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Varför snåla när det finns pengar
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Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på skrivelsen godkänns.

Sammanfattning
På stadsdelsnämndens möte den 23 september 2021 lämnade
Monica Lövström mfl (S) en skrivelse till nämnden avseende
hanteringen av det ekonomiska överskott som prognostiseras för
året. Skribenterna framför att överskottet bör användas till
kvalitetshöjande åtgärder, kompetensutveckling, personalsociala
åtgärder, utrustning och bemanningspooler. Vidare framförs förslag
om feriejobb för en yngre målgrupp, digitala trygghetsvandringar,
extra föreningsstöd samt upprustning av Björkhagens fritidsgårds
lokaler.
Förvaltningen har under året följt den ekonomiska utvecklingen
som har varit svårbedömd. Allt eftersom prognoserna har blivit
säkrare har satsningar genomförts.
När det gäller målgruppen för feriejobb anser förvaltningen av
likställighetsskäl att det inte är lämpligt med en annan målgrupp för
feriejobb i Skarpnäck än i andra delar av staden. Trots pandemin
kan förvaltningen erbjuda ungefär lika många höstlovsjobb i år som
tidigare år. Förvaltningen samarbetar med ett stort antal föreningar
och förvaltningar för att erbjuda arbetsplatser under
sommarmånaderna. Vissa samarbeten består över tid och andra
varierar från år till år.
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Förvaltningen ser ett mervärde i att genomföra digitala
trygghetsvandringar tillsammans med polisen och kommer därför
att ta upp frågan med lokalpolisområdet.
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Den digitala närvaron hos äldre är ett pågående arbete inom
förvaltningen. Det sker bland annat genom digital fixare,
utbildningar, digitala aktiviteter på distans samt med hjälp av digital
utrusning.
I samband med nämndsammanträdet i oktober beslutade nämnden
om nya riktlinjer för föreningsbidrag. På grund av den pågående
översynen av riktlinjerna har det inte varit möjligt för förvaltningen
att utlysa nya föreningsbidrag under hösten.
Förvaltningens bedömning är att Björkhagens fritidsgårds lokaler är
ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs.
Bakgrund
På stadsdelsnämndens möte den 23 september 2021 lämnade
Monica Lövström mfl (S) en skrivelse till nämnden som
överlämnades till förvaltningen för beredning.
Ärendet
I skrivelsen konstateras att förvaltningen prognostiserar ett
överskott om 12,5 mnkr för verksamhetsåret 2021. Skribenterna
påtalar att de redan i våras påpekade att det väntade överskottet
borde användas till en rad åtgärder - till exempel för att öka
personaltätheten inom förskolan och äldreomsorgen.
Skribenterna framför att överskottet bör användas till
kvalitetshöjande åtgärder, kompetensutveckling, personalsociala
åtgärder, utrustning och bemanningspooler. Vidare framförs förslag
om feriejobb för en yngre målgrupp, digitala trygghetsvandringar,
extra föreningsstöd samt upprustning av Björkhagens fritidsgårds
lokaler.
Följande frågor ställs till förvaltningen:
● Hur kan förvaltningen kraftig öka antalet feriejobb under
höst- och jullov?
● Vilka samarbetsprojekt med exempelvis föreningar,
kommunala bolag och kulturliv avser förvaltningen
fortsätta/påbörja för att ge fler ungdomar möjlighet till ett
feriejobb?
● Hur ser förvaltningen på möjligheten att i pilotprojektform
utöka möjligheten till feriejobb även för ungdomar i 13-15
årsåldern?
● Hur ser förvaltningen på möjligheten att starta ett
pilotprojekt med trygghetsvandringar på nätet med föräldrar
och ungdomar?
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● Hur ser förvaltningen på möjligheten att främja den digitala
närvaron för stadsdelens äldre inom omsorgen?
● Hur ser förvaltningen på möjligheten att erbjuda stadsdelens
föreningsliv ökade föreningsbidrag under hösten?
● Hur ser förvaltningen på möjligheten att förbättra lokalerna
Björkhagens fritidsgård?
Ärendets beredning
Ärendet är berett av ekonomiavdelningen i samråd med berörda
verksamheter och har behandlats av pensionärsrådet och
förvaltningsgruppen 2021-11-18.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den pågående pandemin har lett till flera oförutsedda ekonomiska
konsekvenser som totalt sett har lett till minskade kostnader för
förvaltningen. Detta har, i kombination med att redovisningsprinciperna för den så kallade generalschablonen ändrats, fått till
följd att förvaltningen prognostiserar ett överskott om 12,5 mnkr för
2021 vilket motsvarar en procents avvikelse.
I början av året var utvecklingen fortfarande oviss och
svårprognostiserad och förvaltningen bedömde därför att det fanns
anledning att vara försiktig med att disponera det prognostiserade
överskottet. Under året har förvaltning följt utvecklingen och allt
eftersom prognosen blivit mer säker har satsningar genomförts.
Förvaltningen har bland annat genomfört extra kompetensutvecklingsinsatser, vidtagit personalsociala åtgärder, rustat upp
lokaler och utemiljöer, samt vidtagit andra lokalrelaterade åtgärder.
Den pågående pandemin har till viss del påverkat vilka åtgärder
som har kunnat vidtas, dels för att medarbetare har behövt lägga
fokus på kärnverksamheten, dels för att undvika åtgärder som kan
leda till en ökad smittspridning. Kompetensutveckling och tillfälliga
personalförstärkningar har gjorts i flera verksamheter. Det har dock
vägts mot risken för att tillfälliga vikarier i verksamheterna kan öka
smittspridningen. Extra förstärkningar förutsätter också att
verksamheterna har möjlighet att avsätta tid till introduktion och
stöd till de nyanställda.
Förvaltningen är också medveten om den målkonflikt som finns
mellan kontinuitet för brukaren och trygga anställningar å ena sidan
och behov av personalförstärkningar och vikarietäckning å andra
sidan.
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Öka antalet feriejobb under höst- och jullov samt feriejobb för
13-15-åringar
Staden har valt att erbjuda feriejobb till gruppen 16-18 år. Av
likställighetsskäl anser förvaltningen inte att det är lämpligt med en
annan målgrupp för feriejobb lokalt. En egen målgrupp skulle
innebära att stadens gemensamma ansöknings- och
matchningssystem inte kan användas vilket skulle innebära en
administrativ utmaning i arbetet. En yngre målgrupp skulle också
ställa större krav på arbetsplatsernas handledaruppdrag.
Förvaltningen erbjuder arbete även under andra lov än
sommarlovet. Ansökningstiden för höstlovsjobb har redan passerat
och matchningen till jobben pågår. I skrivande stund har 36
anställningar för höstlovet matchats vilket innebär att
feriejobbsanställningarna ligger mycket nära en nivå som motsvarar
åren före pandemin trots att många arbetsplatser inte kan ta emot
feriearbetare. Prioritering för tillgängliga platser görs sedvanligt, det
vill säga först prioriterade målgrupper, ungdomar som sökt men inte
fått ett jobb i somras och därefter de som tidigare fått feriearbete.
Förvaltningen arbetar också intensivt med arbetstillfällen för
jullovet. I det arbetet ligger en prioritering för unga med
funktionsnedsättningar. Staden upphandlar platser för feriearbete
för ungdomar med funktionsnedsättningar under sommarperioderna,
men under andra skollov ankommer det på varje förvaltning.
Förvaltningen arbetar nu med en sådan upphandling för jullovet.
Förvaltningen samarbetar bland annat med Skarpnäcks FF, Årsta
AIK handboll, BKBK, Unga örnar och kulturförvaltningen för att
erbjuda arbetsplatser under sommarmånaderna. Vissa samarbeten
består över tid och andra varierar från år till år. Andra förvaltningar
och bolag inom staden bidrar också med arbetsplatser till
stadsdelsområdets ungdomar. Ramarna för förvaltningen arbete
utgår från det uppsatta målet för antalet feriejobb.
Trygghetsvandringar på nätet med föräldrar och ungdomar
Förvaltningen ser positivt på att ha trygghetsvandring på nätet
tillsammans med ungdomar. Det material som man kan få av
trygghetsvandring på nätet utgör ett bra material i samtal med
föräldrar och vuxna. Det kan visa hur den digitala världen kan te sig
och den utsatthet som barn och ungdomars tillvaro där kan
innebära. Under 2019 genomfördes en trygghetsvandring på nätet
under ledning av dåvarande kommunpolis. Under 2020 planerades
för trygghetsinventering på nätet som skulle ske på poliskontoret
där ungdomar från våra fritidsgårdar skulle delta. Denna sköts upp
och ställdes in på grund av personalförändringar hos polisen.
Förvaltningen kommer att ta upp frågan med lokalpolisområdet och
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eftersträva att planeringen upptas igen. Förvaltningen ser ett
mervärde i att genomföra detta arbete tillsammans med polisen.
Främja den digitala närvaron för stadsdelens äldre inom
omsorgen
Förvaltningen har ett pågående arbete för att främja den digitala
närvaron hos äldre. Inom öppna verksamheter finns digital fixare
och olika möjligheter till utbildning och stöd för äldre. Digitala
aktiviteter i form av gympa och föreläsningar via digitala kanaler
har erbjudits och varit välbesökta under pandemin. Förvaltningens
vård- och omsorgsboende är utrustat med förutsättningar för
tillgång till wi-fi och medarbetare har utbildats för att kunna ge
äldre stöd i bland annat digital kommunikation med närstående.
Digitala aktiviteter i form av aktivitetsspel (Tovertafel) och VR
glasögon med tillhörande spel finns att tillgå. Hemtjänsten
informerar om utbildningar och aktiviteter som finns inom
förvaltningens öppna verksamheter och förmedlar också kontakt
med digital fixare.
Extra föreningsbidrag
Före sommaren beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för
föreningsstöd och upplåtelse av lokaler. De nya riktlinjerna krävde
en översyn av nämndens lokala riktlinjer och nya sådana beslutades
av nämnden på sammanträdet i oktober. Om årets överskott ska
kunna användas till extra föreningsstöd måste dessa beslutas senast
på nämndmötet i december. Det har inte varit möjligt för
förvaltningen att hinna utlysa och handlägga en ny
ansökningsomgång efter att de nya riktlinjerna beslutades.
Förbättrade lokaler för Björkhagens fritidsgård
Förvaltningens bedömning är att Björkhagens fritidsgårds lokaler är
ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs. Lokalerna är
relativt nyrenoverade. Fritidsgården inryms i Kulturskolan Raketen
och förvaltningen kan därför inte heller utan tillstånd göra
förändringar i lokalerna.
Förvaltningen föreslår att detta utlåtande lämnas som svar på
skrivelsen.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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