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§ 5 Underlag för budget 2019 med
inriktning 2020 och 2021
Stadsdelsnämndens beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner underlaget för
budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner investeringsönskemål enligt
bilaga.
3. Stadsdelsnämnden anmäler behov av utökad budget för
investeringar i maskiner och inventarier enligt
lokalförsörjningsplan och tabellbilaga.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2018, dnr 1.1.-046-2018.
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
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Maria Johansson m.fl. (L) och Ian Lauritzen m.fl. (M)
lämnade ett särskilt uttalande. Kristin Jacobsson (C)
instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.
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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 har höjt skatten under
mandatperioden men har svårt att finansiera
kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och
socialtjänst. Symbolprojekt och perifera satsningar har
tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de
barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.
Under de två tidigare 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. Men under Socialdemokraternas styre har
antingen barngrupperna vuxit eller personaltätheten
minskat i elva av fjorton stadsdelar. Föräldrar och lärare
vittnar om en pressad situation. Lönerna för
förskollärarna måste höjas och barngrupperna minskas.
Alla har rätt till ett bra boende. Vi vill låta alla äldre över
85 år som så vill få plats på servicehus eller vård- och
omsorgsboende. Staden står inför stora utmaningar att
bygga ut äldreboenden så att alla äldre som behöver
komma till ett boende också kan få göra det.
Utbyggnaden av bostäder för personer med
funktionsnedsättning måste också vara en prioritet.
Socialdemokraterna förhåller sig passiva när
otryggheten ökar i alla Stockholms stadsdelar. Arbetet
mot brottslighet och för trygghet i vardagen måste vara
prioriterat. Ungdomar som begår brott måste vara
föremål för tidiga insatser, och trygghetsvakter måste
finnas på plats i brottsutsatta områden.
Stadsdelsnämnden har ett viktigt uppdrag att samla alla
goda krafter för att skapa ett närsamhälle där människor
känner sig trygga.
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Situationen inom socialtjänsten är fortsatt pressad. För
att behålla socialsekreterarna krävs att stadsdelsnämnden
arbetar aktivt och ambitiöst med ledarskap, handledning
och karriärmöjligheter. Precis som i andra yrken där man
arbetar med människor i utsatta situationer är möjlighet
till handledning och professionellt stöd viktigt.
Socialsekreterarnas löner måste höjas ytterligare. En
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avgörande trygghets- och frihetsfråga är kampen mot
hedersförtrycket, som måste vara prioriterad.
De kommande åren kommer att avgöra hur väl
Stockholm och Sverige lyckas med integrationen.
Stadsdelsnämnden måste bidra till att snabbt få
människor in i jobb och bra boendelösningar, utan att
fastna i bidragsberoende och utanförskap.
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.
Ersättaryttrande
Kristin Jacobsson (C) lämnade ett ersättaryttrande med
instämmande av Maria Johansson m.fl. (L) och Ian Lauritzen
m.fl. (M).
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En ren och grön stad där det är lätt att vara
klimatsmart
Centerpartiet driver på för en miljöpolitik där globalt
miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. För
Centerpartiet är satsningar på miljö och klimat viktiga
och något vi vill prioritera. Stockholm och
Kungsholmen ska vara en grön stad med levande och
rena parker och ett sprudlande stadsliv. Det ska vara lätt
att göra miljö- och klimatvänliga val, vi vill se fler
solceller på taken och fler gröna tak, fler laddstolpar och
en utökning av eldrivna pendelbåtar. Kungsholmen
passar utmärkt för pendelbåtstrafik och våra höga
ambitioner som cykelparti, som vi framgångsrikt
påbörjade under förra mandatperioden, fortsätter.
Kungsholmens parker är fantastiska men mer måste
göras för att de ska fortsätta vara rena, trevliga och
trygga att vistas i även framöver. Stadsparker, såsom
bl.a. Fredhällsparken, är stadens lungor, och när staden
växer är dessa värda att bevara.
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Ett tryggt och säkert Kungsholmen
Trygga stadsmiljöer är en viktig faktor i en upplevd
otrygghet. Belysning, genomsikt, överblickbarhet och
närhet till befolkade områden är saker som bidrar till
ökad trygghet. Men Kungsholmarnas otrygghet ökar
tyvärr och mer behöver göras. Centerpartiet vill därför
att staden genomför ett trygghetslyft för otrygga
stadsmiljöer. Gatubelysning och kameraövervakning ska
förstärkas där det behövs.
En förskola i världsklass
Förskolan ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana
barn till utforskande och upptäckande. Det ska vara
självklart att alla förskolor på Kungsholmen är trygga
och säkra, har en miljö som lockar till lek och lärande.
Som förälder ska stegen vara lätta när man lämnat sitt
barn på förskolan på morgonen. Vi vill se fler
inhängande parker så att förskolegrupper enklare kan
nyttja stadens parker, att förskolorna ska få egna
odlingslotter och ett matlyft för god och miljövänlig,
närodlad mat. Våra satsningar på trygghet i förskolan
fortsätter och all förskolepersonal ska utbildas i hjärtoch lungräddning och krisberedskap. Valfriheten att
välja förskola för sina barn är viktig och på
Kungsholmen finns många bra privata alternativ i
förskoleomsorgen, det tycker vi är bra.

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 76
Box 49039, 100 28 Stockholm
Telefon 08-508 08 000
Växel 08-508 08 000
stockholm.se

En trygg äldreomsorg
Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i där
respekten för den enskildes rätt till personligt inflytande
och trygghet ska vara ledord i arbetet. Centerpartiet vill
att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad med målet att
stockholmarna ska kunna känna trygghet inför
ålderdomen. All äldreomsorg i Stockholm ska hålla bra
kvalitet oavsett utförare kombinerat med hårda
kvalitetskrav och goda arbetsvillkor för personalen.
Valfriheten är viktig och på Kungsholmen finns många
bra privata alternativ i äldreomsorgen, både boenden och
hemtjänst. Vi värnar valfriheten i äldreomsorgen.
Alla över 85 år ska utan biståndsbedömning garantera en
tryggt boende om önskemål finns.
Vi vill också se ett matlyft för god och miljövänlig,
närodlad mat på Kungsholmens äldreboenden.

