PM Rotel I (Dnr KS 2019/687)

Uppföljning av budget 2019 – Tertialrapport 1 per den 30
april med helårsprognos
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § för kvartal 4
2018, dnr KS 2019/592
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, dnr KS
2018/1729
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Tertialrapport 1 för år 2019 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 58,8
mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med
70,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2019
års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 7,0
mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta
medel under kommunstyrelsen m.m. i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Älvsjö stadsdelsnämnd beviljas kompletterande stimulansbidrag om 0,1
mnkr för startkostnader för en ny gruppbostad enligt LSS i kvarteret
Kabelverket i Solberga.
6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,9
mnkr. Finansiering sker genom utdelning från stadens donationsfonder
enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av internränta med
0,5 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 374,0
mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Medel ska fördelas till samtliga nämnder från det statliga anslaget för
krisberedskap och krishantering enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Utbetalning sker mot faktura.
10. Förändring av målvärden, indikatorer och nyckeltal i kommunfullmäktiges
budget för 2019 fastställs enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms
Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden
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enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna
3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Nyckeltal med utfall för år 2018 godkänns med hänvisning till vad som
sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Fastighetsnämnden medges rätt att 2019 omprioritera 13,0 mnkr från den
utökade investeringsplanen till den långsiktiga investeringsplanen enligt
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholm Business
Region att stödja Stockholm Film Fund enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas att betala utökat
verksamhetsstöd till Nobelmuseet enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) för kvartal 4 2018, dnr KS 2019/592 godkänns enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Remissen Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län (KS
2018/1729 andra remitteringen) anses besvarad med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänstutlåtande
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport
1 från nämnderna.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Ärendet utgör stadens tertialrapport 1 per 30 april 2019. Ärendet har beretts av
stadsledningskontoret och samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med
helårsprognos har analyserats i förhållande till Stockholms stads budget för år 2019.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Tertialrapport 1 innehåller stadsledningskontorets bedömning av hur stadens
verksamheter kommer att uppnå årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En
hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar
och innovativ storstad för framtiden.
I den bedömning stadsledningskontoret gör av hur stadens verksamheter kommer
klara genomförande av fullmäktiges beslutade aktiviteter och uppnå de indikatorer
som strävar mot de långsiktiga målen framgår att kontoret bedömer att staden under
2019 kommer att uppnå årsmålet för samtliga av kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål. För bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB görs bedömningen att
årsmålet för två av kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppnås helt och ett
delvis under 2019.
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Trygghets- och säkerhetsfrågorna har en förhöjd prioritet och tillförts betydande
resurser i budget 2019. Även om stadsledningskontoret visar på hur nämnderna gör
många viktiga insatser bedöms årsmålet Stockholm är en trygg, säker och välskött
stad att bo och vistas i att uppnås delvis, trots att 27 av 31 nämnder prognostiserar att
målet uppfylls helt. Det beror på att vissa av nämndernas planerade aktiviteter inte
väntas att ge full effekt förrän under 2020. Stockholm ska vara en stad där alla kan
känna sig trygga och säkra och det arbetet intensifieras i och med budget för år 2019.
Samtliga nämnder och styrelser har en viktig uppgift att säkerställa god
budgethållning samt ett effektivt, hållbart, ansvarsfullt och ändamålsenligt
handhavande av skattemedlen samtidigt som investerande nämnder och styrelser
noga ska pröva såväl lönsamhet som strategisk betydelse av kommande
investeringar, liksom att finna en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering för
dessa. Fastighetsnämnden har ett antal projekt som fördyrats, bland annat
Östermalmshallen. Nämnden ska se över åtgärdsalternativ som ökar
förutsättningarna att genomföra projektet inom tilldelad budget.
Inför kommande år kommer stadens samlade finansiering för Nobelmuseets
verksamhet utvärderas och ses över.
I övrigt instämmer jag i stadsledningskontorets bedömningar om god mål- och
budgetuppfyllelse för kommunfullmäktige m.m. och jag föreslår att
borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Tertialrapport 1 för år 2019 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 58,8 mnkr.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 70,8
mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2019 års budget enligt bilaga
1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 7,0 mnkr.
Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under
kommunstyrelsen m.m. i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Älvsjö stadsdelsnämnd beviljas kompletterande stimulansbidrag om 0,1 mnkr
för startkostnader för en ny gruppbostad enligt LSS i kvarteret Kabelverket i
Solberga.
6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 9,9 mnkr.
Finansiering sker genom utdelning från stadens donationsfonder enligt bilaga
1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av internränta med 0,5
mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 374,0
mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Medel ska fördelas till samtliga nämnder från det statliga anslaget för
krisberedskap och krishantering enligt vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande. Utbetalning sker mot faktura.
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10. Förändring av målvärden, indikatorer och nyckeltal i kommunfullmäktiges
budget för 2019 fastställs enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms
Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden
enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna 3
och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Nyckeltal med utfall för år 2018 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Fastighetsnämnden medges rätt att 2019 omprioritera 13,0 mnkr från den
utökade investeringsplanen till den långsiktiga investeringsplanen enligt vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholm Business Region
att stödja Stockholm Film Fund enligt vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
15. Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas att betala utökat
verksamhetsstöd till Nobelmuseet enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
för kvartal 4 2018, dnr KS 2019/592 godkänns enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Remissen Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län (KS 2018/1729
andra remitteringen) anses besvarad med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänstutlåtande
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1
från nämnderna.

Stockholm den 5 juni 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor

0. Bilaga 0. a. Tjänsteutlåtande - Uppföljning av budget 2019 -

1.

2.
3.
4.
5.

Tertialrapport 1 per den 30 april
Bilaga 0. b. Uppföljning av budget 2019 – Tertialrapport 1 per den 30
april
Bilaga 1 - Budgetjusteringar - Av nämnderna begärda och av
stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av
nämnderna redovisade omslutningsförändringar
Bilaga 2 - Resultatprognos och prognos på investeringsplan
Bilaga 3 - Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och
nyckeltal med mera
Bilaga 4 - Uppmaning till stadens nämnder och anmodanden till stadens
bolag
Bilaga 5 - Nyckeltal med utfall för år 2018
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S)
och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Älvsjö
stadsdelsnämnd och Trafiknämnden beviljas medel för att genomföra de
trygghetsinveteringar som kommunstyrelsen beviljade under 2018.
2. Därutöver anförs följande
Det offentliga rummet tillhör alla. Alla, oavsett kön och ålder, ska kunna känna sig trygga
överallt i vår stad. Därför införde vi i den dåvarande majoriteten 2018 en trygghetsfond med
200 miljoner som stadsdelsnämnder och facknämnder kan söka medel ur. Fonden syftar till
att möjliggöra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet
och trivsel. I dialog med medborgarna, polis, handlare, föreningsliv och andra aktörer har
nämnderna identifierat otrygga platser och miljöer som med enkla hjälpmedel kan bli
tryggare. Under det gångna året beslutades om investeringar för nästan 100 miljoner kronor
och resultaten av åtgärderna som genomförts med hjälp av trygghetsfonden har varit god.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd
och Trafiknämnden ansökte och beviljades medel ur trygghetsfonden under 2018 för ett antal
trygghetsinvesteringar. Tyvärr hann nämnderna inte komma igång med alla projekt under det
gångna året och därför ansökte nämnderna hos kommunstyrelsen om ombudgetering av
projekten. Ansökan om ombudgeteringar har avslagits och innebär tyvärr att
trygghetsprojekten har stoppats utan några giltiga skäl och tvärs emot de lokala nämndernas
analys/önskemål. I arbetet för ett tryggare Stockholm måste partierna vara eniga och sätta in
medel där de behövs. Det är inte rimligt att nämnderna ska behöva skriva nya ansökningar för
investeringar som beviljades för mindre än ett år sedan. Det är att öka byråkratin och slösa
med stadsdelarnas begränsade resurser.
Därför ska följande projekt inte stoppas utan beviljas medel för nedanstående
trygghetsinvesteringar. Medel reserveras för ändamålet ur Central medelsreserv 4 till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter.
Skårbygränd – 3 miljoner kronor till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och 5 miljoner
kronor till Trafiknämnden
Skårbygränd och den närmaste omgivningen är av polisen identifierad som en ”hot spot” med
anledning av den öppna drogförsäljning som pågår. Flera aktörer har under lång tid samverkat
för att försämra de situationella förutsättningarna för kriminella aktiviteter och vill
intensifiera arbetet ytterligare.
Lekpark vid Spånga C– 2 miljoner kr till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Området utmed Värsta Allé är ett område som medborgarna upplever som otryggt.
Stadsdelsnämnden vill utifrån förslag från elever i området etablera en lekpark i syfte att öka
tryggheten. Lekparken som anpassas för barn med funktionsvariationer ska leda till att fler
familjer söker sig till området för lek och rekreation.
Skarpnäcks torg – 1,9 miljoner kronor till Trafiknämnden
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Torget upplevs som ödsligt och ogästvänligt av förbipasserande och boende. Bilar kan åka in
och parkera på torget vilket underlättar kriminalitet. Polisen, handlare och medborgare önskar
att staden agerar. Trygghetsmedlen ska användas för att göra torget bilfritt och därmed
försvåra brott.
Prästgårdsparken - 1,8 miljoner kronor till Älvsjö stadsdelsnämnd
Polisen har vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning och lägre växtlighet i
parkerna närmast Älvsjö centrum där det pågår droghandel. Målet är att upprustning och
komplettering av belysningen i parken ska öka tryggheten för parkens besökare och boende
kring parken.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda
S) enligt följande.
Vi har tidigare i anslutning till behandlingen av kommunfullmäktiges budget redovisat en
högre ambitionsnivå för såväl välfärd och samhällsbyggande. Som en del av detta har vi velat
se en annan målstruktur för staden med utgångspunkt i målet att vara en stad för alla. Dessa
förslag har röstats ner av den borgerliga majoriteten.
Vi har därtill i kommunstyrelsens ekonomiutskott varnat för en allt svagare driftsekonomi
i staden. En ekonomi där utgifterna ökar i en väsentligt snabbare takt än intäkterna.
På samma sätt har vi i Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnderna uppmärksammat
faran med en sjunkande byggtakt, delvis till följd av politiska beslut i dessa nämnder. När
oenighet uppstått har svaret efter valet 2018 varit att stoppa byggande.
Därutöver har vi i stadsdelsnämnder och berörda centrala facknämnder påtalat att vi, med
innevarande års budget, sett allt sämre förutsättningar för välfärden.
Tertialrapport 1 så som den nu redovisas till kommunstyrelsen är ett ovanligt innehållslöst
dokument. Där detta beslutsdokument brukar vara det ärende där kommunstyrelsen kan
uppmärksamma och åtgärda problem är årets version märkligt passivt.
Det är förvisso bra att den bedömning som gjordes i kommunstyrelsens egen
tertialrapport, att byggmålen bedöms helt uppfyllt nu är korrigerat. Men åt det faktum att
byggtakten halverats och att det beslutats om 296 bostäder i godkända detaljplaner under 4
månader (att jämföra med årsmålet om 10000 bostäder) ägnas inga nya insatser.
På samma sätt förhåller det sig med den ekonomiska utvecklingen. Trots att
stadsledningskontorets egna tjänstemän tidigare varnat för det ohållbara i att låta utgifterna
växa betydligt mer än intäkterna och trots att Standard and Poor´s varnat för att
framtidsutsikterna för Stockholms ekonomi är i nedåtgående föreslås nu inga aktiva åtgärder
för att åtgärda problemen som skapats med nu gällande budget. Tvärtom bedöms målet om
budget i balans och långsiktigt hållbara finanser uppfyllas helt. Tydligare kan inte vägvalet att
blunda inför viktiga utmaningar och problem för staden gestaltas.
Även beslutet att stoppa en betydande del av de trygghetsinvesteringar som redan varit
beslutade – och att inte initiera dessa nu i tertialrapport 1 – är felaktigt och väcker frågor.
Anser den politiska majoriteten i Stockholm att tryggheten är hög nog i de fall där stadsdelsoch facknämnder ser behov av investeringar? I ett särskilt förslag till beslut redovisar vi
konkreta förslag för ökade trygghetsinvesteringar.
Den skattesänknings- och utförsäljningspolitik som den nya majoriteten sjösatt efter valet
2018 leder inte till en stad för alla. Den innebär tvärtom sämre kvalitet på välfärden, färre nya
bostäder och en sämre fungerande ekonomi i staden. Stadsledningskontoret borde därför ges i
uppdrag att återkomma med förslag för att stärka såväl bostadsbyggande, ekonomiska resultat
som en stark välfärd för alla.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
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Tertialrapporten speglar en underfinansierad och ogenomtänkt borgerlig budget, som på
viktiga områden som välfärden, tryggheten och bostadsbyggandet inte kommer att nå målen.
Då kvaliteten i stora delar av stadens verksamheter förutsätter en god bemanning ter sig
budgetdirektiven om att förena offentliga tjänster till lägre kostnad med ökad kvalitet som
verklighetsfrämmande. Inom individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer
med funktionsnedsättning aviseras redan för underskott i 50 – 60 miljonersklassen och
årsmålen för vare sig antal påbörjade bostäder eller hyresrätter prognosticeras att inte nås.
Vi befarar att medarbetarna får betala priset med en försämrad arbetsmiljö.
Medarbetarundersökningen visar tyvärr redan ett sänkt värde för Aktivt Medskapandeindex
från 80 till 79 jämfört med förra året. Dessutom noterar vi att den
kompetensutvecklingssatsning som Vänsterpartiet tog initiativ till i den rödgrönrosa
majoriteten, och som dåvarande alliansen inte stödde, uppenbarligen kommer väl till pass
som förstärkning nu då skatten har sänkts och lett till försvagad driftsbudget.
Nedskärningar kommer få stora konsekvenser för kulturen i Stockholm, på både lång och
kort sikt. Kulturskolan flaggar redan nu för att verksamheten inte har möjlighet att nå det nya
skärpta intäktskravet trots ökade elevplatser. På grund av nedskärningarna riskerar staden att
gå miste om viktiga investeringar i ytterstaden, exempelvis går det inte att skapa den
planerade fasta spelplatsen i Husby 2020 med den borgerliga budgeten.
Vänsterpartiet anser även att det behövs flera olika preventiva insatser i staden, för att
möta den djupa otrygghet som bland annat skjutvapenmorden skapar i ytterstaden. Vi har
bland annat föreslagit att staden och stadsdelsnämnderna omgående ska ta fram åtgärdsplaner
och se över beredskapen inför hösten, samt att 20 mnkr omfördelas från trygghetsfonden till
en förstärkning av den samlade avhopparverksamheten i staden.
Inte heller årsmålen för antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med
2013 års Stockholmsförhandling eller tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi
prognosticeras att nås. Dessutom innebär budgeten att antalet allmännyttiga hyresrätter med
överkomliga hyror riskerar att minska kraftigt genom de ombildningar som nu har initierats.
När det gäller balansen mellan hyresrätter och bostads- /äganderätter, som majoriteten i
ord säger sig eftersträva, syns inga tecken på att dominansen av bostads- och äganderätter
kommer att brytas under mandatperioden i de 69 stadsdelar där de idag omfattar mer än 60
procent av det totala bostadsbeståndet. Att fokus istället ligger på att minska allmännyttan
säger allt om den destruktiva borgerliga bostadspolitik som nu förs i staden.

Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren (alla
S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Clara Lindblom och Rikard Rashid Mohammed (båda
V) med hänvisning till Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) enligt följande.
Uppföljningen av budget för 2019 avspeglar den Moderatledda majoritetens budget och
verksamhetsplan där tidigare ambitioner för att utjämna ojämlika livsvillkor, förbättra
jämställdheten mellan kvinnor och män och stärka mänskliga rättigheter saknas. Feministiskt
initiativ har i vårt budgetförslag högre ambitionsnivå för såväl trygghet, kvinnors livsvillkor
och tillgång till fritidsaktiviteter och kultur för barn. Tyvärr har våra tidigare mål om
jämställdhet, mänskliga rättigheter och barns rättigheter röstats ner av majoriteten.
Nedskärningarna som majoriteten gör kommer få stora konsekvenser för Stockholms
invånare inom en rad områden. Färre barn kommer ta del av bibliotekens verksamheter, färre
nyanlända kvinnor kommer erbjudas hjälp till samhällsetablering, det kommer bli svårare att
få tag i en bostad och stadens medarbetare kommer behöva jobba mer för att möta högre
effektivitetskrav samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Dessutom innebär
budgeten att antalet allmännyttiga hyresrätter med överkomliga hyror riskerar att minska
kraftigt genom de ombildningar som nu har initierats.
Feministiskt initiativ hade velat satsa på välfärden eftersom vi vet att en stark välfärd
också stärker kvinnor. Vi hade satsat på fritidsverksamhet i skolan för alla barn som en
preventiv insats för att hindra kriminalitet och få fler att klara skolan. Vi hade velat införa
metoden GVI för att få stopp på dödsskjutningarna och fortsätta lönesatsningarna på
kvinnorna i stadens välfärdsverksamheter.
Vi hade velat satsa på kulturen istället för att införa besparingar. Fler skulle få tillgång till
bildning och läsning genom ett nytt litteraturhus och vi hade valt att ge konstnärer ett
ateljéstöd. Vi hade inte velat se fler vakter i stadens bibliotek utan fler ungdomar som läser.
Trygghetssatsningar hade inte bara handlat om repressiva åtgärder utan lika mycket om
förebyggande insatser och ett aktivt arbete mot maskulinitetsnormer, rasism och fördomar.
Vi ser med oro på att det grönblåa styrets arbete med trygghet saknar
jämställdhetsperspektiv och att otryggheten i synnerhet för flickor i årskurs 8 ökar. Överlag är
pojkar mer nöjda med tryggheten i skolan än flickor vilket visar på behoven av att stärka
jämställdhetsarbetet på stadens skolor. Det är därtill anmärkningsvärt att det grönblåa styret
säger sig prioritera trygghetsarbetet i staden samtidigt som vi saknar uppföljningar av hur
stadens ska arbeta mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Den skattesänknings- och utförsäljningspolitik som den nya majoriteten står för kommer
inte skapa en öppen stad fri från våld och förtryck. Det är en budget som gör livet svårare för
många kvinnor, särskilt dem som behöver samhället som mest. Feminism handlar om att
motverka den orättvisa fördelningen av makt, inflytande och resurser som finns i vårt
samhälle. Den förändringen kommer inte komma av sig självt, utan det kräver aktiva
satsningar för kvinnor, deras barn och ett starkt välfärdssamhälle. Vi ser dessutom att
välfungerande satsningar på kvinnors föreningar och tjejer organisering för sina rättigheter
och mot våld tas bort utan att ersättas av något annat. Stadsledningskontoret borde ges i
uppdrag att återkomma med förslag för att fortsätta det viktiga jämställdhetsarbete som har
satts igång i staden, se till att alla barn får tillgång till kultur och fritid och att kvinnors
livsvillkor förbättras.
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