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§4
Tertialrapport 1 för 2018
HL 2018/175

Beslut
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till
tertialrapport 1 för 2018 med helårsprognos och överlämnar den till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 44,2 mnkr.
3. Nämnden ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder med
1,6 mnkr enligt bilaga 2.
4. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning
att öka årsmålet för indikatorn Antal tillhandahållna platser för
Stockholmsjobb under målet 3.3.
5. Nämnden beslutar om reviderad lokal handlingsplan mot
våldsbejakande extremism enligt bilaga 3.
6. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning
att komplettera väsentlighets- och riskanalysen med de största
utmaningarna inom individ och familjeomsorgen enligt bilaga 4.
7. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska resultatet visar ett underskott om 6,3 mnkr före
resultatöverföring och ingen avvikelse mot budget efter
resultatöverföring. Förvaltningen bedömer att 25 av
kommunfullmäktiges 26 mål för stadsdelsnämndens
verksamhetsområden kommer att uppnås helt under året och att ett
mål kommer att uppnås delvis. Merparten av indikatorerna bedöms
uppnås liksom nämndens mål.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande och ersättaryttrande
Anette Hellström m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande, Hans
Tjernström (C) och Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) anmälde ett
ersättaryttrande.
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"Den genomsnittliga andelen förskollärare i stadsdelsområdet är
35,2 procent och det varierar mellan de olika förskoleområdena och
förskolorna. Andelen förskollärare har sjunkit under en rad år. Det
råder stor brist på förskollärare inom hela Storstockholmsområdet.
Samtidigt som förskolan bygger ut. Det är också svårigheter med att
hålla nere barnantalet i barngrupperna i ett växande
stadsdelsområde. Trots fagra löften från den socialdemokratiskt
ledda majoriteten och stora skattehöjningar under mandatperioden
så klarar man inte sitt eget mål om att höja andelen förskollärare i
Hägersten-Liljeholmens förskolor. Det behövs en bättre
prioritering av resurser så att förskolorna kan minska
barngrupper och sjukskrivningar samt satsa på läroplanen och
öka antalet förskollärare.
Resultaten från Stockholms stads trygghetsmätning 2017 visar att
de allra flesta känner sig trygga i staden. Cirka 80 % eller 4 av 5
svarar att de känner sig trygga. Invånarna i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde upplever i sin tur sammantaget mindre utsatthet,
oro och ordningsstörningar än vad genomsnittet i Stockholm gör. I
stadsdelsområdet finns det samtidigt en ökad oro och utsatthet när
det gäller exempelvis sexuella trakasserier. I Västertorp känner
invånarna i förhållande till övriga stadsdelar i stadsdelsområdet
en högre oro och hamnar över genomsnittet i Stockholms stads
trygghetsmätning när det gäller oro för flera brott som exempelvis
våld eller överfall i den offentliga miljön och sexuella trakasserier.
Rån mot personer under 18 år i Hägersten-Liljeholmen har
under 2016 (18 brott) och 2017 (29 brott) ökat jämfört med
tidigare år. Ökningen är främst koncentrerad till Liljeholmen
och området runt Trekanten. En viss ökning ses även i
Fruängen och en svag ökning i Västertorp. Liljeholmen är en
knutpunkt där ca 30 000 resenärer per dygn passerar samt en
galleria med över 100 butiker, restauranger och ett systembolag som
gör att många stannar till i området. Där finns även ett stort antal
gymnasieskolor med totalt cirka 3 600 elever från hela
Storstockholm. Västertorp och i viss mån Fruängen har under 2017
haft problem med barn och ungdomar som stört ordningen.
Liljeholmen, Västertorp och ungdomar är prioriterade områden i
förvaltningens samverkansöverenskommelse med polisen.
Vi ser det som ett kvitto på att stadsdelen saknar verktyg och
åtgärder för ökad säkerheten och tryggheten. Alla vara trygga i hela
staden och vi behöver en stadsövergripande trygghetsjour med
ordningsvakter, trygghetskameror och fler poliser med god
lokalkännedom. Vi behöver högre trygghetsambitioner i HägerstenLiljeholmen och i hela staden.
Revisionskontorets granskning av Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd visar att 32 av de 77 årsmål som mäter
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fullmäktiges verksamhetsmål inte når upp till fastställda
målvärden. Väsentliga avvikelser redovisas avseende målen som
gäller nämndens huvudsakliga verksamhet:




Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor

Jämfört med föregående år har utfallen för årsmålen som ej uppnåtts
under året försämrats något. Det gäller bl.a. andel förskollärare av
totalt antal anställda, antal förskolebarn per anställd, andelen som
upplever trygghet i den stadsdel där man bor, stockholmarnas
nöjdhet med skötsel av park och grönområden, sjukfrånvaron samt
årsmålen gällande medarbetarundersökningen. Socialdemokraternas
höga ambitioner för de politiska målen har inte åtföljts.
Stockholm står, liksom stora delar av världen, inför ett allvarligt och
eskalerande hot från våldsbejakande extremistiska grupperingar.
Det blev inte minst smärtsamt tydligt fredagen den 7 april 2017, när
Stockholm blev utsatt för ett dödsbringande terrorattentat. Nyligen
meddelade också Säkerhetspolisen att omfattningen av detta hot är
väsentligt mycket större än vad som tidigare har varit känt. 2010, då
Stockholm förra gången utsattes för ett attentat, bedömde SÄPO att
det fanns omkring 200 våldsbejakande islamistiska extremister i
Sverige. Nu bedöms de vara tusentals.
Försvaret av vårt öppna, demokratiska samhälle och av Stockholm
som en öppen stad är därför en högst angelägen fråga som inte får
bli föremål för partipolitisk konflikt. För att säkra våra invånares
trygghet mot hot från våldsbejakande extremister krävs såväl
polisiära som sociala insatser. Arbetet mot våldsbejakande
extremism handlar om att arbeta mot samtliga de hot som SÄPO
bedömer kan skada demokratin: extremistisk islamism, vit maktmiljön och den så kallat autonoma vänstern. Stockholms stad står
inför stora utmaningar framöver och därför måste vi, tillsammans
med berörda parter och relevant sakkunskap, arbeta
kunskapsbaserat och med tydliga strukturer och insatser.
Stadens arbete mot våldsbejakande extremism fastställdes av
kommunfullmäktige den 16 maj 2016 som riktlinjer till stadens
trygghets och säkerhetsprogram. Om Alliansen hade styrt hade hela
processen sett annorlunda ut från början, från antagandet av den
stadsövergripande strategin mot våldsbejakande extremism till att
de lokala handlingsplanerna skulle ha utgått från en central mall
som skulle ha upprättats utifrån Försvarshögskolans (FHS) expertis.
Våra partier hade velat se en samordnad stadsövergripande process
grundad på beprövad erfarenhet och stödd på extern expertis från
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FHS för att ta fram en central mall för de lokala handlingsplanerna,
vilket vi också underströk i samband med att den stadsövergripande
strategin antogs av kommunfullmäktige 2016."

Särskilt uttalande
Anna Wåglund m.fl. (L) anmälde ett särskilt uttalande.
"Vi ser med oro på utvecklingen inom några områden. Till att börja
vill vi lyfta andelen förskollärare, som stadsdelen inte klarar att
uppfylla. Vår stadsdel brottas förstås med samma problem som
övriga staden kring brist på utbildade förskollärare men det är
tydligt att det också handlar om att förskolan är underfinansierad.
Förvaltningens skrivning om att ekonomin på vissa enheter inte
medger att hålla målen är ovanligt explicit på den punkten och det
är oroväckande. Att barn i förskolan ska mötas av utbildad och
pedagogiskt kunnig personal är grundläggande för förskolans
uppdrag. Vi vill också understryka vikten av att vid rekrytering
inom bristyrken som förskollärare, arbeta aktivt och inte förlita sig
på redan etablerade jobbsökarforum som Arbetsförmedlingen. Det
bör vara ett kärnuppdrag för förvaltningens förskolechefer att arbeta
aktivt och nydanande med rekrytering, ett uppdrag som tar tid och
energi men lönar sig i längden.
Vidare är förskolegruppernas storlek ett uppenbart brutet vallöfte
från majoriteten. Att grupperna i vår stadsdel är större än
kommunfullmäktiges mål och att dessutom personaltätheten är för
låg är inte bra.
Ett annat område är trygghetsfrågorna, där vi vet att förvaltningen
tillsammans med polis och andra aktörer gör ett gott och viktig
arbete. Ändå finns några orosmoln som problem med rån mot
ungdomar på vissa platser. Det förebyggande och
trygghetsskapande arbete som görs behöver stärkas. Samverkan och
arbetsmetoder behöver alltid utvecklas, precis som rätt resurser
behövs. En viktig del i detta är också att hålla närmiljön snygg och
trevlig. Trots att förvaltningen arbetat för att entreprenadavtalen
med renhållningsaktörer ska fungera bättre och att föreningar och
liknande ska delta i renhållningsarbetet, är det tydligt att det behövs
krafttag för den gemensamma utemiljön. Det är oerhört skräpigt på
många håll i vår stadsdel och det kan bidra till otrygghet och
minskat engagemang för det gemensamma. . En årlig, gemensam
och kraftfull städdag, där stadsdelens invånare kunde hjälpas åt, kan
vara en bidragande del men framförallt behövs fungerande avtal och
samverkan mellan aktörer."

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2018
2018-05-24

Handlingar i ärendet
 HL 2018/175-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Tertialrapport 1 2018
 HL 2018/175-2 Bilaga 01 SLK blanketter Tertialrapport 1
2018
 HL 2018/175-4 Bilaga 02 a Trygghetsskapande medel
TREKANTEN
 HL 2018/175-3 Bilaga 02 bTrygghetsskapande medel
HUNDRASTGÅRD
 HL 2018/175-5 Bilaga 02 d Trygghetsskapande medel
GESTALTNING PLATS
 HL 2018/175-6 Bilaga 02 c Trygghetsskapande medel
GÅNGTUNNEL
 HL 2018/175-7 Bilaga 03 Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
 HL 2018/175-8 Bilaga 04 Plan for internkontroll med
vasentlighets- och riskanalys
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