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Hur ser handlingsplanen ut för
att minska det väntade
överskottet i 2020 års budget?
Elvir Kazinic m.fl. (S)

Särskilt uttalande
Tack för grundligt svar på skrivelse ” Hur ser handlingsplanen ut för att
minska på det väntade överskottet i 2020 års budget.”
Därtill vill vi socialdemokrater tillägga till svaret att pga
försiktighetsprincipen och av skäl som ” att göra det tidigt under året skulle
vara en indikation om att förvaltningen inte vidtar adekvata åtgärder” inte
är fruktbart i en katastrofsituation, vilket en pågående pandemi är i olika
hög grad på den tidsaxel som är den specifika pandemins.
Det är viktigt att lyfta de olika scenarion som skulle kunna föreligga. Vi
socialdemokrater delar inte uppfattningen i skrivelsesvaret att ”den
ekonomiska månadsrapporteringen skulle få en orimligt stor omfattning” i
synnerhet i denna situation. Några tabeller med statistik och
verksamhetsmått på två sidor skulle kunna överskådligt visa på jämförande
resultat mellan ex föregående år och innevarande år liknande de tabeller
som finns i förvaltningens svar på skrivelsen och vilket ypperligt tydliggör
en pågående förändring över tid.
Det handlar inte heller om att vidta/inte vidta åtgärder. Vare sig det
handlar om ett underskott eller överskott är det ytterst svårt att stoppa eller
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vända den oceanångare som en stadsdel är desto senare resultatet läggs
fram. Vilket insiktsfullt sägs i skrivelsesvaret genom att konstatera att
”utmaningar med covid-19 vilket kan innebära att förvaltningen inte fullt ut
kommer kunna realisera de satsningar som planerats.” Vi delar helt den
mening som förs fram att ” inte heller överskott är önskvärt eftersom
fördelade resurser ska komma invånarna tillhanda”.
Majoriteten har under rådande omständigheter förhållit sig alltför passiv i
en situation som krävde betydligt högre vaksamhet inför pandemins
konsekvenser såväl på verksamhet som ekonomi i stadsdelen. Den
”försiktighetsprincip” som tillämpats enligt kommunalt regelverk tidigt i
prognosarbetet har i avsaknad av politisk handling inte bidragit till
tydligare information till vare sig politiker eller medborgare om eventuella
överskott. Detta hade möjliggjort att frågan om hantering av överskott
kunnat föras upp på agendan till kommunledning tidigare, för detta är inga
”vanliga” överskott. En stor del av dessa synes uppkomna genom de olika
bidrag som staten skjuter till, förutom tjänster som inte nyttjas ex inom
såväl förskola som äldreomsorg pga pandemin. Ersättningar för
sjukfrånvaro har exempelvis redan erhållits i juni och
ersättningsmöjligheterna för kommande period har kunnat åtminstone till
övervägande del säkerställas med acceptabel säker-/osäkerhet, vilket bör
tillsammans med konstaterat minskande kostnader bidra till att kunna se
ett överskott redan i augusti. I anslutning till föregående månadsrapport vill
vi socialdemokrater till november månadsrapport lägga följande. I
november månadsrapport har det prognostiserade överskottet ökat med 9
miljoner. Från augusti dvs uppföljning tom juli har förändringen sett ut
som nedan
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Av sammanställningen ovan framgår att prognosen för ekonomiskt bistånd
har varit förhållandevis konstant. Däremot är det inom områdena individ
och familj och framförallt inom barn och ungdom som överskottet ökat och
totalt uppgår till 12,1 mnkr jämfört med prognosen i juli. De andra stora
områdena är förskolan med 17 mnkr och äldreomsorgen med 18 mnkr.
Detta betyder att sammantaget har enligt prognosen resurser till en summa
av 47,1 mnkr inom dessa för Rinkeby-Kistas särskilt känsliga
välfärdsområden inte kommit medborgarna tillgodo under detta år.
I ärendet kan läsas att ”Överskottet har också påverkats av
kommunledningens budskap innan sommaren om att förvaltningar som
ekonomiskt drabbas i mindre utsträckning än andra, genom överskott,
behöver kompensera för de värst drabbade på kommunkoncernnivå.”
Denna beskrivning invänder vi socialdemokrater oss emot. Ska ett område
som Rinkeby-Kista kompensera de värst drabbade på
kommunkoncernnivå? Behoven inom dessa områden är i pandemitid under
ytan, men kan komma att välla fram när de akuta sjuk-och dödstalen
stannar upp och vaccinet blivit tillgängligt. Här kan konstateras att den
politiska majoriteten inte bara varit passiv utan också förordar att medel
som var tänkta att finansiera välfärd i Rinkeby-Kista ska användas till att
täcka underskott i stadens övriga aktiviteter. I vår stadsdel handlar det om
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40 mnkr som med bättre framförhållning kunnat komma våra invånare till
godo.
Fler stadsdelsnämnder än Rinkeby-Kista kommer att ha stora överskott.
Hanteringen av dessa överskott får inte leda till att de behov som står för
dörren kommande år leder till utebliven välfärd för stadsdelsområdets
medborgare pga resursbrist, där ”öronmärkta” resurser av årets ”överskott”
hade kunnat användas.

