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Skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S)
Hur ser handlingsplanen ut för att minska det väntade överskottet i 2020
års budget?
Med pandemin förändrades situationen i stadsdelen dramatiskt. Alla
verksamheter berördes, men några särskilt mycket såsom äldreomsorgen.

Den månadsrapportering som presenterats för nämnden och allmänheten
har gjorts enligt vedertagna mallar. Vissa variationer förekommer mellan
olika stadsdelar. I Rinkeby-Kista har det saknats möjlighet att på ett tydligt
sätt följa hur och i vilken omfattning i siffror ex med olika verksamhetsmått
eller statistik hur förändringar skett. Jämförelser saknas också med tidigare
år där t.ex. volymförändringar kunnat synliggöras tydligare. Därtill saknas
löpande redovisning i en mer överskådlig tabellform hur sjukfrånvaron
förändrats och även där jämförande mått med de två tidigare åren.
Slutligen saknas en tydlig rapportering av hur dessa överskott uppstått. Hur
mycket kan hänföras till den kompensation som regeringen utlovat för
kommunernas merkostnader p.gr.a. pandemin? Hur mycket beror på andra
faktorer såsom beslutad men inte genomförd verksamhet?

Rinkeby-Kista var därtill den tidigt i pandemin hårdast drabbade
stadsdelen. De svårigheter som stadsdelen redan lever med har
ackumulerats under ett antal år. De förändringar som behöver göras måste
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likaledes genomföras under många, många år och för detta behövs det
finansieringsmöjligheter av verksamheter.

I staden liksom i vår stadsdel prognosticeras nu stora överskott. Nu läser vi
i tidningen att stadens borgerliga majoritet planerar att sätta av 300 mnkr i
fonder för kompetensutveckling för att hålla unga utanför kriminalitet men
även att i denna summa ska en okänd del gå till digitalisering. Vidare ska
500 mnkr gå till koncernen Stockholms Stadshus AB samt 500 mnkr till
välfärden.

Det är inte rimligt att till annat stadsgemensamt föra det överskott som
utan minsta tvivel kommer att finnas behov av i vår stadsdel. Ojämlikheten
som gapar som ett stort svart hål vare sig det handlar om trångboddhet,
skolans kamp att få elever att nå kompletta betyg och därmed
gymnasiebehörighet eller de höga dödstalen i covid-19 vid pandemins
början.

Det är ställt utom allt tvivel att medborgarna inte kunnat tillhandahållas
den omsorg och omvårdnad som de hade varit berättigade till enligt målen i
2020 års budget. Detta gäller för flera av verksamheterna. När pandemin är
över kommer inte konsekvenserna att vara över. Vår stadsdel liksom flera
av de socioekonomiskt utsatta delarna i hela vårt land har flera tunga lass
som segregationen, skolan och kriminaliteten fortfarande kvar, för att bara
nämna några. Därför är det rimligt att överskottet öronmärks för de
eftersatta behov i den hårt drabbade stadsdel som Rinkeby-Kista är och
med största sannolikhet kommer att synas än tydligare när pandemin
planat ut.

Det är ett hån mot medborgarna när man i tertialrapport 2 säger:
”Förvaltningens bedömning är att nämndens mål uppnås helt.
Bedömningen grundar sig på att 15 av 18 av nämndens aktiviteter bedöms
genomföras innan årets slut.” Det är orimligt att inte presentera fakta och
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förhållanden som förändrats av en världsomfattande pandemi. När Titanic
avseglade som det osänkbaraste fartyget i världen mätte och vägde inte
konstruktörerna efter dess undergång konstruktionens bärighet i form av
uppnådda mål.

De månadsrapporter som skrivits fram i såväl maj som augusti innehåller
inget om förväntade överskott. Med siffror, tabeller och jämförande tal från
föregående år ser vi det som uppenbart att slutsatser, antaganden om
överskott blivit tydliga för allmänhet och nämndens ledamöter, dvs alla,
med reservation för täckningsgrad för kostnader för pandemin. Hur kan det
vara möjligt att detta lyfts först i tertialrapport 2.

Överskottet som uppkommit t.ex. inom äldreomsorgen har med stor
sannolikhet uppkommit p.gr.a. att många äldre av rädsla pausat sin
beviljade omsorg. Likaledes har föräldrar valt att ha sina barn hemma. Hur
ska dessa överskott ses och hanteras? Av månadsrapporten framgår varken
hur verksamhetsvolymerna sett ut under pandemin eller jämföras med
föregående år? Önskvärt vore med betydligt fler uppgifter i
månadsrapporten och inte bara i den kommande verksamhetsberättelsen.

I månadsrapporten nämns en ”handlingsplan med syfte att göra
prioriterade inköp, insatser och rusta upp verksamheter i behov under
hösten”. Finns en handlingsplan? Vilka verksamhet berörs? Vilka
prioriterade inköp handlar det om och vad är det som ska rustas upp?

