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§8
Verksamhetsberättelse 2015
Beslut
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen för år 2015.
2. Begära ombudgetering om 3,7 mnkr för investeringar.
3. Begära ombudgetering om 0,6 mnkr för investeringar till maskiner
och inventarier.
4. Begära ombudgetering om 1,0 mnkr för demokratimedel som ej
förbrukats.
5. Beslutar att nedskriva fordringar om 231 888 kronor enligt bilaga
4.
6. Begära hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto 9,6 mnkr
avseende resultatenheterna överförs till 2016.
7. Godkänner redovisning av internkontrollarbetet 2015 i enlighet
med bilaga 10.
8. Godkänna ärendet i övrigt.
9. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har under 2015 gjort en lång rad tydliga politiska
ställningstaganden som anger riktningen för förvaltningens fortsatta
arbete. Här märks strategin för att öka andelen utrikes födda chefer,
strategin för att öka andelen förskollärare i förskolan och de
reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag. För barn och unga i
stadsdelen ligger den politiska tyngdpunkten på Blå husets som ett
kulturellt nav i stadsdelen och uppdraget att skapa en fritidsgård i
Hjulsta med tjejprofil. Nämnden har tagit ställning för att bygga en
grafittivägg i stadsdelen. Samverkan med civilsamhället har stärkts
genom det civila rådet och i mobiliseringen mot våldsbejakande
extremism.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 januari 2016.
Dnr 1.2.1-755/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ordföranden Awad Hersi m.fl (MP), Anna Jonazon m.fl (S) och
Rashid Mohamed (V) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Det har pågått utvecklingsarbete på många håll i nämndens
verksamheter under året. Vi i den rödgröna majoriteten är glada över
att se att Spånga-Tensta utvecklas i en alltmer hållbar inriktning såväl
socialt som ekologiskt. Under verksamhetsåret har insatser gjorts för
att möta de sociala utmaningar som finns i stadsdelsområdet. Ett
tydligt tecken på den positiva utvecklingen som sker i stadsdelen är att
andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till
befolkningen i stadsdelen har minskat under året”.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl (M) lade fram ett särskilt
uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
För Stockholmarna och för medborgarna i Spånga-Tensta har 2015
varit ett blandat år. Den nuvarande majoriteten har kunnat levat gott
på de goda förutsättningar som Alliansen lämnade efter sig samt på en
duktig och kompetent förvaltning. Inte minst ser vi det när det gäller
att antalet hushåll beroende av försörjningsstöd fortsätter att sjunka.
Det är ett resultat av Alliansens arbete med att få fler människor ut i
arbete.
Trots den rödgrönrosa majoritetens skattehöjning har medborgarna i
Spånga-Tensta märkt små förändringar i stadsdelens service. En stor
del av förklaringen ligger i den brist på prioriteringar och ledarskap
som präglade 2015. Där har kärnverksamheterna kommit i skymundan
för annat. Vi ser det till exempelvis i felprioriteringar som att använda
tid, kraft och ekonomiska resurser på att bygga en graffittivägg i
stället för att prioritera fungerande förebyggande insatser för att
hindra att fler ungdomar i stadsdelen hamnar i kriminalitet och
utanförskap. Vi ser det också i att den av majoriteten utlovade
ungdomsgården i Hjulsta fortfarande inte är i drift, på trots av hög
svansföring om att fritidsverksamheten skulle ha kommit i drift redan
i december 2015. Så har inte skett.
Vidare ifrågasätter vi starkt nyttan av det Civila rådet såsom det nu är
utformat och utifrån de rätt få konkreta resultat vi sett av deras
verksamhet.
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Det är viktigt att knyta till sig föreningar och civilsamhälle, men det
måste göras med stringens, med tydligt uppsatta mål för vad man vill
uppnå och med deltagande från föreningar i hela stadsdelen. I
dagsläget är det i princip enbart föreningar från Tensta som är med i
Civila rådet. Det är olyckligt.
Förra årets trygghetsundersökning visar att fler nu känner sig otrygga
i stadsdelen jämfört med tidigare. Det är en bekymmersam utveckling.
Vi anser att majoriteten inte tar trygghetsfrågorna på tillräckligt stort
allvar och inte arbetar nog tillräckligt med att öka medborgarnas
upplevelse av trygghet i det offentliga rummet. I det sammanhanget är
det viktigt att fortsätta arbeta för ökad kameraövervakning i otrygga
delar av stadsdelen. Det är synnerligen bekymmersamt att majoriteten
är tveksamma eller direkta motståndare till mer kameraövervakning
på trots av detta skulle öka tryggheten, hjälpa polisen i deras arbete
och öka uppklarningsprocenten av begångna brott.
Ser man till det ekonomiska resultatet finns ett överskott om ungefär 1
miljon kronor. Överskottet rör sig i sin helhet om projektmedel
(demokratimedel) som inte använts. Gällande äldreomsorgen,
förskolan, arbetsmarknadsåtgärder och Individ- och familj presenterar
majoriteten tilldels stora underskott. Detta är allvarligt och
bekymmersamt. Vi kan helt enkelt konstatera att utan de
demokratimedel som inte använts hade bokslutet balanserat kring 0,
med stora underskott på för nämnden och medborgarna viktiga
områden.
Sjukfrånvaron är fortfarande ett betydande problem i vår stadsdel.
Krafttag behövs för att få ned sjukfrånvaron. En lägre sjukfrånvaro är
viktigt av flera skäl, men i första hand eftersom kostnaderna både för
förvaltningen och den enskilde blir stora av att man inte lyckas få
människor tillbaka i arbete”.
Särskilt uttalande
Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt
följande:
”Särskilt uttalande
Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin potential och
där framtida generationer växer upp med jämlika livschanser kräver
välfärd i världsklass. Den rödgrönrosa majoriteten har under det
gångna året höjt skatten men samtidigt haft problem med att finansiera
kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och socialtjänst.
Det ekonomiska läget i många stadsdelar är ansträngt.
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Vi kan se på flera håll i staden hur barngruppernas storlek i förskolan
ökar, men i Spånga-Tensta ser vi hur antalet inskrivna barn i
stadsdelens förskolor ha vakanta platser med konsekvens att
förskoleverksamheten går med underskott. Vi vet att det är många
barn som går hemma av olika anledningar och det är nu hög tid att
ledningen för förskolan vidtar åtgärder för att nyttja dels de lediga
platserna, dels också ge hemmavarande förskolebarn den utbildning
som behövs för att klara sig i ett högteknologiskt samhälle.
Äldreomsorgen har ett stort underskott, -5,7 mnkr och även om det i
första hand är hemtjänsten som står för merkostnaden, så går det inte
att utesluta att andra verksamheter inom äldreomsorgen får klara sig
med mindre medel, vilket i sin tur påverkar resurserna att bedriva
verksamhet med en hög kvalitet i övriga delar av äldreomsorgen.
Trots skattehöjningarna har majoriteten svårt att få pengarna att räcka
till. Det är däremot glädjande att förvaltningen tagit steget att
effektivisera hemtjänsten genom att enbart ha en geografisk plats
varifrån all hemtjänst utgår.
Trots de ekonomiska utmaningarna gör stadsdelsnämndens personal
ett mycket gott arbete och förtjänar allt beröm för sina ansträngningar
att få verksamheten att gå runt. Inte minst flyktingsituationen under
hösten har ställt staden inför stora prövningar. Det bemötande och de
ansträngningar stadens anställda och invånare har visat upp har gett
eko i Sverige och i Europa.
Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar till
exempel Graffitivägg och andra projekt måste få stå tillbaka för att
värna kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt
att göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera satsningar
har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn,
vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.
Vi ser också hur valfriheten har tryckts tillbaka genom att
välfungerande verksamheter återkommunaliserats av ideologiska skäl.
Trots att vänstermajoriteten talar om att kvalitet ska vara den
vägledande faktorn ser vi ofta hur kvalitet inte är en faktor i
upphandlingsbeslut, utan att driftsform är det enda som styr.
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Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden,
utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet, är en svår
uppgift. Men den är avgörande om Stockholm ska bli en stad som
klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap och framtidstro åt
växande generationer, utan att urholka vår förmåga att långsiktigt ta
ansvar för välfärden.
Det gångna året har visat att Stockholm är betjänt av ett nytt och
liberalt ledarskap som ger varje stockholmare större resurser att forma
sitt eget liv”.

