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§6
Svar på revisionskontorets årsrapport 2013
Beslut



Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
revisionskontorets årsrapport 2013.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2013 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar
sammanfattningsvis att Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha
varit tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt
rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets
bedömningar i rapporten och redovisar vilka åtgärder som vidtagits
eller som kommer att vidtas.
Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2014-05-19.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande (S)
Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
Revisionskontorets rapport 2013 riktar kritik mot nämnden på flera
områden. Till exempel framgår av rapporten att nämnden inte fullt ut
bidragit till målet att ”Stockholm ska upplevas som en trygg, säker
och ren stad”. Andelen medborgare i Älvsjö som upplever trygghet i
stadsdelen uppnår inte målet. Det gör inte heller andelen medborgare
som är nöjda med skötsel av park och grönområden. För båda
områdena ligger Älvsjös målvärden under genomsnittet för staden.
Det är beklagligt att alliansen har låtit ännu ett år förflyta utan att på
allvar ha tagit itu med det stök och den oro som förekommer i och
kring Älvsjö centrum och Prästgårdsgärdet. Problemen har varit
växande under en lång följd av år vilket många medborgare vittnat
om, men först efter bränder i Medborgarkontoret och allvarliga
händelser som bilbränder och fönsterkrossning, har alliansen slutligen
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förstått att det inte går att låtsas som att ungdomsproblem löser sig av
sig självt. Det är vår förhoppning att de åtgärder som nu vidtas och
som vi lagt förslag om kommer att ge resultat. Men i de åtgärder
alliansens föreslår saknas rejäla satsningar på de unga.
Socialdemokraternas förslag är ungdomsgårdsverksamhet,
familjecentral och fler fältassistenter.
Vidare påpekar revisionen att verksamhetsmålet ”Stockholmarna
upplever att de får god service och omsorg” inte uppnås. För ca en
tredjedel av indikatorerna uppnås de uppsatta målvärdena endast
delvis, främst inom verksamheten för personer med
funktionsnedsättning. Det avser bl.a. andelen genomförda utredningar
enligt DUR-metoden, andelen brukare som upplever att de inte kan
påverka insatsernas utformning och andelen nöjda brukare med
insatsen daglig verksamhet och korttidsboende. Det är bekymmersamt
att Älvsjös medborgare som är i behov av omsorg inte fullt ut utreds
enligt moderna metoder, eller inte är nöjda med boende och daglig
verksamhet. Satsningar på brukarna inom verksamhetsområdet
kommer enligt alliansen inte ske förrän 2015.
Beträffande verksamhetsmålet ”Stockholms stad är en attraktiv
arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” lyfter revisionen
fram att sjukfrånvaron ökat med 0,3 % jämfört med förgående år till
7,7 %, vilket innebär att nämndens målvärde om 6,5 % inte uppnås.
Det är beklagligt att inte resurser kan avsättas för att komma till rätta
med de höga sjuktalen. Finns det t ex brister i arbetsmiljön som bidrar
till att sjuktalen är höga? Är bemanningen för låg? Saknas stimulans i
form av vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder?
Det finns fler områden där revisionen funnit anledning att yttra sig.
Älvsjö har förbättringsområden. Ekonomin har gått ihop ytterligare
ett år, vilket får anses skickligt av förvaltningen. Som vi upplever det
har 2013 inneburit en mycket ansträngd situation för förvaltning och
medarbetare för att hålla budgeten i balans. Men vi är oroade över att
resultatet kan ha nåtts genom ytterst strikta bedömningar av behovet
hos Älvsjös medborgare i välfärdsfrågor. Under en följd av år har vi
ju också sett hur alliansen sänkt målen på flera områden, vilket
givetvis ökar på vår oro.
Vi konstaterar att med Socialdemokraternas förslag till budget hade
det funnits högre politiska ambitioner och betydligt mer ekonomi att
bedriva verksamhet för i Älvsjö.
Särskilt uttalande (MP)
Viktor Morawski m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt
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följande.
Älvsjö stadsdelsnämnds resultat ur ett ekonomiskt perspektiv visar på
ett mindre överskott för 2013 samt att budgetavvikelserna under året
har varit små. Det är dock uppenbart att de resurser den nuvarande
majoriteten avsätter till nämndens olika verksamheter inte är
tillräckliga för att kvalitén ska hålla en tillräckligt hög nivå.
Revisionen konstaterar i årsrapporten att flertalet av de mål nämnden
anser sig ha uppfyllt egentligen inte är helt uppfyllda. Exempel på
sådana mål är att Stockholm ska upplevas som en trygg, säker och ren
stad. Andelen medborgare i Älvsjö som upplever trygghet och som är
nöjda med skötsel av park och grönområden uppnår inte målvärdena.
Revisionen konstaterar att nämnden bedömer att målet om att
”Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg” är
uppnått trots att cirka en tredjedel av indikatorerna endast uppnås
delvis. Nämnden anser också att målet om att Stockholms stad ska
vara en attraktiv arbetsgivare helt har uppnåtts trots att till exempel
sjukfrånvaron ökar och är högt över målet på 6,5 %. Revisionen
konstaterar också att det föreligger brister i administrationen gällande
verksamhetssystemet Paraplyet och att det alltför ofta finns känslig
information i ekonomisystemet. Dessutom menar revisionen att
nämnden bör arbeta fram rutiner för att motverka korruption och
oegentligheter.
Om miljöpartiet hade varit med och styrt i staden skulle
stadsdelsnämnden haft en större budget och därmed kunnat genomföra
riktade insatser på de områden där revisionen pekar på brister i
verksamheten. Dessvärre får dessa satsningar vänta ytterligare ett år.
Särskilt uttalande (V)
Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande.
Revisorerna noterar i stort sett samma verksamhetsmässiga avvikelser
som vi framfört, vad gäller budgetavvikelser och minskad upplevelsen
av trygghet, minskad nöjdhet med skötsel av park- och grönområden,
lägre målvärden vad gäller andelen brukare som upplever att de inte
kan påverka insatsernas utformning och andel nöjda brukare med
insatsen daglig verksamhet och korttidsboende och att sjukfrånvaron
är för hög.
Återigen en beskrivning av en verksamhet som det krävs allt mer av –
och som så tydligt är i behov av utökade resurser. Det är också tydligt
att förvaltningen gör sitt yttersta utifrån nuvarande ramar. Vi ser att

Ordförandes signatur

Justerares signatur

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 JUNI 2014
BLAD 9

målet om att minska sjukfrånvaron återigen inte uppfylls.
Förvaltningen har fullt av arbetstagare med tunga arbetsuppgifter på
obekväma arbetstider. Dessa jobb bemannas framför allt av kvinnor som är lågavlönade. Utöver god företagshälsovård tycker
Vänsterpartiet att de vinster som görs genom effektiviseringar, ska
behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte
till att sänka skatten.
Förvaltningen uppfyller i huvudsak de krav som de borgerliga
politikerna har ställt med deras budget. Med en annan budget så hade
världens bästa välfärd utan vinstintresse varit möjlig. Vi menar att vi
borde ha ambitioner med välfärden. För att förbättra detta krävs en
kommunal offentlig sektor med ambitioner och förutsättningar att
förbättra och utveckla. En sådan ambition är det som Vänsterpartiet
budgetreservation har när vi lägger vår budgetreservation.
___________________
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