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§7
Verksamhetsberättelse 2018 för Skarpnäcks
stadsdelsnämnd
BESLUT
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Att bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018
godkänns.
2. Att ärendet lämnas till kommunstyrelsen och
stadens revisorer.
3. Att ärendet justeras omedelbart.
Ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande
(dnr: 1.2.1.-10/19), daterad 2019-02-12.
Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges fyra
inriktningsmål och målen för verksamheterna kan
uppfyllas. Förvaltningen bedömer att merparten av
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena
kommer uppnås helt, utom fem mål som uppnås delvis.
Majoriteten av nämndens mål uppfylls under året liksom
merparten av indikatorerna.
Framlagda förslag till beslut
Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut
och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att
stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.
Särskilda uttalanden
Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:
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Verksamhetsberättelsen visar överlag på mycket bra
verksamheter och att stadsdelens arbete i mångt och
mycket nått mycket bra resultat. Vi vill här gärna lyfta
några viktiga områden där vi ser att våra satsningar har
varit viktiga. Vi gjorde under förra året flera satsningar
med fokus på barn och unga för att säkra jämlika
uppväxtvillkor för alla barn. Vi kom en bit på vägen och
flera saker har startats upp under den rödgrönrosa
majoriteten som också visat på goda resultat. Vi hoppas att
den nya majoriteten tar vid och utvecklar detta arbete
vidare. Större jämlikhet ger också en tryggare stadsdel.
Bland annat vill vi lyfta det goda resultat som vi fått av det
projekt som startats för att förstärka det förebyggande
arbetet, Stärkt tidigt stöd i samverkan, som utvecklat
metoder för att komma in ett tidigt skede och stötta yngre
barn och deras familjer. Tack vare projektet kan vi se att
färre barn och unga återaktualiserats efter avslutad
utredning och insats. I kombination med projektet
Skarpnäcksmodellen, Skarpnäcksgruppen och de
skolsociala teamen har vi kunnat förhindra behov av större
insatser senare. Genom att fortsätta att utveckla och stärka
att barn får rätt stöd tidigt kan vi undvika många
svårigheter och underlätta för många barn. Därutöver har
ett gott arbete för att stödja barnfamiljer med osäker
boendesituation resulterat i att allt färre familjer behövt
akuta lösningar.
Något vi tyvärr inte lyckades komma tillrätta med var
barngruppernas storlek som låg högre än målet. Vi känner
stor oro över att majoriteten inte tar detta på allvar. Den
låga schablonhöjning de la i årets budget kommer inte
kunna ge förutsättningar att göra de satsningar som krävs
för att på allvar kunna möta den här utmaningen. Om vi
ska kunna nå de barngruppsstorlekar som vi alla säger oss
vilja nå, krävs det resurser för att kunna ha några färre
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barn under hösten så att det sedan finns plats för de barn
som tillkommer under året. Med den beräknade
minskningen av antalet barn som vi nu antar kommer ske
under de nästkommande fyra åren hade vi haft ett bra läge
att göra en satsning nu för att kunna närma oss även
Skolverkets ambitiösare nivåer på barngruppsstorlekar.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tog höjd för detta i
våra budgetar för 2019, men det gjorde tyvärr inte de
borgerliga som i stället prioriterade skattesänkning.
Skarpnäck har en lång tradition av förebyggande socialt
arbete i nära samverkan med föräldrar, skolor,
kommunpolis, allmännyttiga bostadsbolag, föreningar och
civilsamhälle som är präglat av att Skarpnäck är en
stadsdel där vi bryr oss om varandra. Skarpnäckslyftet har
varit framgångsrikt och lyckats skapa en trygghet som
ökat under åren. En ny del i det var de uppsökande
fritidsledarna som under förra året identifierade socialt
utsatta unga och motiverade barn och unga i riskzon till
bland annat fritidsaktiviteter. Tyvärr kan vi efter att ha sett
den nya majoritetens budget notera att de fyra uppsökande
fritidsledarna som arbetat mot barn och unga inte längre
finns kvar, trots att deras arbete bidragit till att det blivit
lugnare i stadsdelen. Den nya blågröna majoriteten väljer
tydligen hellre ett reaktivt och repressivt arbetssätt med
ordningsvakter.
Med ett riktat och ambitiöst arbete mot hemlöshet både
bland barnfamiljer och äldre lyckades Skarpnäck nå längre
än resten av staden, andelen hemlösa har minskat markant
samtidigt som resten av staden snarare sett en liten ökning.
Inga barn har blivit bostadslösa och antalet barn i osäkra
boendeförhållanden har nästan halverats. Vi ser med oro
nu att detta arbete inte finansierats fullt ut i de blågrönas
budget och hoppas att det inte innebär att man sänkt
ambitionerna.
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Andra positiva resultat vi såg under förra året var att den
aktiva arbetsmarknadspolitiken medfört att andelen
personer med försörjningsstöd som blivit självförsörjande
genom arbete eller studier har ökat under året från 23
procent till 36 procent. Satsningen på Aktivitetscenter för
äldre vid seniorboendet i Hammarbyhöjden har blivit en
uppskattad och välbesökt verksamhet där de äldre har varit
delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
Mads Lundgaard (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt
följande:
Sverigedemokraterna vill börja med att ge beröm till
förvaltningens tjänstemän och ledning. Synnerligen
kompetenta. De utför vad de folkvalda ber dem om.
Uppföljningen där förvaltningen gör bedömningar
gällande om de mål det politiska styret har satt upp
uppnåtts är därför till stora delar en politisk och inte en
tjänstemannaprodukt i vanligt förstånd.
Detta förhållande illustreras väl i denna uppföljning av
2018 års VP.
”Förvaltningen samarbetar med universitet och högskolor
för att säkerställa att verksamhetens arbetsmetoder baseras
på forskning och evidens. ” Står det. Vilket direkt motsägs
i samma dokument: ”Arbetet med jämställdhetsintegrering
fortgår inom förvaltningens verksamheter i form av
analyser utifrån genusbudgetbudgetering”
”Utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering uppger
förskolans personal att de har bättre kunskaper om hur de
kan arbeta praktiskt med genusfrågor i förskolan samtidigt
som det är något som hela tiden behöver lyftas för att
kunna omsättas i löpande handlingar. Arbetet med
systematiska reflektioner i arbetslagen behöver
vidareutvecklas”.
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”Flera av stadsdelsområdets förskolor har undersökt
barnens talutrymme och det har visats sig att pojkarna
generellt sett fått mera talutrymme än flickorna. En åtgärd
har varit att aktivt arbetat för att ge flickorna mer utrymme
och fördela taltiden”.
”Arbetet med jämställdhetsintegrering och utveckling av
normkritiks arbetssätt fortsätter inom förskolorna.
Medvetenheten kring eventuella könsskillnader mellan
flickor och pojkar i förskolan har höjts”.
Jämställhetsarbetet är i fortsatt fokus och ett
utvecklingsområde är att uppmuntra till lek och skapa
miljöer som inspirerar och utmanar barnen att bredda sina
förmågor och intressen utan att begränsas av köns
uppfattningar.
Ovanstående bygger inte på evidensbaserat kunskap utan
barnen i förskolorna i Skarpnäcks stadsdel utsätts för
politiskt styrda experiment som för Sverigedemokraterna
för tankarna till DDR och Nordkorea.
I en historisk kontext väcker detta även tankar om 40talets Europa där totalitära fascistiska styren påverkade
små barn i ett tidigt stadie. Det är hårresande läsning. Och
blir inte mindre hårresande av att det nya styret under
ledning av Moderaterna fortsätta med exakt samma i deras
VP för 2019.
Men det fortsätter:
”Förskolornas kökspersonal träffas regelbundet i ett
nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte, i syfte att
utveckla maten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och öka
andelen ekologisk och vegetarisk mat”
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Det finns ingen evidens för att ekologisk och vegetarisk
mat är bättre för klimatet.
Anmärkningsvärt även här är att detta finns med i
Alliansen+ MP under ledning av Moderaternas VP: för
2019 och vänsteroppositionen delar uppfattningen.
Igen är Sverigedemokraterna det ända partiet i Stockholms
stad som bygger sitt beslutsfattande på fakta och evidens.
Vi har numera politiska kommissarier i förkroppsligat av
folkvalda i Stockholms stad som manipulerar barn. Enbart
Sverigedemokraterna motsätter sig samma. Vi är mycket
oroade över detta. Det finns i redovisningen en avsaknad
av moralisk kompas hos dåvarande beslutande politiker
som skrämmer. En flagran oförmåga att prioritera – inte
bara stockholmarnas skattemedel men även de personella
kompetenser som Stockholm – och riket i sin helhet lider
brist på. Psykologer, psykiater, sjuksköterskor,
undersköterskor, socialsekreterare, tolkar m fl.
En ny omfattande servicenivå som inte finns för de
befintliga skarpnäckboerna har utvecklats. En mottagning
har numera en fast tolk på dropp in mottagningen för unga
nyanlända. Utfallet 44 besök visar på ett slöseri med
skattemedel som ofta kommer upp gällande nyanlända och
utrikes födda. Den speciella insatsen på
samhällsvägledning med utfallit att enbart 16 föräldrar
deltog. Denna prioritering drabbar m.a.o. inte enbart
stockholmarna utan även de som under senare år kommit
till Sverige. De redan - grundat extrem brist på
socialsekreterare – pressade stadsdelsförvaltningens enhet
för ekonomisk bistånd sattes grundat prioriteringarna
under ytterligare press.
Stadsdelen placerade – och placerar fortfarande
ensamkommande hos egna släktningar. Häpnadsväckande.
Det avgående vänsterstyret nöjde sig dock inte med det.
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Stadsdelens ekonomiska bidrag till organisationer som har
egna politiska agendor är anmärkningsvärd med. RFSL är
ett exempel. Organisationen driver att
Sverigedemokraterna inte ska få inflytande. Det innebär
att en organisation som fått bistånd av stadsdelen tagit
avstånd ifrån och säger sig motarbeta ett politisk vald parti
som 50.000 stockholmare röstat på. Att de ska finansiera
denna typ av propaganda är inte rimligt och torde bryta
mot kommunallagen.
Det enda partiet i Stockholm som inte tror på genus och
normkritisk ovetenskaplig fostran av barnen är
Sverigedemokraterna. I en historisk kontext väcker
politisk styrning av innehåll på film för barn minnen av en
totalitarism som Europa och Sverige led under på 1940talet.
Slutligen, att indikator 1:3: ”Stockholm är en stad med
levande och trygga stadsdelar” får grönt ljus vilket ju
innebär att målen är uppfyllda visar på vilken självbild det
förra rödgröna styret i stadsdelen har.
Sverigedemokraterna tror inte invånarna i stadsdelen
känner igen sig i dessa påståenden.
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