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§5
Tertialrapport 2 för 2021
HÄ 2021/469

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till
tertialrapport 2 för 2021 med helårsprognos och
delårsbokslut samt överlämnar den till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om
1,7 mnkr för kommunalt bostadsbidrag i enlighet
med ärendet.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende
kapitalkostnader med 0,4 mnkr i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel om 0,6 mnkr
för slutförandet av projektet Långsjöbadet i enlighet
med ärendet.
5. Nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel om 0,6 mnkr
för fördyringar i projektet Krausparken i enlighet
med ärendet.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende
tomgångshyror med 3,6 mnkr i enlighet med ärendet.
7. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 31,7 mnkr
i enlighet med ärendet och anmäler detta till
kommunstyrelsen.
8. Nämnden beslutar omprioritera parkinvesteringsmedel om
2,0 mnkr för Örby slottspark från upprustning av grusgångar
och planteringar, till dagvattenåtgärder i enlighet med
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse mot budget.
Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål
för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås
helt under året. Merparten av indikatorerna bedöms uppnås liksom
samtliga av nämndens mål.
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Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Lova André Nilsson
(MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva
Fagerhem m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"1. Sverigedemokraterna bifaller delvis förvaltningens förslag till
beslut.
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Tertialrapport 2 har inkommit till stadsdelsnämnden som ger en
överblick kring förvaltningens arbete i relation till
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Sverigedemokraterna ser positivt på att ett flertal inriktningsmål ser
ut att uppfyllas under verksamhetsåret, samt att många
verksamheter håller hög kvalitet. Detta till trots kan det konstateras
att en rad för stockholmarna viktiga frågor försummats genom de
inriktningsmål som satts upp av kommunfullmäktige, samt hur de
följs upp.
I en situation där den allmänna samhällsdebatten präglas av
reportage om grov kriminalitet och en betydande andel av
befolkning känner sig otrygga på kvällar och i offentliga miljöer
anser vi att inriktningsmålen är otillräckliga, och att mer behövs
göras. Trots att brottsbekämpning är en i stor utsträckning nationell
fråga finns det otaliga trygghetsfrämjande förslag, som
Sverigedemokraterna tidigare presenterat, som kan spela en
avgörande roll.
Utvecklingen av stadens infrastruktur har sedan länge prioriterat
vissa samhällsgrupper framför andra, och därigenom banat väg för
en ordning där de som är beroende av bil bortprioriteras till förmån
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för andra grupper. Det är Sverigedemokraternas bestämda
uppfattning att transportslag inte ska vara avgörande när det gäller
rätten till god framkomlighet och möjlighet att få vardagen att gå
ihop. Dieselförbud, vidare uppskjutning av östralänken och
utbyggnad av cykelbanor på bekostnad av bilväg är bara ett fåtal
exempel på hur möjligheterna till framkomlighet försämras i
Stockholm.
Sverigedemokraterna ser betydelsen av att det byggs attraktivt inom
stadsdelen eftersom vi upplever att på andra håll inom staden,
uppförs byggnationer som inte är i linje med folkviljan.
Tillbyggnaden av Liljevalchs och dess starka protester, är ett av
flera exempel på detta vilket pekar tydligt på skillnaden mellan
folkviljan och de styrande i frågan om hur Stockholm utvecklas.
Även här har Sverigedemokraterna länge understrukit behovet av en
mer folkförankrad inriktning där även medborgarnas uppfattning av
skönhet tas i beaktande.
Den presenterade tertialrapporten visar på hur förvaltningens arbete
i många avseenden går i en positiv riktning, medan det i många
avgörande fall går mot fel håll på grund av feltänkta inriktningsmål
uppsatta av stadshusmajoriteten. Sverigedemokraterna kommer
även fortsatt att arbeta för ett tryggare och mer demokratiskt
Stockholm."
Särskilt uttalande
Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi är förhoppningsvis i slutet av pandemin och stockholmarnas
och stadens verksamheter börjar återgå till någon form av
normalläge. Nämndens medarbetare har arbetat hårt under en lång
period och det hälsofrämjande arbetet behöver få de resurser som
krävs för att se till att alla har en bra arbetsmiljö. Pandemin har med
all tydlighet visat på behovet av fler utbildade fastanställda kollegor
för medarbetare inom vård och omsorg och cheferna behöver en
budget utan sparkrav. Det är dags för tillitsbaserad styrning av våra
verksamheter med delaktighet och inflytande för personalen och
bort ifrån de effektiviseringskrav och den kontroll som nuvarande
NPM-styrning innebär.
Vänsterpartiets budget är en budget för stärkt välfärd med
långsiktiga stabila budgetramar för stadsdelsnämnderna. De som
arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar och
orimliga effektiviseringskrav. De ska ha förutsättningar för att göra
sitt jobb utan stress. Det krävs även långsiktiga
kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet i
förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
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Individ- och familjeomsorg
Underskottet inom individ- och familj avser främst barn- och
ungdom och beror på långvariga och kostsamma placeringar utanför
hemmet. Inga barn och unga placeras utan att det finns stora skäl till
det. Exempelvis när föräldrar brister i omvårdnadsförmåga,
svårigheter i form av kriminalitet, missbruk eller
beteendestörningar. Det finns också inom LSS ungdomar med
behov som behöver tillgodoses med placering utanför hemmet
innan de blivit vuxna.
Men vi vill påtala att det underskott vi ser inom familj- och
underskott i stort även beror på att den blågröna budgeten gett
stadsdelarna och Socialpsykiatrin för snäva budgetramar från första
början. Och området är ett underfinansierat område sedan lång tid
tillbaka. Detta sätter stor press på socialsekreterarna som gör sitt
yttersta för att stötta familjer och unga i behov av stöd men får
betala med färre kollegor och en stressigare arbetsmiljö. Det i sin
tur gör det svår att behålla och rekrytera kompetens vilket i sin tur
leder till kostsamma nykrekryteringar och konsultinhyrning. Detta
är en trend som måste vändas. Placeringar utanför hemmet av barn
och ungdomar skall både inledas, utformas och avslutas utifrån
barnens/ungdomarnas behov. Ramarna för verksamheten ska sättas
av behov, inte fållas in i en tilldelad önskebudget.
Förskolan
Pandemin har satt stor press på förskolans verksamhet och
personalen har tagit stort ansvar med att försöka göra den viktiga
verksamheten för barnen så vanlig och trygg som möjligt. Den trend
i Stockholm som gör gällande att allt fler barn flyttar ut till
kranskommuner skapar en ny situation för förskolan som möter
färre barn än planerat men också som resulterar i en snävare budget
än planerat. Det skapar stor oro inte minst eftersom att målen om
antal barn per personal fortfarande inte är uppnått. Med behov av att
stänga avdelningar och t.om förskolor för att nå budget finns stor
risk att det blir än svårare att nå det utlovade målet. Majoriteten har
satt målet om att vi ska ha Sveriges bästa förskolor, det är ett mål
som förpliktigar och det måste också inkludera arbetsmiljön. För att
på allvar återstarta efter pandemin och ge tillbaka till personalen
behövs nu en satsning på kompetensutveckling, fler utbildade
kollegor och nå målet om minskade barngrupper och minskat antal
barn per personal.
Äldreomsorgen
Pandemin har verkligen visat hur vi behöver komma bort ifrån
osäkra anställningar och visstidsanställningar som staplas på
varandra. I stället krävs fler utbildade fasta kollegor, delaktighet och
inflytande för personalen för att skapa en god arbetsmiljö och kunna
attrahera och behålla kompetens. Inte minst behövs det satsas på
kompetensutveckling. Det är mycket positivt att förvaltningen aktivt
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jobbar med medarbetarskap och stärker medarbetarnas möjlighet till
delaktighet och påverkan. Det framkommer i tertialrapporten att
målet om antal olika personal en hemtjänsttagare möter inom en 2veckorsperiod inte nås. Vi behöver stärka arbetet med
personalkontinuitet och komma ifrån minutstyrningen och
säkerställa ramtid så att såväl personal som hemtjänsttagare inte
behöver uppleva stress vid besök.
Klimat och miljö
Den senaste ICCP-rapporten visade otvetydligt att det är mänsklig
påverkan som orsakar klimatförändringarna. Det viktigaste vi har
att göra framöver är att minska negativ klimatpåverkan genom att
göra genomtänkta beslut och både stora och små förändringar
behöver göras. Inte minst när det gäller inköp. Det är glädjande att
läsa i tertialrapporten de satsningar som görs för att få ner
miljöpåverkan från förvaltningens livsmedelsinköp även om det är
tufft för många kockar att nå målen med en snäv budget. Det är
också viktigt att öka kraven på matavfallsinsamling på de
hämtmatsställen som tertialrapporten visar. Det vi hoppas att vi får
se framöver är ökade möjligheter till närodling och att ta vara på
kloka gröna initiativ medborgare spelar in. Även
cirkulärekonomiska initiativ är en viktig faktor för att minska
miljöpåverkan. Ett Fritidsbibliotek skulle exempelvis vara ett
positivt steg i den riktningen.
Det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet är a och o i vår stadsdel för att kunna
säkerställa trygga miljöer för unga. Inte minst med ett
relationsbyggande fokus. Det goda samarbetet vi har med stärkt
samarbete mellan förvaltningen, polis, skola, fritidsverksamhet och
socialtjänst ska värnas om. Det är mycket positivt att vi har den
gemensamma samverkansöverenskommelsen med
lokalpolisområdena Skärholmen och Globen på plats. Viktigt nu
också att fältassistenterna kan börja återstarta ute på fält igen efter
pandemin. Såväl en väl fungerande avhopparverksamhet,
familjestöd, samverkan, en aktiv ung fritidsverksamhet och ett
utvecklat arbete med skolsociala team är viktiga byggstenar i det
förebyggande arbetet.
Arbetsmarknad
Tertialrapporten visar att det är färre aspiranter än beräknat på
Stockholmsjobben. Det är en viktig utmaning att nå fler och även att
ge arbetssökande rätt stöd och hjälp för ta steget in på
arbetsmarknaden. Det är viktigt att utveckla Stockholmsjobben och
att efter pandemin öka möjligheten till praktik och det krävs en
översyn hur olika aktörer med fokus på arbetsmarknadsinsatser
jobbar med fokus på individer längre ifrån arbetsmarknaden. Inte
minst ett viktigt arbete för att minska antalet i behov av ekonomiskt
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bistånd. Bra att arbetet inletts med att stärka samarbetet med
Jobbtorg vuxna."
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
"När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi att den dels
behandlar hur nämnden har uppfyllt de mål som satts i beslutet om
verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en
prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. Vi
väljer här att fokusera på ett viktigt område med stora utmaningar.
Socialtjänsten barn och unga
Ökning av behoven
Psykisk ohälsa bland unga har ökat i samhället under flera år. Allt
fler barn och ungdomar utreds för och diagnostiseras med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar (NPF). Följder av detta kan
vi se bland de ärenden som beslutas om i vår sociala delegation. Vi
ser även att delar av den kriminalitet som finns idag bland de unga
har blivit grövre. Antalet anmälningar gällande barn och unga i
stadsdelen ligger på en fortsatt hög nivå. Enligt förvaltningen finns
det ungefär 84 pågående placeringar på SIS-institution, i HVB-hem
eller i stödboende/träningslägenhet. Av dessa är 56 flickor och 34
pojkar placerade.
Budget
Prognosen för individ- och familjeomsorg visar sammantaget ett
underskott på 12,0 mnkr. Det största underskottet finns inom Barnoch ungdom, 10,0 mnkr jämfört med budget, en försämring med 2,0
mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående
ärenden samt längre eller förlängda placeringstider. En ökad
personalomsättning har också inneburit att inköp av konsulter har
tillkommit.
Uppdrag och förutsättningar
Verksamheten har under många år varit underfinansierad samtidigt
som ärendena blivit mer komplexa. Att ständigt arbeta med en för
liten budget och ha krav på sig att hålla den påverkar personalens
arbetsmiljö negativt vilket i sin tur indirekt påverkar klienter och
brukare. Det är nödvändigt att mer resurser ges till detta
verksamhetsområde för att barn och ungdomar ska ges likvärdiga
förutsättningar i samhället och för att personalen ska ha en bra
arbetsmiljö.
Vikten av förebyggande arbete
Kriminaliteten ska bekämpas men vi måste samtidigt fokusera på
det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om hur samhället
ska ge bästa möjliga förutsättningar för en stabil föräldraroll. Där är
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det viktigt att fortsätta arbeta med familjestöd samtidigt som
åtgärder utvecklas för att hålla unga människor som har begått brott
eller riskerar att fara illa borta från platser där narkotika säljs öppet.
Parallellt med detta måste vi fortsätta belysa hur privatisering av
skola och av basal välfärd skapar och befäster en materiell
ojämlikhet i samhället. En kriminalpolitik kommer aldrig att lyckas
utan medvetna och effektivt förebyggande insatser.
Polisen uppmanar landets kommuner att arbeta mer förebyggande
När otryggheten ökar och vi ser ett historiskt högt antal skjutningar
så uppmanar polisen landets kommuner att hindra nyrekrytering till
kriminella gäng genom att jobba mer förebyggande. Polisen
efterlyser insatser som stärker skolan, det sociala arbetet och
verksamheter riktade mot barn och unga. Det är därför mycket
positivt att stadsdelen nu satsar på ett antal förebyggande tjänster.
Finansieringen är dock via extra medel för 2021 och 2022. Det
socialtjänsten behöver är mer permanenta resurser och för detta
behövs att den borgerliga majoriteten prioriterar välfärd före
skattesänkningar."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/469-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Tertialrapport 2 Hägersten-Älvsjö
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