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Verksamhetsberättelse 2019 för
Norrmalms stadsdelsnämnd
NORR 2020/34
Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse
med bokslut för 2019 med tillhörande bilagor och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat resultat om
6,3 mnkr avseende resultatenheternas fonder överförs
till 2020.
3. Paragrafenjusteras omedelbart.

Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-01-30.
Norrmalms stadsdelsnämnd har under verksamhetsåret 2019
bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål och arbetet har fortgått i enlighet med
verksarnhetsplan.
Förvaltningen bedömer att tio av kommunfullmäktiges tolv
mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden har uppfyllts
helt under året och att två uppfylls delvis.

Förslag till beslut
Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordförande Ulla Sjöberg (S) m. fl. från (S) och Victor
Gustafsson med flera från (V) lämnade ett särskilt uttalande
enligt bilaga 1 till protokollet.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-30
Verksarnhetsberättelsens bilaga 1-9
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Verksamhetsberättelse 2019 för Norrmalms stadsdelsnämnd
Först och främst kan vi konstatera att förvaltningen bedömer att tio av kommunfullmäktiges tolv mål
för stadsdelsnämndens verksamhetsområden har uppfyllts helt under året och att två uppfylls delvis.
Detta är naturligtvis mycket glädjande för invånarna i Norrmalm. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till
förvaltningen och samtliga anställda för det fina arbete som gjorts under det gångna året för att
kunna nå en så hög måluppfyllelse.
Vi vill framhålla att vi har andra politiska prioriteringar och menar att förvaltningen under året som
gått skulle ha arbetat med följande inriktnings mål:
•

Ett Norrmalm som håller samman

•

Ett klimatsmart Norrmalm

•

Ett ekonomiskt hållbart Norrmalm

•

Ett demokratiskt hållbart Norrmalm

Det är också så att de skattesänkningar som den borgerliga majoriteten drev igenom får
konsekvenser för verksamheten. Hade vår budget varit gällande hade förvaltningen haft mer resurser
för nödvändiga satsningar på verksamheten.
Även om det är en god måluppfyllelse vill vi peka på några områden där vi känner oro inför
kommande utmaningar och där måluppfyllelsen kan bli ännu bättre.
Det första området rör antal personer med avslutad etableringsersättning som övergår till
ekonomiskt bistånd. Vi vet att alt fler nyanlända kommer att övergå till att behöva bistånd och det
finns anledning att följa detta noga och ha de resurser som behövs.
Ett annat'område där det finns anledning till oro är förskolan. När det gäller andel förskollärare av
totalt antal anställda (årsarbetare) så är målindikatorn ett varningens ljus. Situationen är sådan att
det råder brist på förskollärare och det är helt nödvändigt att Norrmalm är en attraktiv arbetsgivare
för att kunna attrahera förskollärare.

Majoritetens skattesänkningar riskerar att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det
blir en verksamhet som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre
attraktiv för de som vi vill ska jobba i verksamheten.
Vi anser att förskollärarna spelar en avgörande roll för den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Förskollärare ska leda verksamheten och ha ansvaret för att främja god arbetsledning,
verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och innovationer i förskolan. Att öka andelen
förskollärare i personalgrupperna är för oss ett prioriterat mål.
Vi kan också konstatera att målet att andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de
kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) inte har
uppfyllts. Det är oroande att de mest utsatta grupperna inte upplever att de har inflytande över sin
levnadssituation när det gäller insatser. Vi följer utvecklingen noggrant.
Inom äldreomsorgen kan vi konstatera att flera målområden inte uppfylls. Det rör områden som
trivsel, måltider, dagverksamheten och hemtjänsten. Vår politiken syftar till alla de som bor i
Norrmalm ska känna trygghet inför ålderdomen. De äldre ha rätt till ett tryggt boende och en vardag
med hög livskvalitet och självständighet. Äldreomsorgen ska vara jämställd, personcentrerad,
tillgänglig och likvärdig. Gruppen äldre ökar och har olika behov och intressen och deras efterfrågan
på insatser, stöd och aktiviteter ser olika ut. Vi känner oro kring utvecklingen för våra äldre.

