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§ 6 Svar på skrivelse om underskott i
verksamhet som bedrivs i egen regi
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 15 december 2016, dnr 1.1.-4932016.
Särskilt uttalande
Joel Laurén m.fl. (M) och Maria Johansson m.fl. (L) lämnade
följande gemensamma uttalande från Moderaterna och
Liberalerna. Kristin Jacobsson (C) instämde i uttalandet i form
av ersättaryttrande.
Både den av stadsdelen drivna hemtjänsten och vårdoch omsorgsboendet Serafen har visat på ekonomiskt
underskott under en längre tid. Vi från Alliansen har vid
flertalet tillfällen påtalat oro över den bristande
kostnadskontrollen som snedvrider konkurrensen, samt
undergräver förtroendet för majoritetens förmåga att
klara av att styra de verksamheter som bedrivs i egen
regi. Trots detta fortsätter verksamheterna att gå med
underskott.
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Förvaltningen lämnar i sitt svar en redogörelse för vilka
åtgärder som genomförts och vilka som är på gång för
att komma till rätta med underskotten. För oss kvarstår
dock vissa frågetecken. Rörande Serafens vård-och
omsorgsboende ställer vi oss frågande till om åtgärderna
är fullgoda för att kunna uppnå ett nollresultat för 2017.
Vi kan dessutom konstatera att kostnaden för inhyrd
personal på Serafen har skenat och ökat med 650 % år
2014 till 2016. Det är viktigt att staden genomför ett
långsiktigt arbete för att säkra kompetensförsörjning och
kontinuitet i personalstyrkan, framförallt utifrån hänsyn
till bemötandet för brukarna. Vi ställer oss fortsatt
frågande till om majoriteten har vidtagit tillräckliga
åtgärder för att komma tillrätta med grundorsaken till
den höga personalomsättningen och den höga
kostnadsökningen för inhyrd personal. Vi vill se att
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förvaltningen återkommer med en prognos för 2017
gällande kostnad för inhyrd personal.
När det gäller Kungsholmens hemtjänst är vi positiva till
att staden planerar att stärka sina instrument för
uppföljning och styrning. Det är också positivt att
besöket av äldreförvaltningens strateg resulterat i
konkreta åtgärder för att komma tillrätta med
budgetunderskottet. Vi hade gärna sett en tydligare
redogörelse kring dessa samt en bedömning om dessa är
tillräckliga för att uppnå ett nollresultat under 2017.
Att organisationsförändringar har genomförts för att
tydliggöra ansvarsområden och att översynen av
kostnader och uppföljning av produktiviteten har
medfört en bättre koll på läget är viktiga steg i rätt
riktning. Visar verksamheterna under året ett
prognostiserat underskott är det viktigt att ytterligare
åtgärder vidtas av majoriteten för att säkerställa en
ekonomi i balans.
Det finns skäl att fortsatt bevaka kostnadsutvecklingen i
verksamheterna och kontinuerligt följa upp huruvida
vidtagna åtgärder ger effekt.
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