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År 2020
Under året har mycket handlat om pandemins konsekvenser i stadsdelsnämndens verksamheter. Personal har känt en stor oro och osäkerhet. Sjukfrånvaron har ökat inom alla verksamheter, där äldreomsorgen har drabbats hårdast. Just den höga sjukfrånvaron har också medfört
problem med att bemanna upp verksamheterna. Skyddsutrustning har varit en bristvara. När
staden inte kunde leverera det material vi skulle vilja ha, startades egen visirtillverkning inom
den dagliga verksamheten. Egen tillverkning av skyddsförkläden har också skett på Edö vårdoch omsorgsboende.
I och med Covid-19 så minskades antal feriearbeten under sommaren eftersom direktiv kom
att inga feriearbeten skulle erbjudas ungdom inom äldreomsorg eller förskola. Vi kan konstatera att det har skett en ökning av antal hushåll med försörjningsstöd, som är coronarelaterat.
Det ekonomiska utfallet för året är ett överskott om 24,6 miljoner kronor före resultatöverföringar och ett överskott om 15,2 miljoner kronor efter resultatöverföringar. Det goda totala resultatet har en klar koppling till de statliga ersättningar som nämnden har fått som stöd för
merkostnader på grund av Covid-19.
Även om resultat för 2020 var gott, så kommer förvaltningen under 2021 behöva effektivisera
verksamheterna för att klara budget i balans. Den borgerliga budgeten för 2021 är snål!
Se vårt särskilda uttalande gällande verksamhetsberättelse 2020, nedan.
Farsta behöver en robust kraftsamling på barn och unga!
Det finns tyvärr ett mönster i verksamhetsberättelsen för 2020 där barn och ungas
förutsättningar till en bra uppväxt i Farsta tenderar att bli allt sämre. Flera mål kopplat till
barn och unga ligger långt ifrån de ambitioner som satts upp.
Redan 2017 påpekades t ex missnöjet från föräldrar vad gäller barnens förskoleverksamhet i
stadsdelen. Då var det felprioriteringar på ”klotterväggar” och pallkragar att odla i som var
orsaken till att resultatet såg ut på detta sätt, enligt dåvarande minoritet. Utifrån detta
påstående har vi svårt att förstå varför kritiken och det dåliga resultatet kvarstår då löfte
fanns om detta skulle förändras med en ny, borgerlig majoritet? (83 % är nöjda föräldrar till
barn i förskolan mot uppsatt mål 90% och föräldrar som är nöjda med samverkan med
förskolan landar på 77,02 mot uppsatt mål 85%).
Trygghet, hälsa, säkerhet och andra sociala frågor kopplat till unga människor är också
påtagligt långt ifrån de mål som satts upp för 2020.
Satsningen på att barn- och ungdomar som är anmälda för brott ska få ett samtal inom 48
timmar landade på 67,9 % mot uppsatta 80%. Naturligtvis tar det tid att implementera nya
metoder, men då ska detta tas med i beräkningen och rimliga mål ska sättas upp.
En beklämmande siffra är den för familjehemsplacerade barn som klarar målen i kärnämnen
i grundskolan. Vi har stor förståelse för att många av dessa barn har speciella förutsättningar
vad gäller skolgång och kanske att pandemin bidragit till komplikationer?
Men siffran 55,56 % som klarar målen mot uppsatta 75% är att betrakta som ett misslyckande
både för den politiska majoriteten och för dessa barn.
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Även på hälsoområdet skattar ungdomarna själva (i Stockholmsenkäten) sin hälsa som låg.
52,9 % skattar sin hälsa som god jämfört med uppsatt mål på 81%. Det är riktigt illavarslande och borde verkligen få majoriteten att reagera med alla tillgängliga resurser.
Och samma negativa siffror följer vad gäller ungas användning av narkotika (85% som inte
använt narkotika mot uppsatt mål 93%), inte använt tobak (84% som inte använt mot uppsatt
mål 92%).
Inte burit vapen (85, 98% som inte burit vapen mot uppsatta mål 89%) och slutligen nöjdhetsgraden bland unga vad gäller fritidsgårdsverksamheten som landar på 87,8 % mot uppsatta
mål på 96%.
Med detta resultat kopplat till barn och unga anser vi att Farsta borde tillsätta någon form av
kriskommission kopplat till barn- och ungas uppväxt i stadsdelen. En rik stad som Stockholm
borde prioritera barn och ungas uppväxt i stället för att sänka skatter.
---------Pandemin har också påverkat våra nämndsammanträden med reducerade antal närvarande ledamöter samt stängda sammanträden för allmänheten. Positivt är ändå att det har varit möjligt
att delta på distans under slutet av året.
Inom S-gruppen har vi under året haft ett gott samarbete även om våra möten och kommunikation har skett mer digitalt. Vi längtar och ser fram emot när vårt samhälle återgår till det
”normala”, utan restriktioner på grund av Covid-19.

Kjell Backman, gruppledare

