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§7
Månadsrapport för september 2015
Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2015.
Ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter
resultatdispositioner. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsort samt
arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett budgetunderskott, medan
övriga verksamheter har en budget i balans eller ett prognostiserat
överskott mot budget. Funktionsnedsättning prognostiserar ett
överskott som beror på medel som avsatts för ärenden som ska övergå
mellan verksamhetsområdena inte förbrukas i den omfattning som
förts antagits. Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar
ett överskott på grund av vakanta tjänster. Ekonomiskt bistånd
prognostiserar överskott till följda av minskat bidragsberoende samt
vakanser för handläggare.
Den senaste statistiken för sjukfrånvaro visar på totalt 7,97 procent
sjukfrånvaro för den senaste 12 månaders perioden. Antalet hushåll
med ekonomiskt bistånd i september fortsätter att sjunka och ligger nu
på preliminärt på 851 hushåll.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2015.
Dnr 1.2.1-005/2015
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby
(FP) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:
”Särskilt uttalande
Vi är fortfarande bekymrade för den ekonomiska utvecklingen i
stadsdelen. Vissa budgetområden flaggar för rätt stora underskott
vilket på sikt kan leda till en ekonomi i obalans för hela stadsdelen.
Trots skattehöjning ser vi nu resultatet av att vänstermajoriteten
åsidosätter viktiga kärnverksamheter i sina ekonomiska prioriteringar.
Underskottet inom äldreomsorgen, som i rapporten prognosticeras till
5,1 miljoner kronor, är mycket oroande.
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Förvaltningen flaggar för ett större behov av vård- och
omsorgsboenden än vad som budgeterats för, samt ett omfattande
underskott inom hemtjänsten. Det är centralt att äldre i stadsdelen får
vård efter behov, och ska kunna lita på att ekonomin förvaltas på så
sätt att äldreomsorgens kvalitet ökar.
Vi är också bekymrade för det prognosticerade underskottet gällande
arbetsmarknadsåtgärder samt inom förskoleverksamheten.
Det är positivt att antalet hushåll i behov av försörjningsstöd fortsätter
att sjunka. Det är tydligt att de satsningar Alliansen gjorde under vår
tid ger effekter i form ut av att fler kommer ut i arbete. Det
bekymmersamma är de som varit beroende av försörjningsstöd under
lång tid och som fortfarande inte kommit in i annan försörjning
genom arbete, utbildning eller annat. Här måste mer göras för att lyfta
den här gruppen ut ur bidragsberoende och in i arbete, utbildning eller
andra åtgärder som bryter bidragsberoendet.
Vi vidhåller att förvaltningen närmare bör utreda orsakerna till att
utbetalningarna av försörjningsstöd per hushåll i vår stadsdel ligger
långt över snittet för staden”.

