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§6
Ekonomisk månadsrapport maj 2014
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2014.
Ärendet
Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har
antalet placeringar i heldygnsomsorg konstant ökat sedan maj 2013 och ligger kraftigt
över planeringsnivån. Så gör även antalet hemtjänsttimmar, och äldreomsorgens
beställarenhet redovisar ett underskott om 20,7 miljoner kronor. Den kommunala
utföraren av hemtjänst redovisar ett underskott om 7,0 miljoner kronor.
Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt under budgeterad nivå
och prognosen är ett överskott om 4,0 miljoner kronor. Samtliga centrala reserver tas i
anspråk.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2014-06-04.
Dnr 1.2.1-168/2014
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Gunnar Sandell m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade
därutöver fram ett eget förslag. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars
Bäck (V).
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Lars Bäck (V) anmälde ett särskilt uttalande.
Reservation
Gunnar Sandell m fl (S), Sebastian Sandström m fl (MP) och Lars Bäck (V)
Enligt förvaltningen och anför därutöver: Vi är mycket tveksamma till prognosen för
äldreomsorgen och anser att nämnden borde begärt tilläggsanslag enligt vårt förslag vid
behandlingen av T1:an vid föregående nämnd.
Särskilt uttalande
Lars Bäck (V)
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Vi tackar för rapporten och konstaterar att våra medarbetare trots alliansmajoritetens
snäva ekonomiska förutsättningar ändå fortsätter att klara av att erbjuda medborgarna i
vårt område åtminstone ett basbehov av olika välfärdstjänster.
Att det finns tecken på kommande underskott när det gäller äldreomsorgen totalt sett och
vår egen hemtjänst är mycket oroande. Vi antar alltjämt att högeralliansen mycket
medvetet genom snäv medelstilldelning till vår egen kommunala hemtjänst försöker
etablera en lokalpolitisk motsvarighet till den s.k. ”brända jordens taktik”.
Vi kommer därför åter lyfta frågan om att samtliga partier i stadsdelsnämnden ska få ta
del av ett detaljerat ekonomiskt underlag för de ovan nämnda verksamheterna.
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