Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om stadens
verksamheter i ytterstaden
Enligt Stockholm stads budget för 2020 ska samtliga nämnder och styrelser ”flytta ut från innerstad
till ytterstad, under ledning av kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB” (sidan 41 i
finansborgarrådets förslag till budget).
Jag utgår från att detta är ett felformulerat uppdrag i finansborgarrådets förslag till budget. Det kan
väl inte vara finansborgarrådets avsikt att överge stadshuset, utrymma Asplunds stadsbibliotek eller
avstå Kulturhuset/stadsteatern? Det är väl inte heller finansborgarrådets avsikt att bussa alla
innerstadens skolelever till ytterstaden för att fullfölja sin skolplikt? Jag vill därför fråga
finansborgarrådet
1. Är uppdraget i stadens budget felaktigt formulerat?
Om det inte är avsikten att flytta alla förvaltningars verksamheter från innerstad till ytterstad, och
formuleringen i budgeten därmed är felaktig, vill jag istället ställa ett antal frågor till
finansborgarrådet som avser utvecklingen av ytterstaden och en stad som håller samman. För på
många områden tycks utvecklingen gå åt rakt motsatt håll mot den som finansborgarrådet vill ge
sken av i budgetuppdraget.
2. Pågår det något arbete att flytta ut någon central förvaltning? Under förra mandatperioden
skedde flera flyttar av verksamheter från innerstad till ytterstad – men arbetet är nu till
synes, budgetuppdraget till trots, helt avstannat. I så fall vilka förvaltningar är aktuella och
när kommer detta ske?
3. Är förslaget att skjuta på investeringen i Vårbergs IP och istället satsa på fotbollsplaner på
Gärdet ett uttryck för hur staden ser på investeringar i ytterstaden i framtiden?
4. På vilket sätt bidrar finansborgarrådets budgetförslag för 2019 och 2020, med relativt
minskat socioekonomiskt stöd till förskolan, sänkt anslag till arbetsmarknadsåtgärder samt
kraftigt reducerat anslag till SDN Barn, Fritid och Kultur till att skapa en stad som håller
samman? Dessa förslag bidrar ju tvärtom ofta sammantaget till relativt större sparkrav i
ytterstadens stadsdelar.
5. När avser majoriteten återuppta arbetet med samband i planeringsarbetet, i syfte att minska
geografiska gränser mellan resursstarka och resurssvaga stadsdelar? För närvarande tycks
ju detta arbete helt ha avstannat, inte minst i och med stoppet för arbetet i
Rinkeby/Bromsten samt i och med bevarandet av existerande barriäreffekter på
Årstafältet?
6. När tänker finansborgarrådet säkerställa att politiska beslut analyseras utifrån effekter för
sammanhållningen i staden? Under förra mandatperioden initierades arbetet med sociala
hållbarhetskommissionen för att just skapa denna kunskap. Samtidigt infördes en social
investeringsfond för att möjliggöra konkreta insatser. Båda delarna är nu i praktiken
avvecklade.
7. På vilka sätt avser finansborgarrådet stärka ytterstaden i övrigt?
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