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§3
Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022
Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer underlag för budget 2020 med
inriktning 2021 och 2022.
Ärendet
Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 mars 2019.
Dnr 2019-184-1.1.
Förslag till beslut

Andrea Ström m.fl. (M), Mats Hasselgren m.fl. (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) yrkade
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
yrkade bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Beslutsgång

Andrea Ström (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt
följande
Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
2. Att därutöver anföra
Stockholm står under kommande år inför stora demografiska
utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vårdoch omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt.
Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver
investera i en växande stad för att klara behoven inom
exempelvis skola och omsorg.
I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad
att sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle
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finansieras av skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom
skattetillväxt genom fler medborgare sällan kommer utan
ökande behov (som ska betalas med just den skattetillväxten)
tvingas nu de flesta verksamheter till långtgående, vad som
kallas, effektiviseringskrav. För många verksamheter är
budgeten lägre för år 2019 än vad de reella kostnaderna var
under år 2018, samtidigt som priser, löner och behov ökat. Det
är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det som är att
förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till
kvalitativa försämringar i många av de verksamheter som
betyder mest för stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna
leva upp till mål helt utan motsvarande finansiering vilket leder
till att de inte klarar att skära ner i den takt som en finansierad
budget skulle ha krävt.
Att utvecklingen nu därför är problematisk understryks av
stadsledningskontoret som i sin månatliga ekonomiska rapport
till kommunstyrelsens ekonomiutskott konstaterar att
inledningen på år 2019 inte varit hållbar.
Kontoret skriver bland annat: Skatter och generella statsbidrag
m.m. baseras på senast kända prognos. Ökningen beräknas till
1,9 procent jämfört med samma period 2018. Skatteintäkternas
begränsade ökning beror av lägre utdebitering 2019 och en
beräknad negativ slutavräkning. I jämförelse med
nettokostnadsutvecklingen på 4,4 procent ökar skatterna i
långsammare takt, en skillnad som inte är hållbar på lång sikt.
Sett till hela finansieringen är situationen än värre eftersom
denna bara ökar med 1,1 procent samtidigt som kostnaderna
ökar med 4,4 procent.
Bakgrunden till de stigande kostnaderna är i grunden en
demografisk utmaning med fler äldre och fler barn i skola och
förskola som kräver stora investeringar i en växande stad. Dessa
tar sig uttryck i både behov av lokaler och ökande krav på
kompetensförsörjning. Samtidigt försvagas finansieringen till
följd av det politiska beslutet om lägre utdebitering. Tydligast
blir det om man jämför stadsledningskontorets sammanställning
av ekonomin för årets två första månader i motsvarande ärende
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från år 2018. Då ökade finansieringen mellan januari/februari
2018 jämfört med januari/februari 2017 med 4,8 procent medan
nettokostnaderna bara steg med 2,2 procent. Motsvarande period
i år 2019 uppvisar alltså ökande kostnader om 4,4 procent, men
bara en finansieringsökning om 1,1 procent.
Även i Östermalms stadsdelsnämnd framgår denna
underbalansering med all önskvärd tydlighet. Genom våra
budgetförslag skulle förskolan ha getts utrymme för ökad
personaltäthet, stöd till barn med särskilda behov och minskade
barngrupper. Inom äldreomsorgen skulle särskilda satsningar ha
gjorts på aktivitetscenter och trygg hemgång. Området barn, kultur
och fritid skulle ha fått mer pengar som kunde gått till mer
föreningsstöd till dels 4H gården, dels föräldravandrarna.
Satsningen på fler sommarjobb är en prioriterad fråga som kan ge
ungdomar en fot in på en framtida arbetsmarknad. För arbetsgivaren
är det ett tillfälle att rekrytera framtidens personal.
Det är uppenbart att en kommunledning som prioriterar välfärd
framför en till stora delar ofinansierad skattesänkning borde
ompröva beslutet och möjliggöra för verksamheterna att ge
medborgarna bra service. En grund för detta är ändrade
planeringsramar för åren 2020 till 2022.
Särskilt uttalande

Andrea Ström m.fl. (M), Mats Hasselgren m.fl. (L) Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg m.fl. (C) anmälde ett
särskilt uttalande enligt följande:
Östermalm – en blandning av innovation och tradition
Den grönblå majoriteten på Östermalm har pekat ut en inriktning
för stadsdelen som sätter Östermalmsbornas behov av trygga och
välfungerande verksamheter i centrum, samtidigt som vi vågar testa
nya digitala lösningar och innovationer.

Unga
Människor ska kunna lita på att samhället fångar upp och stödjer
när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling.
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Tidiga insatser riktade mot små barn är särskilt prioriterat genom en
ökad samverkan mellan förskola och socialtjänst under
mandatperioden.
Efter föräldrarna är förskolan en av de viktigaste faktorerna för
goda uppväxtvillkor. Därför ska tillräckligt med förskoleplatser
säkerställas när stadsdelen växer och osäkerheten kring
förskoleplatser och risken för växande barngrupper ska prioriteras
och åtgärdas omgående.
Under de senaste åren har vi sett i Stockholmsenkäten hur den
psykiska ohälsan växer bland unga, främst tjejer. I vår
verksamhetsplan för 2019 prioriterade vi därför en särskild
utveckling av verksamhet i Humlanhuset för att ge stöd till unga
med psykisk ohälsa.
Äldre
Östermalm ska vara en äldrevänlig stadsdel. För oss är det självklart
att man som äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande,
respekt och värdighet, även högre upp i åren. Vi i den grönblå
majoriteten tycker inte att de resultat som presenterades från
utvärderingar av måltidsstunden under föregående mandatperiod var
tillfredställande. Därför vill vi att stadsdelsförvaltningen arbetar
särskilt för att förbättra upplevelsen av måltider på våra
äldreboenden. Vi är också måna om att den kostpolicy som är
antagen i kommunfullmäktige efterlevs.
Möjlighet till utevistelse för äldre är viktig och behöver säkerställas,
både för de som bor hemma och har hemtjänst, och för de som bor
på våra äldreboenden.
Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar mest när det gäller
kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som kommer,
att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma
eller liknande sätt. Därför har vi höjt ambitionen om en succesivt
ökad kontinuitet i hemtjänsten under hela mandatperioden.
Klimat
Stockholm intensifierar sitt miljöarbete under mandatperioden.
Bland annat tillsätts ett Agenda 2030-råd centralt. Östermalm ska
ligga i framkant med klimatarbetet och kontinuerligt se över det
strategiska klimat- och miljöarbetet i stadsdelen för att kunna möta
de centrala kraven.
Avfall
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Att minska avfallsmängden i våra egna verksamheter är en
prioriterad fråga. Det kan bland annat ske genom att minska onödig
användning av engångsprodukter. Ytterligare ett sätt är att sortera
avfallet väl och se till att förpackningar går till
förpackningsinsamlingen och att matavfall går till särskild
matavfallsinsamling.
Stadsdelen bör trycka på kommunen centralt att omförhandla
kontrakt med förpackningsinsamlingen så att stadsdelen återfår
nedlagda miljöstationer, för att underlätta för innevånarna att sortera
och lämna förpackningar. Indragna stationer är Värtavägen vid
busshållplats Storskärsgatan, Sandhamnsgatan vid nya lekplatsen
och vid Gamla Arkitekturhögskolan.
Miljömärkta förskolor och miljömärkta produkter i förskolan
I stadsdelens verksamheter bör produkter och födoämnen som
används vara miljömärkta. Det gäller särskilt i förskolan, där vi
bland annat noterat att blöjor inte är det. Vid inrättande av nya
förskolor eller kontraktering av privata förskolor bör alltid
miljöklass guld vara målet. I den tidiga planeringen bör det ingå att
se till att det finns lekgårdar och möjlighet till grönska.
Solceller
Stadsdelen bör inventera användningsområden för solceller i
samarbete med andra nämnder. En möjlighet som utnyttjats i flera
andra städer redan är att inventera tak som kan användas. En annan
möjlighet är att värma plaskdammarna med solceller i framtiden.
Ersättaryttrande

Stefan Swärd (KD) anmälde att om han hade tjänstgjort i nämnden
hade han ställt sig bakom det särskilda uttalandet från Moderaterna,
Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

