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Särskilt uttalande
Vi tackar för förvaltningens svar, vilket vi länge, i åtta månader, väntat
på trots att vi redan i rubriken angett vikten av tidig behandling ”utred
tidigt under året….” vilket inte tillmötesgåtts. Därtill vill vi lägga till
texten nedan samt efterfråga vissa ytterligare klargöranden.
Redan vid stadsdelsnämndens möte den 4 mars i samband med att
verksamhetsberättelsen presenterades och behandlades lyfte vi
socialdemokrater frågan om befarat överskott för 2021 och vilka
åtgärder som kan vidtas.
Mot bakgrund av att det i nämndens bokslut för 2020 konstaterades ett
överskott som från T2 2020 ökat från 20 mnkr till 40,9 mnkr hade vi
socialdemokrater redan tidigt i år farhågor om ett överskott även för
2021. Detta i synnerhet som staden ”preliminärt beslutat om att
tillämpa Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation” (RK
2021/14 s108) gällande förändringen att hela den ackumulerade
generalschablonen som förvaltningen erhållit för flyktingmottagandet
skulle komma att intäktföras 2021.
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Utifrån denna förändrade tillämpning önskar vi få förtydligat vilket
belopp som erhållits av generalschablonen för 2020, hur stor summa
som periodiserats till 2020 samt om de 31 mnkr är den summa som
lyfts 2021, dvs en samlad bild för innevarande och föregående år.
Hur har då årets överskott uppkommit? Förvaltningens svar är att en av
förklaringarna finns i den förändrade hanteringen av generalschablonen
med betydande resurser under ett år, men utan en fortsatt
resurstilldelning kommande år.
Farhågorna för innevarande år har nu besannats. Även för 2021 har det
prognostiserade överskottet successivt ökat. Från att i
månadsuppföljningen för juli ha legat på 0 till att i T2 redovisas till 5
mnkr, i september 11 mnkr och nu i oktober ökat till 20 mnkr.
I vår skrivelse efterfrågar vi hur en planerad ansvarsfull användning av
ett överskott kan komma till stånd och tas fram redan till T1. Vi tar nu i
november del av svaret på skrivelsen om ett beslutat åtgärdspaket på
40,3 mnkr. Där kan vi notera att till årets slut ska 90 % av åtgärderna i
paketen vara genomförda. Vi förutsätter att det finns en förklaring till
detta och vill ha en förtydligande presentation av vad, vilka aktiviteter
som ingått i paketen för respektive verksamhet. Särskilt undrar vi vad
som är anledning till att Äldreomsorgen endast uppnått ett
genomförande till 33%? Vilka aktiviteter är berörda av det låga
resultatet? Ska de återstående genomföras under
november/december?
Vi har tagit del av de kommentarer och synpunkter som lämnades
redan vid handlingsplanen av det beräknade överskottet 2020. Syftet
var ”att göra prioriterade inköp, insatser och rusta upp verksamheter i
behov under hösten”. Med hänsyn till regelverket beträffande bl a
upphandling och behov av långsiktig planering som kommunal ekonomi

3 (3)

står för är det dömt att misslyckas att på kort tid utan användande av
dessa instrument kunna göra större inköp, insatser eller rusta upp med
belopp i överskottets storleksordning. I synnerhet då beräknat
överskott redovisas först sent på hösten. Stadsdelens medborgare
behöver varenda krona. Ofta är det också personella förstärkningar som
behövs över en längre tidsperiod. Dessa behov att skapa ett jämlikt
samhälle är helt avgörande för en positiv utveckling i Rinkeby-Kista.
Kommer Rinkeby-Kistas överskott i år att återigen kompensera
underskott på kommunkoncernnivå? Kommer detta att kompenseras i
budgeten för kommande år? Föga troligt med sittande majoritet.
Rinkeby-Kista behöver en långsiktigt hållbar planering och
genomförande av erforderliga verksamheter för att komma till rätta
med framför allt de risker barn och unga utsätts för i en stadsdel som
under årtionden utvecklats i en negativ spiral. För att ändra detta ska
man inte ta resurser från en stadsdel, som erhållit dessa utan att se
vilka övergångsregler eller kompensation som kan ges. För att förändra
behövs resurser på lång sikt, med varaktighet och kontinuitet om vi ska
se till att våra särskilt utsatta områden inte bara försvinner från kartan
utan att de blir en jämlik del av ett Stockholm för alla.

