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§7
Tertialrapport 2 2020
SÖD 2020/452

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport
2 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens
revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om -1,5 mnkr avseende
minskade kapitaltjänstkostnader.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,1mnkr avseende
medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning.
4. Nämnden begär budgetjustering om 4,5 mnkr för renovering
av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad där Lugnets
Terrass prioriteras.
5. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om -1,5 mnkr.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) lämnar ett ersättaryttrande från Feministiskt
initiativ (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen
gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att elva av tolv
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mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen
bedöms uppnås och 24 av 27 nämndmål bedöms uppnås.
Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0
mnkr efter resultatöverföring. Denna bedömning har beaktat
ekonomiska effekter av Covid-19.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/452-1 Tjänsteutlåtande tertialrapport 2 2020 för
Södermalms stadsdelsnämnd
 SÖD 2020/452-1.1 Bilaga 01 SDN 12
 SÖD 2020/452-1.2 Bilaga 02 Uppföljning pågående
klimatinvesteringsprojekt
 SÖD 2020/452-1.3 Bilaga 03 T2 Halvårsuppföljning av lex
Sarah
 SÖD 2020/452-1.4 Bilaga 04 Lokal handlingsplan
 SÖD 2020/452-1.5 Bilaga 05 Rapport T2
verksamhetsuppföljningar FH entreprenad 2020
 SÖD 2020/452-1.6 Bilaga 06 Rapport
Verksamhetsuppföljning Kreativt center 2020
 SÖD 2020/452-1.7 Bilaga 07 Miljö- och
klimathandlingsplan
 SÖD 2020/452-1.9 Bilaga 09 Bokslutsbilagor
 SÖD 2020/452-1.10 Bilaga 08 Ekonomisk uppföljning
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Ärende 7 – Tertialrapport 2

Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande
Inledning
På Södermalm bor över 130 000 invånare och vi bedriver verksamhet som är viktig för
människors vardag och för att människor ska få en god livskvalité. Vi behöver ständigt
fortsätta utveckla vår verksamhet och hela tiden arbeta för att skapa en så effektiv och
välfungerande verksamhet som möjligt där skattebetalarnas pengar används på ett så bra sätt
som möjligt.
Just nu befinner vi oss i en extra ordinär situation på grund av Covid-19. Den pågående
Coronapandemin påverkar oss alla och inte minst vår verksamhet på Södermalm. Ett
omfattande arbete görs inom vår verksamhet och inte minst inom äldreomsorgen för att
skydda våra äldre och samtidigt se till att de har en bra tillvaro. Idag har vi kontroll på läget.
Många medarbetare har gjort ett helt fantastiskt arbete. Vi vet ännu inte när pandemin
kommer vara över eller om det kommer att komma en andra våg. Det är därför mycket viktigt
att vi håller i och håller ut och att vi är förberedda på att det kan komma en andra och kanske
en tredje våg innan pandemin är över. Detta är ett arbete som kommer pågå under en lång tid.
På kort sikt ser vi att ekonomin i stadsdelsnämnden är under kontroll. Vi är dock oroade över
vad pandemin kommer att orsaka för långsiktigt ökade kostnader för exempelvis
försörjningsstöd och vikande skatteintäkter när vi nu ser att arbetslösheten ökar i Stockholm.
Ekonomin i Stockholm har drabbats hårt av pandemin. Tillväxten i år är kraftigt negativ och
Stockholm är extra hårt drabbat eftersom vi har en stor nöjes och turistindustri.
Det är positivt att förvaltningen gör bedömningen att 11 av 12 inriktningsmål från fullmäktige
kommer att uppnås under året. Det är också positivt att vi har en så god ekonomi i
stadsdelsnämnden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för 2020 på 40 miljoner kronor
efter resultatöverföring.
Renovering av terrassen i Hammarby Sjöstad
Det är positivt att vi nu begär budgetjustering om 4,5 miljoner kronor för renovering av
träkonstruktioner i Hammarby Sjöstad där Lugnets Terrass prioriteras. Det är efterlängtat och
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något som vi är övertygade om kommer uppskattas av boenden och besökare i Hammarby
Sjöstad.
Miljö- och klimatplanen
Det är bra att planen nu är kompletterad med en nulägesbild för respektive mål i stadens
miljöprogram. Vi vill gärna se att Södermalm ligger i framkant och också kan bli en testbädd
för olika metoder och initiativ när det gäller miljö och klimatarbete. Det är därför viktigt att vi
är innovativa, löpande testar olika initiativ, utvärderar och förbättrar. Därav ser vi gärna att
nulägesbilden utvecklas ytterligare inför nästa års plan.
Vi noterar att det finns utmaningar med att nå målet om inköpta ekologiska måltider och
livsmedel då upphandlat sortiment ej tillåter detta. Det är angeläget att denna information når
berörda enheter och att man kan hitta lösningar framåt för att uppnå ambitionen.
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Ärende 7
Tertialrapport 2 2020
Anders Göransson m.fl. S
Särskilt uttalande
När det gäller själva tertialrapporten konstaterar vi 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 fyra 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.
Med det sagt så vi valt att fokusera på stadens övergripande styrsystem:
KF målet under punkten 1.5 lyder som följer: I Stockholm har äldre en tillvaro
som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Det är markerat med
grönt. Dvs. målet uppfylls helt.
Vi tog upp det här i samband med T1:an men känner att vi måste göra det igen.
Om vi får grönt på ovanstående punkt riktigt vad är det i så fall vi mäter?
Det är alldeles uppenbart att den uppföljning vi valt inte fångar verksamheternas
fundamentala syfte. Detta innebär dock inte att medarbetarna inom äldreomsorgen
eller förvaltning per automatik gjort ett dåligt jobb. Tvärtom. Många har gjort
fantastiskt fina insatser.
Den nuvarande ”trafikmodellen” infördes under alliansen men behölls av den
rödgrönrosa majoriteten förra mandatperioden. Som beslutsunderlag för en nämnd
är det av tvivelaktig kvalitet.
Vi borde kunna bättre. För det här fungerar inte.
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Ärende 7
Tertialrapport tertial 2 2020
för Södermalms
stadsdelsnämnd
Dnr. SÖD 2020/452
Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V)
Särskilt uttalande
Det har nu gått månader sedan corononapandemin bröt ut skapade kaos och stress. Tyvärr har
vi kunnat se att många av de som drabbats av covid-19 har haft insatser inom äldreomsorgen
och i synnerhet på våra boenden. Vi har också kunnat se att den styrande majoriteten agerat
alltför långsamt för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen. Personalen har tagit ett
stort ansvar under svåra omständigheter och idag verkar smittspridningen vara under kontroll
även om hotet inte är över. Men redan har vi lärt att mer resurser behövs. Bättre arbetsvillkor
och fler tillsvidareanställda är grundläggande åtgärder för att vi ska kunna höja kvaliteten och
ge de äldsta och sköraste den bästa vården och omsorgen.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-06-16
Dnr SÖD 2020/452
Ärende 7

Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD)

Tertialrapport Tertial 2 2020 för Södermalms stadsdelsnämnd

SU

Förvaltningen har inkommit med tertialrapport 2 till stadsdelsnämnden vars syfte är att
redovisa den bedrivna verksamheten.
Huvuddelen av verksamheten under 2020 har präglats av de förändringar i det vardagliga
arbetet som den rådande pandemin har påtvingat. Utöver de tillfälliga arbetsförändringar
som genomförts inom förskolan och andra verksamhetsområden har i äldreomsorgen stått i
fokus. Skyddet av riskgrupper, som befunnit sig i en särskilt sårbar situation, har med rätta
prioriterats och stora insatser har gjorts av medarbetare och förvaltning för att lyckas med
detta.
Trots den uttalade strategin att skydda samhällets riskgrupper har smittan lyckats ta sig in i
Stockholms äldreboenden. Vi efterfrågar därför en diskussion kring vad i virushanteringen
som fungerat och vad som brustit.
I de begynnande svallvågorna till krisen är det uppenbart att ekonomiskt ansträngande tider
ligger för dörren, och att omprioriteringar kopplat till åtaganden som faller utanför
stadsdelens kärnområde eller akuta behov bör stå tillbaka. I en situation som inte liknar en
typisk konjunkturnedgång behöver det säkra tas före det osäkra genom att redan nu börja
utvärdera behoven i de befintliga verksamheterna. Vi anser att en prioritering av stadsdelens
kärnområden i form av äldreomsorg och förskola ligger i linje med invånarnas vilja.
Sverigedemokraterna anser att stadsdelen utöver att vidta åtgärder kopplade till pandemin
även i större utsträckning behöver arbeta för att göra otrygga offentliga platser till trygga
sådana. Stora sovplatser utomhus och den medföljande nedskräpningen måste upphöra för
att skapa ett tryggt och tillgängligt Stockholm.
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Tertialrapport 2, 2020
Dnr SÖD 2020/452
Ärende 7
Antonia Simon (Fi)

Ersättaryttrande
Det är tydligt att Stockholm står inför stora utmaningar till följd av pandemin. Sedan den
allmänna smittspridningen blev ett faktum har vi nåtts av rapporter om skenande arbetslöshet,
en inbromsad ekonomi och en överbelastad sjukvård. Många oroar sig för hur de ska försörja
sig, att få behålla sitt arbete och för sina äldre. För många människor kommer nu stadens
verksamheter att spela en stor roll för hur bra man tar sig genom pandemin. Dessa
verksamheter som redan innan arbetade under svåra förutsättningar med strama budgetar och
effektiviseringskrav har under det senaste halvåret verkat under ännu hårdare press.
Tertialrapport 2 blir i år ett slags bokslut på hur den initiala hanteringen från staden har
fungerat, och tyvärr kan vi redan nu konstatera att mer borde ha gjorts tidigare av styret i
staden.
Arbetslösheten har stigit till mycket höga grader, särskilt illa är det för unga, utrikesfödda och
kvinnor. Grupper som vi sedan tidigare slagit larm om men som nu får se fötterna
undanslagna när de näringar som det vanligtvis finns jobb inom måste stänga. I veckan kunde
vi läsa om att kulturbranschen i Stockholm har över 100 % fler arbetslösa än innan pandemin.
Viktiga kulturverksamheter går på knäna, tvingas stänga eller flytta sina verksamheter. Inom
äldreomsorgen kan vi bara konstatera att väldigt mycket av styrningen förtjänar att kritiseras,
särskilt i det första skedet av smittspridningen. Stora delar av undervisningen har bedrivits på
distans i år och många barn har varit hemma från förskolan med symptom. Detta kommer
onekligen påverka såväl skolresultat som psykiskt och fysiskt mående hos unga.
Att fler personer tar kontakt med Relationsvåldscentrum för innerstaden (RVCI) och
efterfrågar stöd är en indikator på att den oro som funnits om ett ökat våld på grund av
pandemin nu börjar synas. Det är positivt att gruppverksamheter som ställs in ersatts med
individuella samtal men vi saknar en tydlig uppföljning för konsekvenserna av denna
förändring. I ett läge när omvärlden varnar för att våld i nära relationer ökar behöver det
finnas tydlighet i vilka åtgärder som sätts in och hur utfallet av dessa ser ut. Även
orosanmälningar för barn har ökat men sedan minskat under pandemin. För särskilt unga
flickor är den en fråga om psykisk ohälsa och när unga isoleras oroar vi oss för att detta kan
ha blivit än värre men att det nu sker under radarn.
Det är inte konstigt att en stad har utmaningar efter en pandemi, men det är märkligt att påstå
att stadens mål kommer att uppfyllas. Vi tycker att det är särskilt anmärkningsvärt i frågan om
våld och våldsutsatthet bland kvinnor och barn där det finns indikationer på ökningar. Vi är
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övertygade om att stadens medarbetare gör så gott de kan under rådande omständigheter för
att hålla igång verksamheterna på bästa sätt, men vi vill understryka vikten av att tillföra de
resurser som krävs i stället för att sätta ytterligare press genom ideologiskt motiverade
besparingskrav. Om staden ska stå rustad för framtida kriser behöver vi en stark välfärd och
en politik för ökad jämställdhet och jämlikhet.

