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Rapport från stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö
sammanträde
Demokratiunderskott
Restriktionerna på grund av pandemin har haft en negativ påverkan på demokratin.
Ordföranden i stadsdelsnämnden har beslutat att endast en person per parti får delta i
stadsdelsnämndens möten. Detta innebär för vänsterpartiets del att tre demokratiskt valda
politiker inte tillåts närvara ens digitalt. Vänsterpartiet från början hävdat att digitala lösningar
måste komma till stånd, så att alla valda politiker kan medverka. Mot detta hävdar majoriteten
att ”nödvändig teknik saknas”. Är det inte märkligt att Sveriges till antalet näst största
parlamentariska församling, regionfullmäktige i Stockholm, klarar att genomföra ett digitalt
budgetfullmäktige, men att en stadsdelsnämnd inte klarar att genomföra ett digitalt
sammanträde? Kan det månne bero på att viljan saknas? Det är ju besvärligt med aktiva
oppositionspolitiker
Nedskärningar inom socialpsykiatrin
Den blågröna majoriteten har beslutat att banta socialpsykiatrin. I den nu sammanslagna
stadsdelsnämnden har det tidigare funnits tre dagliga verksamheter och tre träffpunkter,
fördelade på fem olika lokaler. Detta har givit möjlighet till ett varierat utbud, olika människor
har olika behov. Nu blir det en sammanslagning till en daglig verksamhet (i Västertorp) och
en träffpunkt (i Solberga). Personalstyrkan bantas samtidigt från sammanlagt elva anställda
till sammanlagt sju anställda. Den nya träffpunktslokalen är därtill inte tillgänglig för
rörelsehindrade. Samråd med deltagarna i verksamheterna skulle ha skett, men förvaltningen
arbetar nu efter de blågrönas recept, gärna samråd, men först en rejäl nedskärning och en lika
rejäl ytt.
Nybyggnation av bostäder i centrala Aspudden
Nybyggnation av bostäder planeras vid Schlytersvägen-Sigfridsvägen i Aspudden. Totalt 120
lägenheter, ungdomsbostäder med hyresrätt. Läget är både kollektivtra knära och nära
Aspuddens centrum. Vänsterpartiet har påtalat att det även behövs andra typer av bostäder i
Aspudden, Aspudden är dominerat av mindre lägenheter som ofta saknar hiss. Detta försvårar
för både barnfamiljer och äldre och rörelsehindrade att bo kvar i området
Pandemins påverkan på äldreomsorgen
Ni har säkert uppmärksammat att tillsynsmyndigheten IVO har granskat äldreomsorgen och
den bristfälliga sjukvården under pandemin. En skrämmande läsning, äldre har inte fått
individuell bedömning och inte den sjukvård de behövt och haft rätt till. Kritiken är hårt mot
samtliga regioner i landet och är tyvärr befogad. Nittioen äldreboenden i landet har granskats
och två av dessa (Fruängsgården och Solberga) ligger i vår stadsdelsnämnds område. Vi
kommer att få speci k information om dessa senare. Klart är att samarbetet mellan regionens
sjukvård och kommunens äldreomsorg måste förbättras. Äldreboendena är planerade för
människor som är mycket friskare än de som bor där nu. Det är i och för sig positivt om
sjukhusvistelser kan undvikas för äldre multisjuka, men då måste det nnas både
sjukvårdsutrustning och sjukvårdskompetens i en helt annan omfattning än vad som nu nns i
äldreboendena

fi

.


fi

fi

!


fi

.


 


fl

Ann-Marie Strömberg,
Ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö

