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Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Till nämndens sammanträde den 21 mars 2019 inkom en skrivelse
gällande det ekonomiska läget från Socialdemokraterna (S) vilken
Vänsterpartiet (V) anslöt sig till. Den inkomna skrivelsen lyfter tre
frågor gällande vilka verksamheter som arbetar med åtgärdsplaner,
vilka välfärdsverksamheter som riskerar att inte genomföras och hur
många färre feriearbetsplatser än 2018 som erbjuds 2019 till en
följd av det ekonomiska läget.
Förvaltningens synpunkter är att alla verksamheter som en del i
verksamhetsplaneringen arbetar med budgethållningsåtgärder, ingen
välfärdsverksamhet riskerar att inte genomföras och inte heller färre
feriearbetsplatser erbjuds till en följd av det ekonomiska läget.
Bakgrund
Till nämndens sammanträde den 21 mars 2019 inkom en skrivelse
gällande det ekonomiska läget från Socialdemokraterna (S) vilken
Vänsterpartiet (V) anslöt sig till.
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Ärendet
Den inkomna skrivelsen lyfter tre frågor gällande nämndens
ekonomiska läge. Vidare förs ett resonemang om hur färre känner
förtroende för den gemensamma välfärden och offentliga
institutioner. Hur rejäla satsningar på välfärden behövs för att
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verksamheten ska fungera bra och personalen få tid till att bedriva
ett kvalitativt arbete.
I skrivelsen framkommer att majoritetens budget för
verksamhetsåret är stram, i stort utan hänsyn till inflation och där
välfärdsverksamheterna fått dryga 18 mnkr mindre samtidigt som
ambitionsnivån uppges bibehållen. Efter tre månader ser det
ekonomiska läget illavarslande ut och den reserv om 4,0 mnkr som
budgeterats är slut. Konsekvensen av en politik där det varit
viktigare att sänka skatten än att satsa på välfärden och jobb till fler
börjar framträda.
De tre frågorna som formulerades är:
1. Vilka verksamheter har fått i uppdrag att arbeta fram
åtgärdsplaner till följd av det ekonomiska läget?
2. Vilka delar är vår välfärdsverksamhet som vi idag kan se är det
som riskerar att inte kunna genomföras till följd av det
ekonomiska läget?
3. Hur många sommarjobbsplatser färre kommer Kungsholmens
ungdomar att erbjudas i år i jämförelse med 2018?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet är behandlat i
pensionärsrådet 2019-04-23, i rådet för funktionshinderfrågor 201904-16 samt i förvaltningsgruppen 2019-04-18. Synpunkter framgår
av protokollen.
Förvaltningens synpunkter
Åtgärdsplaner ingår i det systematiska arbetet och alla verksamheter
arbetar med budgethållningsåtgärder som en del av verksamhetsplaneringen. För att möta invånarnas över tid växlande behov
värderas verksamheten strukturerat för att se vad som ska bevaras,
utvecklas och/eller avvecklas.
Inga delar av välfärdsverksamheterna riskerar att inte genomföras
som en följd av det ekonomiska läget.
Målet för antal ferieplatser och med det antalet erbjudna
feriearbetsplatser är för år 2019 detsamma som för år 2018. I antal
300 st.
Bilaga
Skrivelse till nämndens sammanträde den 21 mars 2019.
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