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Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan av
månadsrapporten för september 2020 till handlingarna.
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (v) anmälde ett särskilt uttalande.
"Individ- och familjeomsorg
Vi noterar ett kraftigt underskott speciellt när det gäller barn- och
ungdom och ser inte ett direkt samband att Covid 19 skulle innebära
att placeringar förlängs och därmed ökar kostnaderna. De
placeringar utanför hemmet som gör när det gäller barn och
ungdomar görs först när andra åtgärder är uttömda. Det innebär att
det handlar om barn och ungdomar där det antingen är stor brist i
föräldraomsorgen eller där ungdomarna själva har en svår
problematik med missbruk och/eller kriminalitet. Placeringarna görs
ofta efter ett långvarigt och ambitiöst arbete i öppenvårdsform. När
placeringar blir nödvändiga blir de därmed ofta både långvariga och
kostsamma. Det är snarare så att individ- och familjeomsorgen är
underbudgeterad. Vi motsätter oss bestämt att placeringar av
kostnadsskäl avslutas innan målet med dem är uppfyllt.
Äldreomsorg
Även äldreomsorgen är kraftigt underbudgeterad och har så varit
under en följd av år. Vi känner stor oro för framtiden då nu de stora
barnkullarna från 1940-talet kommer upp i den ålder då behov av
äldreomsorg inträder och behovet av äldreomsorg därmed kommer
att öka kraftigt i stadsdelen. För äldreomsorgen krävs
systemförändring. Från New Public Management (NPM) med
detaljstyrning inpå minsta minut (och ofta också ett otillräckligt
antal minuter) och till ramtider (som skall vara tillräckliga och med
utrymme för oförutsedda händelser) och möjlighet för de äldre att
kunna påverka innehållet i sin omsorg och inte enbart välja vilken
utförare de skall få hjälp av.
Förskolorna
Överskottet när det gäller förskolor innebär att budgeten totalt är i
balans trots stora underskott både när det gäller individ- och
familjeomsorg och äldreomsorg. Detta är anmärkningsvärt då vi får
ständiga signaler om att förskolepersonalen känner sig hårt pressad
av för stora barngrupper. Trots löftet att barngruppernas storlek
skulle minskas. Områdets på sina ställen alltför små förskolegårdar
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blir också en ytterligare belastning på personalen då utflykter till
parkområden är både mer tidskrävande och mer personal-krävande
än om det finns en tillräckligt stor gård i direkt anslutning till
förskolan för barnens utevistelse.
Vi vill fortsatt betona att kravet på en godtagbar arbetsmiljö för
förskolepersonalen är något som ska arbetas för och uppfyllas varje
dag. Extra viktigt i denna svåra tid när pandemin utsätter en redan
hårt arbetande arbetsgrupp för ännu hårdare press. Det är tydligt att
målet om barngruppernas storlek satt i kommunfullmäktige inte kan
fullföljas med den besparing och snäva budget som majoriteten
tilldelade förskolan."
Handlingar i ärendet
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