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Den 4 april aviserade den rödgröna regeringen ett tillskott på 10 miljarder till
kommuner och landsting. Syftet sägs vara att stärka välfärden. För Stockholms
del innebär det 446 miljoner extra. Vi delar helt ambitionen att stärka
välfärden – dock undrar vi hur detta ska ske och hur det här bidraget ska kunna
bidra.
I stadens årsredovisning för 2015 framkommer det att den totala
sjukfrånvaron bland stadens anställda har ökat från 6,7 procent till 7,3 procent
under den rödgrönrosa majoritetens styre. Den största ökningen berör
långtidssjukfrånvaron, där mer än hälften sjukskrivningarna nu är
långtidssjukskrivningar - 60 dagar eller mer. Som en konsekvens kommer
staden framöver stå inför stora rekryteringsbehov och omkostnader för
rehabilitering. Sjuklönekostnaden har under året redan ökat med 14,3 procent.
Med tanke på de av regeringen aviserade förändringarna i sjuklöneansvaret
är det svårt att se något annat hål att stoppa dessa 446 miljarder än i
sjuklönekostnader. Det torde inte bli mycket pengar kvar till verksamhet när
kommunen ska ta över en större del av sjuklöneansvaret. Dessutom väntar
stora pensionsavgångar och rekryteringsbehovet är stort.
Med de ökade sjukskrivningarna och svårigheterna att rekrytera riskerar
regeringens tillskott att istället behöva användas till omkostnaderna för de
ökade sjukskrivningar, snarare än att rekrytera personalgrupper.
En ytterligare komplikation är att flera av de yrkeskategorier regeringen
säger sig vilja ge kommunerna medel att anställa är bristyrken – förskollärare,
lärare, socialsekreterare är exempel. Vi får helt enkelt pengar av staten för att
anställa människor som inte finns.
De höga sjuktal som framgår av årsredovisningen kommer att innebära
såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska förluster i verksamheterna och inte
minst är priset högt för den som drabbas av långtidssjukskrivning.
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Med anledning av ovan önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Hur kommer borgarrådet att finansiera de ökade sjukskrivningarna?
2. Anser borgarrådet att det är rimligt att regeringens tillskott till
Stockholm på 446 miljoner riskerar att gå till sjuklönekostnader än till
att stärka välfärden?
3. Var ämnar borgarrådet hitta de förskollärare, etc, som ska anställas för
de 446 miljonerna?
Stockholm den 20 april 2016

Cecilia Brinck

