2021-01-28 Rapport från sammanträde stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö
Pandemin har begränsat demokratin. Vid sammanträdena får endast en person parti vara
fysiskt närvarande, övriga via länk. Och tekniken har inte varit på demokratins sida. Problem
med ljudet, som gör att en del närvarande varken hör eller hörs. Inte bra
Vid senaste sammanträdet antogs verksamhetsplan för år 2021. Som vanligt talar de blågröna
om sina stora satsningar, sanningen är att deras satsningar (som vanligt) inte täcker pris- och
lönehöjningar. Och då skall man veta att era verksamheter har stora underskott. I vår
stadsdelsnämnd är det äldreomsorgen och individ- och familjeenhetens barn- och
ungdomsenhet som är kraftigt under nansierade och har varit det under många år. Extra
bekymmersamt är det då de stora barnkullarna från 1940-talet nu börjar komma upp i de
åldrar då de behöver äldreomsorg. Socialpsykiatrin är ett annat besparingsobjekt. Hägersten
har tidigare haft en väl fungerande verksamhet för människor med psykisk ohälsa, både
träffpunkter och dagliga verksamheter. Nu skall allt koncentreras och hänsyn tas inte till att
människor har olika behov, även de med psykiska ohälsa, de yngre behöver stöd för att
komma ut i arbete och/eller studier, för de äldre handlar det om att få en meningsfull vardag
och att undvai social isolering. Förutom en ensidig koncentration av träffpunkterna till en
plats så blir det för lite för ett så stort område som Hägersten nu omfattar
Vänsterpartiet hade självfallet ett eget förslag till verksamhetsplan. för långt för att redovisa i
detta medlemsblad, men gå gärna in på Edok Meetings och läs vår reservation från
sammanträdet 2021-01-28
Kvällens politiska debatt handlade om bostadspolitik utifrån en föreslagen nybyggnation i
centrala Aspudden. Vänsterpartiet välkomnar byggnationen som sker i ett utmärkt
kollektivtra knära läge, men vi vill ha hyresrätter i stället för bostadsrätter och att en del av
dessa bostäder borde reserveras för de många äldre som skulle kunna klara sig bättre själva
om de får tillgängliga bostäder. I Aspudden är en stor del av bostadsbeståndet otillgängligt,
hiss saknas och Aspudden är också väldigt kuperat
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Ann-Marie Strömberg
Ledamot (v) stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsj

