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§2
Tertialrapport 1 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2019 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
belysning Pilparken görs hos kommunstyrelsen om 2,8 mnkr, se
bilaga 1.
3. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
förebyggande insatser mot illegala bosättningar görs hos
kommunstyrelsen om 0,4 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder avseende
informationsskyltar lekplatser görs hos kommunstyrelsen om 0,1
mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om medel för investeringar i maskiner och inventarier
görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr.
6. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos
kommunstyrelsen om 0,1 mnkr, se bilaga 4.
7. Omslutningsförändringar om 6,4 mnkr godkänns och anmäls till
kommunstyrelsen.
8. Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism
godkänns, se bilaga 5.
9. Avtal för fritidsverksamheten Blå Huset förlängs till och med den
31 januari 2021.
10. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har under perioden arbetat med
utgångspunkt från inriktning i stadens budget 2019 och de
fokusområden som lagts fast i nämndens verksamhetsplan för året.
Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
kommer att uppnås under året. Merparten av målvärdena för
indikatorerna prognostiseras att uppnås, liksom huvudparten av de
planerade aktiviteterna.
Nämnden prognostiserar för 2019 sammantaget en budget i balans
efter resultatöverföring. Underskott återfinns främst inom individ- och
familjeomsorg och äldreomsorg. Åtgärder har vidtagits och dessa
kommer att följas upp kontinuerligt.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 maj 2019.
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Anna Jonazon (S) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Tertialrapport ett visar effekterna av en budget som prioriterar
skattesänkning framför välfärd. Av de totalt 1353 unga som ansökt
om sommarjobb får endast 69 % erbjudande av sommarjobb, vilket vi
socialdemokrater anser är ytterst beklagligt.
När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den
borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas. Ändå
ser vi att antal barn per avdelning har ökat från 15,2 (2018) till 16,5
barn samt att antal barn per anställd har ökat från 4,9 (2018) till 5,2
under tertial 2019, detta är något som vi ser som en negativ utveckling
för våra barn och för de anställda.
Inte heller ambitionerna för bostadsbyggande och infrastruktur skulle
påverkas.
Men i den första tertialrapporten ser vi uppenbara risker att dessa
löften inte kommer hållas. Under vårt styre satsade vi mycket på
nybyggnation men nya blågröna styret verkar försinka alla sådana
satsningar.
Även förvaltningsflytten till Tensta har skjutits upp till framtiden.
Anslagsuppräkningar inom välfärden riskerar att leda till större
barngrupper och mindre möjligheter för personer med
funktionsnedsättning att få den omsorg som de behöver. Parallellt ser
vi en utveckling där bostadsbyggandet stannar av vilket riskerar leda
till ökade svårigheter för stockholmarna att finna ett boende vilket i
sin tur riskerar leda till ökade kostnader till följd av svårigheter att
hitta boenden för familjer i utsatta situationer.
Den goda ekonomi som staden haft de senaste åren riskerar nu, till
följd av skattesänkningen och den styrande majoritetens oförmåga att
anpassa kostnaderna efter intäkterna, att leda till underskott i staden.
Under årets första månader har kostnaderna ökat med dryga fem
procent samtidigt som intäkterna ökat med drygt en procent.
Stadsledningskontoret har konstaterat att en sådan politik är
långsiktigt ohållbar.
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Vi Socialdemokrater föreslog kommunfullmäktige att besluta om en
annan inriktning för Stockholm. En politik som grundades i en
ansvarsfull finansiering av en verksamhet som skulle sträva mot ett
Stockholm för alla. Den hade inneburit betydande satsningar på
välfärden i form av förskola, omsorg om personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg för att bara nämna några
exempel. Samtidigt innehöll budgeten ambitiösa investeringar i
klimat, bostadsbyggande och infrastruktur. Vi kommer fortsatt driva
sådana förslag”.
Särskilt uttalande
Rashid Mohammed (V) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Tertialrapport 1 2019 Spånga- Tensta stadsdelsnämnd som nu läggs
fram av den blågröna majoriteten visar på tydliga underskott i de allra
viktigaste kärnverksamheterna såsom inom individ-och
familjeomsorgen och äldreomsorgen. Vi är oroliga över att den
ekonomiska utvecklingen inom en rad verksamhetsområden, där det
egentligen krävs stora finansiella satsningar. Den som arbetar inom
välfärden ska inte behöva oroa sig för att inte kunna genomföra sitt
arbete på grund av för få kollegor och effektiviseringar som
omöjliggör de anställdas uppdrag. Vi har svårt att se hur förvaltningen
ska kunna komma till rätta med underskottet inom ovanstående
områden om man inte tillför medel alternativt får i uppdrag att
återkomma till nämnden med en konkret handlingsplan om hur budget
ska uppnås i balans.
Arbetsmarknad och sysselsättning.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar sedan december 2018
(611 hushåll). Under mars månad 2019 var antalet hushåll med
ekonomiskt bistånd preliminärt 621. Enligt SWECO kommer antalet
personer i Stockholms stad som får bistånd förväntas öka ytterligare.
Enligt en ny prognos kommer staden betala 925 miljoner kronor i
bistånd nästa år.
Vi Vänsterpartiet är oroliga över denna utveckling och med tanke på
allt fler hushåll med barn haft ekonomiskt bistånd under längre tid i
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Att erbjuda feriejobb till så många
unga som möjligt i stadsdelsområdet har varit prioriterat under före
mandatperioden och en central del i arbetet att utjämna ekonomiska
skillnader.
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Under året kommer antalet feriejobbserbjudande för unga i Spånga –
Tensta stadsdelsområde minska med drygt 500 platser (från 1330
platser 2018 till 800 platser 2019), vilket inte är försvarbart!
Trygghetsarbete.
Vi välkomnar det påbörjade arbetet med att ta fram en
trygghetsstrategi. Kommunens uppgifter ska fokuseras till att arbeta
förebyggande och på så vis förhindra nyrekryteringar till gäng, våld
och kriminalitet, för de som ändå hamnar i kriminalitet ska staden
kunna erbjuda en väg ut.
Samverkan med andra aktörer i samhället är oerhört viktigt bl.a. polis,
granstadsdelar/kommuner, aktörer från civilsamhället och företagarna
i stadsdelsområdet och inte minste måste det involvera
föräldragrupper och ungdomsgrupper och andra boende enligt
brottsförebyggandet rådet (Det förebyggande arbetet i Sverige 2019).
Det är viktigt att alla dessa lokala aktörer har en gemensam bild av
hur verkligheten ser ut och hur man ska arbeta framåt”.
Särskilt uttalande
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Det finns givetvis flera intressanta och positiva delar i
Tertialrapporten som vi stödjer. Särskilt de delar som syftar till att
stärka samhällsgemenskapen, öka tryggheten för stadsdelens invånare
och att trivseln i allmänhet måste förbättras för alla.
Sverigedemokraterna ser allvarligt på dessa frågor och delar därför i
stort förvaltningens synpunkter. Vi vill på intet sätt förringa dessa
frågor. Tertialrapporten i sin helhet är dock inte förenlig med vår
politik och därmed deltar vi ej i beslutet.
Sverigedemokraterna ser med särskild oro på bilaga 5 i
Tertialrapporten, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism då
övriga partier har valt att utestänga Sverigedemokraterna ur den
sociala delegationen och vi får därmed ingen insyn i de beslut som
kommer att fattas gällande ärenden som inkommer dit”.

