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§2
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
HL 2017/732
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner
verksamhetsberättelsen med bokslut 2017 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Nämnden begär att ackumulerat netto 14,2 mnkr avseende
resultatenheterna överförs till 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden redovisar ett underskott med 9,0 mnkr mot
budget före resultatöverföring och ingen avvikelse mot budget efter
resultatöverföring. Nämnden har bidragit till uppfyllelse av
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för
verksamheterna.
Förvaltningen bedömer att 20 av kommunfullmäktiges 26 mål för
stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås helt
under året och att 5 mål uppnås delvis samt att ett mål inte kommer
att uppfyllas. Merparten av indikatorerna har uppnåtts liksom
nämndens mål. Ett arbete pågår för att ytterligare förbättra
måluppfyllelsen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilda uttalanden
Abit Dundar m.fl. (L) anmälde ett särskilt uttalande.
"I en växande stadsdel är det viktigt att det finns bra service, som
ska fungera för medborgare i form av en bra förskola, äldreomsorg
och socialservice. För detta krävs att det finns en politik som
prioriterar och skapar förutsättningar för medborgarna att välja.
Föreliggande verksamhetsberättelse är den sista som presenteras
före valet. Majoriteten gick val på att ”satsa” på förskolan med
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mindre barngrupper. Äldreomsorgen skulle satsas och alla skulle få
bo i servicehus om de önskade. Men resultat blev ´tricksande´ med
en utredning. Men nu kan vi konstatera att det blev
motsatsen. Redan nu kan vi se att barngrupperna har blivit större på
vissa håll inom satsdelen. Föräldrar varslar om att de nya och
ofinansierade reglerna om rätt till heltid i förskolan leder till en
ansträngd ekonomi. Det är oroväckande. Förskolorna måste få mer
resurser för att öka bemanningen.
Äldre har inte fått generösa bedömningar på sina ansökningar för att
få en plats på servicehus de som önskar sig. Tvärtom har röd-gröna
politiska majoriteten skurit ner med 2 % inom socialpsykiatri,
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, mm för att hålla
budgeten. Detta är ett kvitto på den att politiska majoriteten svek
sina vallöften. Det fortfarande stora ekonomiska underskott inom
socialtjänsten på 29 mkr, stöd och service funktionsnedsättning på
26 mkr och äldreomsorgen på 3 mkr. Trots de ekonomiska
utmaningarna gör stadsdelsnämndens personal ett mycket gott
arbete och förtjänar allt beröm för sina ansträngningar att få
verksamheten att gå runt.
Otryggheten ökar en viss del inom vår stadsdel. Utvecklingen inom
ungdomsrelaterade personrån och våld är oroväckande om inte ´rätt
åtgärder´ sätts i tid. Detta bidrar också till en känsla av otrygghet.
Att otryggheten ökar är förstås inte en fråga som stadsdelen helt
själv kan råda över men det är en varningsklocka som bör tas på
allvar. Att exempelvis invånarnas nöjdhet med städning och
parkskötsel ligger 10 procentenheter under årsmålet är en indikator
som faktiskt går att göra något åt inom nämndens ansvarsområde.
Samma sak gäller utredningar inom socialpsykiatrin.
Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar och
projekt måste få stå tillbaka för att värna kärnverksamheterna.
Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att göra sådana
prioriteringar, exempelvis rätt till heltid i förskolan, har visat sig
leda till att situationen i förskolan blir för ansträngd, exempelvis
genom större barngrupper och att antalet förskolebarn per anställd
fortfarande ligger över årsmålet. Vi känner oro för det."
Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Anette Hellström m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande och
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) anmälde ett ersättaryttrande.
”Vi vill framhålla att stadsdelsförvaltningen har bedrivit en utmärkt
verksamhet generellt och nått flertalet av de mål och indikatorer
som nämnden fastställt. I vår skrivelse vill vi lyfta några områden
där måluppfyllelsen inte varit tillfredsställande och där orsaken
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främst beror på är att majoriteten fattat felaktiga beslut utifrån visat
ointresse eller inte ansett frågan vara prioriterad och viktig för
verksamheten.
Vi konstaterar att målet att ´alla barn har goda och jämlika
uppväxtvillkor´ endast delvis har uppfyllts. Det saknas förskollärare
och antalet barn per anställd ökar. Stockholms förskolor med dess
personal är satta under hård press. Under hashtaggen #pressatläge
rullar nu Förskoleupproret ut sin breda kampanj för att rikta
strålkastarna mot arbetsmiljön och förutsättningarna i förskolan.
Personalen vill få bättre villkor för att kunna följa skollagen och
göra ett bra arbete i deras verksamheter.
Med den socialdemokratiskt ledda majoritetens politik i Stockholms
stad har förskolepersonalen fått sämre villkor och ökad press de
senaste åren!
Socialdemokraterna levererar inte det de utlovade vid valet 2014
utan levererar endast ett stort valsvek. De gick till val på minskade
barngrupper och ökad andel förskollärare. Verkligheten visar att i
dag är det precis tvärtom. Under mandatperioden har majoriteten
fattat flera beslut som resulterat i större barngrupper utan att tilldela
verksamheterna ökade anslag.
Enligt vår uppfattning behövs det en bättre prioritering av resurser
så att förskolorna kan minska barngrupperna, genomföra satsningar
för att efterleva läroplanen och öka antalet förskollärare så att bl a
sjukskrivningarna minskar hos personalen.
Ett annat mål som endast delvis uppfylls är ´andelen som upplever
trygghet i den stadsdel där man bor´. Enligt vår uppfattning är
trygghet och säkerhet ett av våra viktigaste välfärdsuppdrag. Vi
kommer aldrig att acceptera att människor i olika delar av
Stockholms stad får sin frihet begränsad och livskvalitet försämrad
på grund av otrygghet och kriminalitet. Det är dags att Stockholms
stad slutar vara passiv i säkerhets och trygghetsfrågorna.
Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet begränsas av
kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet
och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bl a fler
kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och
platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser.
Invånarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden ligger
också under nämndens mål. Vi anser därför att ökad prioritet
behöver ges åt detta område, bl a genom uppföljning av att anlitade
entreprenörer fullgör sina uppdrag och att inskickade iakttagelser
via Stockholms stads app ´Tyck till´ gällande felanmälan och
klagomål åtgärdas snabbare."
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Ersättaryttrande
Hans Tjernström (C) anmälde ett ersättaryttrande.
"När Stockholm nu växer är det extra viktigt att våra grönområden
värnas och är välkomnande platser dit medborgarna har möjlighet
att spendera sin tid. Därför är det bekymmersamt att invånarnas
nöjdhet med park och grönområden ligger under målet. Det behövs
satsningar och prioriteringar på att parker och grönområden
underhålls.
Trots att ekonomin går starkt och arbetslösheten är låg ser vi hur
otryggheten växer i landet och på vissa platser i stadsdelen. Det är
en utveckling som måste brytas innan Stockholm klyvs. Det krävs
en attitydförändring mot otryggheten och brottsligheten som
drabbar Stockholmarna. Insatserna måste komma snabbt och vara
resoluta. Kriminaliteten hotar även näringsidkare som inte kan
bedriva sin verksamhet. Det är en oroväckande spiral som måste
stoppas.
Inför valet var svansföringen hög i förskolefrågan. Vi har alla sett
att verkligheten blev en annan. Istället för mindre barngrupper blev
det mer att göra för förskolan, bland annat via rätt till heltid, utan
att verksamheten kompenserades för detta. Tyvärr vittnar
förskolepedagoger om en allt mer pressad situation och om
utvecklingen fortsätter riskerar det att påverka verksamhetens
kvalitet, vilket skulle bli mycket kostsamt på sikt."
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