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§ 11
Månadsrapport per mars 2019
Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport
per mars 2019.
Ärendet

Månadsrapport per mars medhelårsprognos visar en budget i
balans före resultatöverförig och en budget i balans efter
resultatöverföring.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 mars 2019.
Dnr SÖD 2019/585
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande.
Förvaltningens månadsrapporter erbjuder mycket värdefull
information men väcker också en del frågor. Vänsterpartiet vill
därför lyfta några funderingar rörande månadsrapporten per
mars.
Vi vill se en tydligare redovisning av underskottet inom individoch familjeomsorgen som ju till stor del beror på HVBplaceringar av vuxna och ungdomar. Hur ser kostnaderna ut och
vad kan vi göra i egen regi? Hur ser uppföljningen ut av dessa
placeringar? Det är oroande att äldre med psykosociala problem,
missbruk och hemlöshet ökar. Är det utmärkande för
Södermalm eller gäller det hela innerstaden?
Varför får inte äldre i gruppboende enligt LSS ha kvar sin
dagliga verksamhet efter 67 års ålder?
När det gäller sjukfrånvaron vill vi se könsuppdelad statistik. Är
det något område som sticker ut beträffande
långtidssjukskrivningarna?
Även när det gäller ekonomiskt bistånd vill vi gärna se
könsuppdelad statistik om det är möjligt.
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§ 12
Underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och
2022
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag för
budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022 och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Nämndens uppdrag i det här ärendet är att lyfta faktorer som har
stor påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under
perioden 2012, 2021 och 2022. Utgångspunkten för analysen är
förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.
Slutsatserna ska användas som underlag i det kommande
budgetarbetet.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 21 mars 2019.
Dnr SÖD 2019/581
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), AnnaKlara Müntzing (MP), Ashna Ibrahim (C) och Birgitta Sevefjord
m.fl. (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden ställer sig bakom förslaget.
Christina Wallmark (SD) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden ställer sig bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
Att därutöver anföra

