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§9
Verksamhetsberättelse 2018
Dnr 1.2.1.2-2019
Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om ombudgetering med 4,9
mnkr för trygghetsinvesteringar och 4,0 mnkr
klimatinvesteringar.
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto
om 19,8 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2019.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 4 februari 2019.
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (S) och (V)

Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera
(V) anmäler ett särskilt uttalande.
Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2018 visar god
måluppfyllnad i enlighet med den tidigare majoritetens
målsättningar.
Stort fokus låg under året på bostadsbyggande, välfärdssatsningar,
personalpolitik och trygghetsarbete där de förebyggande insatserna
har varit prioriterade. Arbetet för ett fossilfritt Stockholm år 2040
har legat högt på dagordningen tillsammans med arbetet för att göra
staden till en fossilfri organisation till år 2030.
Det är glädjande att se att flertalet av verksamhetens mål bedöms
som uppfyllda samt att flertalet av de aktiviteter som planerats
också har genomförts. Detta kombinerat med en god ekonomisk
förvaltning visar att nämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet.
Extra glädjande att se att politiken gör skillnad, där den nya
majoriteten valt att sänka ambitionerna inom:
-

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd
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Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande
till befolkningen.
Andelen boende på vård- och omsorgsboende som upplever
att måltiden är en trevlig stund på dagen.
Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever
diskriminering
Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till
idrottsaktiviteter
Generella minskningen av fokus på flickor och kvinnors
delaktighet i verksamheter

Där målen i verksamhetsberättelsen för 2018 visar att dom uppfyllts
med råge. Med en god ekonomi har också viktiga satsningar kunnat
göras.
-

-

Ett aktivt integreringsarbete för de nya Stockholmare Älvsjö
fått tilldelat med såväl arbete som utbildning.
Minskad andel unga som dricker alkohol
Införande av rutiner av barnperspektiv i socialtjänstens
arbete
Utvecklat och satt grunden för 2019 med handlingsplanen
för brott- och drogförebyggande arbete
Efter 2017 års resultat myckets kraftigt ökat tryggheten i
stadsdelen under 2019
Ökat andelen odlingslotter för att fler ska kunna ges
möjlighet till odling i Älvsjö
Aktivt fortsatt utvecklat Rondellens verksamhet för att alla i
Älvsjö ska kunna ges en meningsfull kultur- och
fritidsverksamhet
Silviahemscertifierat Solberga vård- och omsorgsboende för
att kunna ha en demensvård i världsklass.
Aktivt arbetat för att minska stadsdelens klimatavtryck inom
samtliga verksamhetsområden.
Arbetat så fler med funktionsnedsättningar kan arbeta inom
stadsdelens verksamheter
Påbörjat arbetet att bli en modellstadsdel för att kunna
utveckla verksamheterna och arbetet att bli mer jämställt
Förbättrat arbetssituationen för barnskötare, förskollärare,
biståndshandläggare, socialsekreterare och våra chefer
Upprättande av ett relationsvåldscentrum i Skärholmen
Aktiv samverkan med Älvsjöborna för att utveckla
stadsdelen
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Vi är extra stolta över det aktiva arbete som gjorts av politiken och
förvaltningen att hamna närmare Älvsjöborna. Där vi haft aktiva
medborgardialoger, uppmuntrat unga som gamla medborgare att
inkomma med medborgarförslag, medborgarbudget,
nämndsammanträde runt om i stadsdelen, listan kan göras lång av
det arbete som gjorts för att hamna närmare och inkludera
Älvsjöborna. Framgångarna i arbetet har väckt intresse från såväl
SVT som flera statsråd att besöka verksamheterna och nämnden.
Den borgerliga majoritetens nya inriktningsmål för staden speglar
hur Stockholm nu frångår målet om att Stockholm ska vara en stad
för alla, och istället enbart ser till möjligheter för några. När staden
står inför tuffare ekonomiska tider är de borgerligas oansvariga
skattesänkarpolitik inte vad staden och Älvsjö behöver. Viktiga
satsningar inom välfärd, klimat, jämställdhet och
trygghetsfrämjande verksamheter kommer att utebli.
Den nya inriktningen tar sig uttryck i de nedskärningar som görs
inom flera av stadens verksamheter; kultur- och
fritidsverksamheten, stöd till funktionshindrade och omsorgen av
våra äldre. Med en borgerlig majoritet kommer de som behöver
samhällets insatser allra mest betala för de rikaste skattesänkningar.
Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm och Älvsjö ska vara en
stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för
social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet.
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