Precis som allt annat i hela världen har också stadsdelsnämndens verksamhet präglats av den
pågående pandemin och dess konsekvenser under det gångna året.
Under våren blev det tydligt hur on-demand-tänket i välfärden inte klarar av påfrestningar. Vi fick
rapporter om att vår personal i omsorgen hade skyddsutrustning, men att de aldrig kunde räkna med
att det fanns tillräckligt för mer än någon dryg vecka framåt. Trots detta gjorde de hjältar som
arbetar i välfärden ett makalöst arbete för att motverka smittspridning och samtidigt upprätthålla de
verksamheter medborgarna har rätt till. Under året har vi socialdemokrater både stöttat
förvaltningens ambition att göra bästa möjliga utifrån givna förutsättningar och samtidigt påpekat de
brister som marknadstänket leder till, både vad gäller privata utförare och i den egna kommunala
verksamheten.
Pandemin har också blixtbelyst det galna med att inte ge trygga och sjysta anställningar till våra
välfärdsarbetare. Den som inte får jobba heltid tvingas plocka de extra timmar den kan få tag i, ibland
på andra avdelningar och den som rings in som timvikarie tvingas röra sig mellan olika verksamheter.
Vi socialdemokrater har under året pekat på att trygga anställningar är viktigt för den som jobbar och
för att säkerställa kvalité i verksamheten, men också för att minska smittspridningen.
I skuggan av pandemin har även andra frågor varit uppe för behandling. Till exempel är nu
”Platssamverkan Rågsved” igång, enligt samma metod som var framgångsrik i Östberga och bland
annat ledde fram till det nya biblioteket, en del förändringar i den fysiska miljön och det långtgående
samarbetet med Fryshuset. Det har så klart varit en prövning med dialogarbete under pandemin,
men alla inblandade har verkligen gjort sitt yttersta. Angående Östberga så avvecklades samarbetet
med Fryshuset under våren. Vi röstade mot det och betonar att både Rågsved och Östberga behöver
hårdprioriteras och investeras i under lång tid framöver för att vända utvecklingen.
Detaljplanearbetet för våra två nya stadsdelar Årstafältet och Slakthusområdet har rullat vidare. Vi
socialdemokrater ser fram emot att vår del av staden få växa och att fler än vi drygt 100 000 som bor
här idag ska få plats. Samtidigt påpekar vi vikten av att bygga blandat redan från början. Vi vill ha
övervägande andel hyresrätter, plats för föreningsliv, rekreation och spontanidrott samt en
infrastruktur av äldreboende, barnomsorg, skola, träningslägenheter, LSS-boenden osv.
Ekonomiskt har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd gått med ett plus. Kan tyckas konstigt, men
varje krona av det beror på de extra resurser som regeringen tillfört som pandemi-stöd, främst att de
övertagit kostnaden för sjuklöneperioden. Kan vara värt att veta om någon, mot förmodan, skulle
säga att de borgerliga är bra på kommunal ekonomi.

