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§9
Tertialrapport Tertial 2 2019 för Södermalms
stadsdelsnämnd
SÖD 2019/939

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport
2 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr avseende
medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr avseende
medel för arbete med utsatta EU-medborgare i samband med
avhysningar.
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,5 mnkr avseende
klimatinvesteringar.
5. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 6,0 mnkr.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål kommer att nås under året.

Förslag till beslut
Christoffer Järkebom m.fl. (M), Anne-Lie Elfven (L), Anna-Klara
Muntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden ställer sig bakom förslaget.
Elis Wibacke m.fl. (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden ställer sig bakom förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutade enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag:
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Att återremittera förslaget om upprustning av Björns trädgård i
enlighet med det Socialdemokratiska förslaget från 23 maj 2019.
I övrigt vill vi anföra följande:
Det borde vara möjligt att hitta andra lösningar än att behöva hugga
ner träd för att möjliggöra för kameraövervakning. Kanske går det
att flytta kameran, kanske kan vi hitta andra lösningar.
När det gäller tertialrapporten kan vi konstatera att den dels ska
behandla hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet
om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en
prognos över den framtida utvecklingen under resten av året. D.v.s.
en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten
bedrivit under årets åtta första månader utifrån sina målsättningar.
Det är viktigt att konstatera att det är just målen för den borgerliga
politiken som skall utvärderas. Vi Socialdemokrater hade andra
mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket
genom vår politik skulle ha gett medborgarna på Södermalm en
högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden skall
tillhandahålla.
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Detta trots att vi
har haft en kraftig minskning av antalet äldre som bor på vård- och
omsorgs boende [ 1] och en dramatiskt minskade ambitionerna vad
gäller feriejobben. Något som har mycket stor påverkan på det
ekonomiska resultatet.
Vad som dock är mer glädjande är att den befarade stora ökningen
av det ekonomiska biståndet uteblivit. Ökningen på årets sju första
månader är 372' och under mars-maj så var det tom. så att biståndet
minskade.
För Södermalms stadsdelsnämnd betydde årets skattesänkning på
16 öre ett bortfall på 34 miljoner. När nu förvaltningen
prognosticerar ett nollresultat så är det alltså främst tack vare eller
på grund av förändringarna för de unga och äldre.
Avslutningsvis, det finns också mycket som tyder på att vi är på väg
in i en lågkonjunktur. Den riskerar att leda till en
ökad arbetslöshet och i förlängningen
lägre skatteintäkter och högre kostnader. Därför är det
svårbegripligt att de grönblå i det läget väljer att göra
skattesänkningar till sin stora politiska fråga.
[1) Efter sju månader är det 1 genomsrutt 41 st. färre äldre som fått plats ( en mmskmng med 5% jmf. med
2018).
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Reservation
Birgitta Sevefjord m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån
för eget förslag:
Att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg.
Den borgerliga majoritetens budget för 2019 innebär stora
besparingar runtom i länet och i Stockholms stad- allt för att
åstadkomma en skattesänkning på 16 öre. Även på Södermalm, som
är en förhållandevis välmående stadsdel, behövs det investeringar
inom till exempel äldreomsorg, kultur och socialtjänst. Vi är
övertygade om att människor hellre ser en satsning på till exempel
äldreomsorg än skattesänkningar som knappast syns i plånboken för
en medelinkomsttagare.
Ett område på Södermalm som absolut behöver mer resurser är
socialtjänsten. Nästa år blir Barnkonventionen lag och därför
behöver vi säkerställa att det finns goda förutsättningar inom barnoch ungdomsverksamheterna. Här är det just inom familjeomsorgen
stadsdelen går med störst underskott - 5 miljoner inom barn- och
ungdom, 6 miljoner inom socialpsykiatri och 4 miljoner inom
beroendevården.
Socialtjänsten blir alltmer ansträngd samtidigt som barn- och
ungdomsvården har att hantera alltmer komplexa ärenden och
orosanmälningarna ökar. Dessutom har socialsekreterarna svårt att
snabbt möta människor i ekonomisk utsatthet och väntetiden för att
få ekonomiskt stöd ökar. Det är naturligtvis oacceptabelt.
Vänsterpartiet menar att det inte är skattesänkningar vi i första hand
behöver utan investeringar inom stadsdelsnämndens olika
ansvarsområden. Därför föreslår vi en ordentlig genomlysning av
socialtjänstens behov, i synnerhet inom barn- och ungdomsvården.

Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfven (L), Anna-Klara
Muntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnade ett särskilt
uttalande. Frida Bondesson (KD) ställde sig bakom uttalandet med
sitt ersättaryttrande.
Vi välkomnar att en lokal miljö-och klimatplan nu gjorts.
l dessa tider är miljö och klimat den avgjort största frågan och
många har intresse av vad som görs på olika politiska nivåer, så
även i stadsdelen. Det syns inte minst ofta i medborgarförslag.
Denna plan avser 2019 och vi är nu i slutet av året. Kommande år
vill vi gärna att planen kommer i början av året, samt att strukturen
kompletteras med en analys på varje punkt. Hur kan vi framöve ·
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jobba mer aktivt, eller på nya sätt för att nå respektive delmål? Det
är så uppenbart att uppfyllande av en indikator eller aktivitet mycket
sällan räcker för helheten det handlar om.
Det finns ett antal dokument och planer i staden som också har
koppling till miljö- och klimatområdet, och som stadsdelen förstås
även förhåller sig till. Vi ser gärna att man i planen ska kunna se
vilka dessa dokument är, så att den som är intresserad av frågan kan
ta del av dessa på ett samlat sätt.

Ersättaryttrande
Djuna Jangmyr (Fl) lämnade ett ersättaryttrande:
En stad som håller ihop - stärkt välfärd framför
skattesänkningar
Feministiskt initiativ vill se en stad som håller ihop. Stockholm är
en av Europas mest segregerade städer. Vi menar att satsningar på
välfärden och på att förbättra kvinnor och barns levnadsvillkor är
centrala för att bryta segregationen. Därför är det oroväckande att
delar av välfärdens kärnverksamhet går med underskott, såsom
individ- och familjeomsorgen, förskolan och
arbetsmarknadsåtgärder. Vi anser att Stockholm behöver prioritera
välfärd framför det grönblåa styrets skattesänkningar.
Stärk kvinnors levnadsvillkor och egenförsörjning
Vi anser att stadsdelen behöver tillföra mer resurser till att förbättra
kvinnors levnadsvillkor. Bland de som lever i ekonomisk utsatthet
är utrikesfödda kvinnor den största gruppen, därför behöver mer
göras för att nå den gruppen. Arbetet med stadsdelsmammor som
påbörjades i Skärholmen äunder förra mandatperioden gav tydliga
resultat, Södermalm skulle med fördel ta efter och anställa fler
stadsdelsmammor som kan jobba uppsökande för att nå kvinnor
långt ifrån arbetsmarknaden. Det är beklagligt att det grönblåa styret
i Stadshuset tvärtom skurit ner på den budgetposten.
Stärk jämställdheten i trygghetsarbetet
Vad gäller stadsdelens ambtioner avseende trygghet så är det
fortsatt tydligt att arbetet för att öka tryggheten, inte minst för
kvinnor och flickor i området, fortsättningsvis måste prioriteras. I
stadens trygghetsmätning kan vi se att kvinnor oroar sig för att bli
antastade, för överfall och våld i offentlig miljö, och att även oron
för överfall och våld i hemmet, samt i det offentliga. Vi anser att
stadsdelen måste se över vad det är som brister och vad mer som
kan göras för att kvinnor och flickor ska uppleva trygghet såväl i
stadsmiljön som hemma.
Fler satsningar på barn och unga och deras rättigheter
Vi ser att antalet feriejobb för unga som tillhandahållits har
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nästintill halverats. När det gäller tillgången till en meningsfull
fritid och kunskap om sina rättigheter beklagar vi att det grönblåa
styret lagt ned de satsningar på ungas organisering som fanns. Det
var viktigt inte minst för att nå unga tjejer genom uppsökande
arbete. Vi anser att alla skolor i stadsdelen behöver stärka sitt
våldsförebyggande arbete.

Stärk arbetet för att få ett slut på våldet
Vi vill se bättre samverkan mellan polis, kriminalvård, socialtjänst,
skola, jobbtorg, lokalsamhälle och anhöriga för att komma till rätta
med våldet. Fler måste få en väg ut ur en destruktiv livsstil och
nyrekrytering till kriminalitet måste förhindras. Anhöriga som
drabbats eller som riskerar att drabbas måste få stöd. Det är ofta en
mamma eller ett syskon som märker om en ungdom är i riskzonen,
att samverka med anhöriga måste därför vara centralt i det
förebyggande arbetet.

Arbetet för att stärka nationella minoriteters rättigheter lyser
med sin frånvaro
Inom ramen för arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna
under förra mandatperioden antog kommunfullmäktige en strategi
för romsk inkludering och stadsövergripande riktlinjer för arbetet
med nationella minoriteters rättigheter. Staden har också från och
med i år blivit godkänt som förvaltningsområde för samiska och
meänkieli, och är sedan 2010 förvaltningsområde för finska.
Tertialrapporten nämner inte någonstans hur förvaltningen jobbar
med de frågorna. Vi ställer oss därför frågan hur stadsdelen jobbar
enligt framtagna styrdokument.

Handlingar i ärendet
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