningens kartläggning av
förskolegårdarnas storlek visar att det finns alltför många små
gårdar. Gårdarnas behov av upprustning och arbete för likvärdiga
pedagogiska miljöer inom- och utomhus bör under 2020
kompletteras med en tydligt uttalad plan för hur små förskolegårdar
ska utvidgas och nya trånga gårdar undvikas. Små gårdar gör det
svårare för förskolor att leva upp till kommunfullmäktiges policy
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för fysisk aktivitet.
Det finns svårigheter med statistik kring barngruppernas storlek och
antal barn per anställd, men enligt uppgifter från Lärarförbundet
brister det när det gäller att leva upp till mål för antal barn per
personal. Det är vanligt att småbarnsgrupperna har fem personal per
grupp och när det gäller större barn sju personal per grupp.
Önskvärt vore att få en tydligare redovisning av detta samt även
barngruppernas storlek.
Stadsmiljö - Säkerställ att det finns resurser för uppföljning och
utvärdering
Ytterligare ett verksamhetsområde som kräver resurser är
parkskötseln. Vi socialdemokrater har i och med revisorernas kritik
fått bekräftat det vi sagt hela tiden, nämligen att stadsdelen
Hägersten-Liljeholmen inte haft tillräcklig intern kontroll för att
följa upp och vidta åtgärder när det gäller parkentreprenörens
arbete. I likhet med revisorerna menar vi att det ska säkerställas att
det finns resurser för uppföljning och utvärdering av den på
entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse att det finns tillräckliga
personella resurser för att genomföra detta.
Bostäder – Medverka till att det byggs bostäder utifrån de
behov som finns
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska staden och stadsdelen arbeta
för att uppnå målen i Agenda 2030 såsom att avskaffa fattigdomen,
god hälsa, god utbildning, jämställdhet, hållbara städer men också
att minska ojämlikheten.
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter
och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion,
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många
länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad
fattigdom under de senaste decennierna, har klyftorna ökat både
inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och
främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka
samhällsutvecklingen.
Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet enligt Sveriges
grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och
ansvaret ligger främst på kommunfullmäktige. Dock finns
möjligheter för stadsdelen att påverka vad som byggs och då
framför allt genom stadens remissförfarande. Vi saknar en
redogörelse för hur förvaltningen avser att arbeta med detta mål
som berör både brukare/klienter men också stadsdelens invånare i
stort."
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Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Beträffande den politiska verksamheten hänvisar vi till vårt
budgetförslag som presenterats i kommunfullmäktige. Där redogörs
för våra politiska satsningar i respektive verksamhet.
Sverigedemokraterna har återkommande påpekat att vissa av de
kärnverksamheter som stadsdelen åtar sig riskerar en bristande
kvalitet på grund av föreslagna ekonomiska ramar. Vi har vidare
lyft upp problemen med att rekrytera personal, främst till
äldreomsorgen, vilket är kanske en av de viktigaste faktorerna för
att bedriva en god verksamhet, i synnerhet under Corona.
Det är vår uppfattning att den aktuella sammanslagningen av två
stadsdelsförvaltningar genomförs som en konsekvens av de
generella ekonomiska åtstramningarna, vilket är oroväckande. Vår
förhoppning är att denna åtgärd kan skapa bättre förutsättningar för
berörda verksamheter att upprätthålla god kvalitet med hänsyn till
befintliga ekonomiska ramar."

Handlingar i ärendet
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internkontroll
 HÄ 2020/20-1 Bilaga 6 Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
 HÄ 2020/20-2 Bilaga 5 Ersättningsnivåer for
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 HÄ 2020/20-3 Bilaga 4 Plan for upphandling 2020
 HÄ 2020/20-5 Bilaga 2 System for internkontroll 2020
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