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Rapport från stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen
De blågröna lovar runt, håller tunt…..

Du kommer att av den blågröna majoriteten få veta att det aldrig ”satsats” så mycket på
stadsdels-nämnderna som nu. Förvisso inte i kronor räknat. Men vad de inte säger är att de
pengapåslag som ”satsningarna” innebär inte ens täcker beräknade pris- och lönehöjningar
och att de därtill ålägger stadsdelsnämnderna (och även övriga nämnder) ”generella
effektiviseringar” (ett nare ord för besparingar). Resultatet är att möjligheterna för
stadsdelsnämnderna att bedriva en bra verksamhet blir ännu sämre
Om du läser verksamhetsplanen för år 2020 ( nns att tillgå på nätet , googla in dig på Edok
Meetings) står det mycket bra saker om verksamhet, målsättningar och kvalitet. Låt dig inte
luras! De vackra löftena motsvaras inte av pengatilldelning. Så är det när det är viktigare att
genom skatte-sänkningar ge till de som redan har än att ge stöd till de som inte har
Några exempel från stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen
Förskolorn

Stadsdelsnämnden har inte kunnat minska antalet barn i barngrupperna. Detta har berott på att
utbyggnaden av förskolor varit eftersatt, hade vi minskat barngrupperna hade vi inte klarat
barnomsorgsgarantin. Nu är utbyggnaden av förskolor ikapp, men då pengatilldelningen inte
räcker till kommer barngrupperna att fortsätta att vara stora. Och förskolegårdarna är både
under-dimensionerade och understimulerande. Tanken är att förskolebarnens utevistelse skall
förläggas till stadsdelens parker (som också är underdimensionerade i förhållande till
behovet), men det är personalkrävande så det blir nog mycket innevistelse för barnen
Socialtjänstens individ- och familjeomsor

Både barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten har dragits med underskott under år 2019.
Anledningen är många och dyra placeringar utanför hemmet. Men dessa är helt nödvändiga.
Socialsekreterarna gör ett bra arbete. När placeringar måste göras, i familjehem eller
behandlingshem är det för att vårdbehovet inte kan tillgodoses på hemmaplan
Socialpsykiatri

Stadsdelens aggskepp, de dagliga verksamheterna: Liljan, Droppen/Bruket, Hägergruppen
och de öppna träf okalerna Kravatten och Tora, är alla aktuella för samlokalisering med
varandra och/eller andra verksamheter. Personalen skall minskas i antal. Och priset blir
hopträngd verksamhet och minskat öppethållande. Och medin ytande för deltagarna. Glöm
det
Äldreomsorge
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Den blågröna ”satsningen” på äldreomsorg för 2020 täcker inte ens underskottet för år 2019
(underskott 24 Miljoner Kronor). Kraftig underbudgetering samtidigt som de stora
barnkullarna från 1940-talet nu börjar komma upp i den ålder då de behöver äldreomsorg.
Kvarboendeprincipen drivs in absurdum, även de äldre som på grund av stort
omvårdnadsbehov, ofta i kombination med demenssjukdom, ensamhet och isolering och

mycket hög ålder själva önskar ytta till äldreboende skall bo kvar hemma med hemtjänst. Av
de äldre som beviljats vård- och omsorgsboende var mindre än hälften under år 2019 nöjda
med möjligheten till utevistelse. För år 2020 utlovas daglig utevistelse. Kommer det att
fungera? Knappast
Parkskötse

I vår stadsdel sköts parkerna av en entreprenör genom ett avtal som kunde ha varit bättre.
Avtalet förlängdes tyvärr under år 2019, Vänsterpartiet och socialdemokraterna ville i första
hand pröva att överta parkskötseln i egen regi, och i andra hand göra en ny upphandling för att
få till stånd ett bättre avtal, men vi blev nedröstade av de blågröna
Vänsterpartiets budgetförslag
Vänsterpartiet hade i vårt budgetförslag för år 2020 räknat upp kostnaderna med beräknade
pris- och lönehöjningar och även tagit bort de generella effektiviseringskraven både för
stadsdels-nämnderna och för de övriga ”mjuka” nämnderna. Med vår budget hade
stadsdelsnämnderna haft större förutsättningar för att uppfylla stadsdelsnämndens mål
Minska antalet barn i förskolornas barngrupper. Förbättra förskolegårdarna
Ge socialarbetarna möjlighet att arbeta enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Det kräver
tillräckligt med tid och administrativt stöd. Handledning och mentorer för de många
nyexaminerade. Och tillräckligt med pengar för att ge klienterna det stöd de behöver och har
rätt till
Låta socialpsykiatrin fortsätta med sin framgångsrika dagliga verksamhet och träffpunkter
Ge äldreomsorgen förutsättningar att ge hemtjänst och bevilja boende i enlighet med de
riktlinjer som vi genomdrev under förra mandatperioden
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Ann-Marie Strömberg
Ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholme

