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§ 5 Underlag för budget 2018 med
inriktning 2019 och 2020
Stadsdelsnämndens beslut
1. Förslag till underlag för budget 2018 med inriktning för
2019 och 2020 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner investeringsönskemål enligt
bilagorna 1-6.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2017, dnr 1.1.-150-2017.
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en
plan för ekonomin för en period av tre år. Långsiktigheten i
stadens planering förstärks genom att den inkluderar
nämndernas analys av utvecklingen för treårsperioden.
Av stadsdelsnämndens underlag ska framgå vilka frågor och
faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling
och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser
av förändringar i omvärlden samt av den egna verksamheten
med utgångspunkt från bland annat stadsdelsnämndens
verksamhetsberättelse. Slutsatserna i underlagen ska användas
som underlag i det kommande budgetarbetet.
Särskilt uttalande
Maria Johansson m.fl. (L) och Joel Laurén m.fl. (M) lämnade
följande gemensamma uttalande. Kristin Jacobsson (C) och
Emil Öberg (KD) instämde i uttalandet i form av
ersättaryttrande.
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Kungsholmen ligger i topp på många sätt som en mycket
bra stadsdel att leva och verka i, men vi kan i underlaget
för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 skönja en
del diffusa formuleringar och en defensiv ton.
Samtidigt som vi är stolta över vår stadsdel och våra
verksamheter finns också problem att ta på allvar. Vi är
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djupt oroade över arbetsbelastning och arbetsmiljö inom
förvaltningen och dess verksamheter. Vi ser med oro på
högre tryck på förskolan och på underskott inom omsorg
om personer med funktionsnedsättning, samtidigt som
den som har behov av personlig assistans eller
ledsagning nekas med hänvisning till domar och ny
praxis. Trots ändrade riktlinjer nekas fortfarande äldre
med oro för att vara ensamma att få plats på
äldreboenden. Vi ser ökad otrygghet och stök kvällar
och nätter vid Fridhemsplan och korsningen Sankt
Eriksgatan/Fleminggatan.
Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin
potential och där framtida generationer växer upp med
jämlika livschanser kräver välfärd i världsklass.
Den rödgrönrosa majoriteten höjer skatten och belånar
stockholmarna men har svårt att finansiera
kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och
socialtjänst.
Vi vill att förskolorna ska vara en trygg och säker miljö
där verksamheten bidrar till barnens upptäckarlust och
nyfikenhet. Förskolans fysiska miljö ska väcka
nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande
och upptäckande. Miljön både i förskolan och i dess
närområde ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse med
fysisk rörelse. Utemiljön ska också ses som ett av
förskolans pedagogiska rum. Det positiva sambandet
mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i
förskoleåldern. Alla barn ska få god, varierad och
näringsriktig mat i förskolan.
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Den senaste veckan har vi sett i media att en stor andel
av äldre lider av undernäring. Det är inte acceptabelt.
Matglädje är en förutsättning för att våra äldre ska äta
tillräckligt. Det är av stor vikt att den äldre får god och
näringsriktig mat och en lustfylld måltidsupplevelse.
Vällagad mat kan locka med doft, färg och smak. Det är
viktigt att maten har ett bra näringsinnehåll och att den
smakar gott. Den äldre ska ha möjlighet att påverka vad
som ska serveras, och boendet ska tillgodose att så sker
antingen i dialog i ett tidigt skede eller genom att den
äldre kan välja maträtt direkt vid bordet.
Vi vill se en levande stadsmiljö på Kungsholmen, där
människor möts och umgås i vår trevliga utemiljö, i våra
parker, längs vattnet och på våra gator. En öppen, levande
och tillgänglig stad ökar också tryggheten i staden.
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Det ekonomiska läget ställer stora krav på
stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna
satsningar och projekt måste få stå tillbaka för att värna
kärnverksamheterna.
Vi vill att stadsdelen ska ha en god arbetsmiljö samt
bedriva en lönepolitik som gör det möjligt att rekrytera
och behålla kompetens, inte minst inom bristyrken.
Under de två gångna mandatperioderna har förskolan
varit en av stadens allra mest uppskattade verksamheter,
med några av landets minsta barngrupper, genomgående
en hög kvalitet och en stor mångfald i pedagogiska
inriktningar. Detta måste värnas.
Alla har rätt till ett bra boende. Vi vill se över
möjligheten att låta alla äldre över 85 år som så vill få
plats på servicehus eller vård- och omsorgsboende.
Staden står inför stora utmaningar på längre sikt att
bygga ut äldreboenden så att alla äldre som behöver
komma till ett boende också kan få göra det.
Som ett resultat av Alliansens målmedvetna arbete är
antalet personer med ekonomiskt bistånd i staden
rekordlågt. Det är viktigt att stadsdelsnämnden i
samverkan med arbetsmarknadsnämnden fortsätter att
arbeta för att slussa personer från bidrag till arbete.
Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner
i välfärden, utan skattehöjningar som hotar jobben och
företagandet, är en svår uppgift. Men den är avgörande
om Stockholm ska bli en stad som klarar integrationen
av nyanlända och ger kunskap och framtidstro åt
växande generationer, utan att urholka vår förmåga att
långsiktigt ta ansvar för välfärden.
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