2020-10-22
Rapport från stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö, sammanträde
Parkentreprenad
Stadsdelens parkskötsel sköts av en entreprenör och skötseln har inte fungerat optimalt.
Stadsdelsnämnden har fått kraftig och tyvärr befogad kritik från revisorerna. Avtalet är inte
bra och uppföljningen av hur entreprenören sköter det hela har inte fungerat. Några exempel:
det har röjts och fällts träd på mark som inte tillhör stadsdelen, information till boende har
inte fungerat, det har anlitats underentreprenörer som inte haft kompetens för uppdraget….
Senast hade entreprenören inte rensat vattnet vid en av badplatserna så en massa järnskrot låg
kvar, upptäcktes av privatpersoner. Rena turen att ingen badande skadade sig! När avtalet
med nuvarande entreprenör utlöpte 2019 föreslog vänsterpartiet och även socialdemokraterna
att stadsdelsnämnden skulle överta parkskötseln i egen regi och om detta inte var möjligt
skulle avtalet omförhandlas till ett bättre avtal. Men de ”blågröna” föredrog att förlänga
gällande avtal så nu sitter stadsdelsnämnden fast i ett fortsatt dåligt avtal. Vid sammanträdet
2020-10-22 blev det i alla fall beslut om rutiner för bättre uppföljning av gällande avtal.
Återstår att se om det räcker….
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen är ständigt på tapeten detta corona-år. Vänsterpartiet har ställt ett antal frågor
om besöksförbudet (som nu är hävt), hur möjligheten till besök av släkt och vänner ordnas,
hur behovet av sjukvård tillgodoses…. Förbättringar har skett sedan våren 2020 då det var
som värst. Men nu tar smittspridningen fart igen så vi måste fortsätta att följa upp frågan. Och
så småningom kommer tillsynsmyndigheten IVO med en rapport. 91 äldreboenden i landet
skall specialgranskats utifrån höga dödstal och där ingår 2 vård- och omsorgs-boenden i vår
stadsdelsnämnds område, Fruängsgården och Solberga
Stadsdelsnämndens ekonomi
Budgeten är i balans = inget underskott. Men det innebär inte att ekonomin är god. Stora
underskott inom områdena individ- och familjeomsorg, främst (barn och ungdom) och
äldreomsorg vägs upp av ett stort överskott inom förskoleområdet. Det sistnämnda innebär
dock inte att förskolorna vältrar sig i pengar. Tvärtom får vi hela tiden signaler om att
arbetssituationen är ytterst pressad. Lika lite är det individ- och familjeomsorg respektive
äldreomsorgen som slösar med pengar. Där är förklaringarna att många barn och ungdomar
måste placeras utanför hemmet. Och socialsekreterarna är mycket kompetenta, när placeringar
görs är de nödvändiga och då blir de dyra och ibland långvariga. Äldreomsorgens underskott
beror på era saker, många tomma platser i äldreboendena, många äldre vågar inte ytta in på
grund av smittorisk och rädslan för att bli isolerad. Höga sjukskrivningar och mycket
extrapersonal, samt mycket inköp av skyddsutrustning höjer kostnaderna
Den sorgliga sanningen är att stadsdelsnämndens verksamhet är kraftigt underbudgeterad.
Men det vill de blågröna inte kännas vid
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Ann-Marie Strömberg, ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsj

