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§3
Tertialrapport tertial 1 2019 för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens beslut
1. Tertialrapport 1 2019 inklusive bilagor godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
2. Medel för kompetensutveckling söks med 1,1 mnkr enligt bilaga
2a - 2c.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,0 mnkr för
ökade kostnader för maskiner och inventarier.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,6 mnkr för
klimatinvesteringar enligt bilaga 4.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,6 mnkr för
förbättrings- och skötselåtgärder av naturreservat.
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,0 mnkr för
trygghetsskapande åtgärder.
7. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,7 mnkr för
lokaländamål.
8. Omslutningsförändringar om 132,0 mnkr godkänns.
9. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 17 maj 2019.
Dnr 1.2.1.-294/2019
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Rana Nasrindotter m.fl. (S) och ledamoten Hassan
Jama m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande:
Under den senaste mandatperioden har vi i den då rödgrönrosa
majoriteten arbetat för en ekonomisk, jämställd och klimatsmart stad för ett Stockholm som håller samman. Vi har investerat i det
förebyggande arbetet för att bryta segregationen. Genom den lokala
utvecklingsplanen satte vi fokus särskilt på Rågsved, Hagsätra,
Östberga och Dalen. Det är tydligt att Tertialrapport 1 visar resultat på
detta.
Vi kan se att fler kvinnor som tidigare har stått långt ifrån
arbetsmarknaden nu har ett jobb att gå till tack varje stadsdelens
framgångsrika arbete med stadsdelsmammor i Rågsved. Medborgar-
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kontoret som Alliansen viftade bort som flumprojekt visar på otroligt
lyckade resultat med 2700 besökare. Östberga kulturhus har varit
väldigt uppskattat och antalet besök på öppna förskolan har ökat, i
synnerhet för pappor. Vilket även gäller för öppna förskolan i
Rågsved. Vidare har satsningar som MVP, våldsförebyggande arbete
i skolan, varit en viktig del i arbetet för att minska våldet.
Introduktionsförskolorna som vi introducerade under förra
mandatperioden har varit ett lyckat arbete både för barn och föräldrar.
Särskilt lyckat har det varit för man har nått en annars underrepresenterad grupp. SFI för föräldralediga har varit populärt och
många står i kö för att påbörja språkutbildning. Detta gynnar särskilt
nyanlända kvinnor. Vi i den rödrosa oppositionen vill se en utveckling
av såväl introduktionsförskolan som SFI för att fler ska få möjlighet
till undervisning och sammanhang.
Att det nya styret väljer att sänka skatten framför att stärka välfärden
är för oss oförklarligt. Vi ser redan nu att kultur- och fritidsverksamhet får stå tillbaka för att Alliansen och Miljöpartiet ska ha
råd att finansiera sina skattesänkningar. Trygghetsarbetet börjar med
förebyggande insatser och därför är det beklagligt att man drar ner i
budgeten på området barn, kultur och fritid. Att den blågröna
majoriteten skär ner i det förebyggande arbetet för barn och unga är
omvänd logik - när man samtidigt säger sig vilja se en tryggare
stadsdel. Att satsa på barn och unga i tidig ålder är ett vaccin mot
ojämlikhet och förhindrar unga att rekryteras in i kriminalitet.
Trygghetsarbete handlar också om rätt till bostad. Nu påbörjas
Miljöpartiets och Alliansens ombildningsvåg av hyresrätter vilket
kommer leda till stor oro för bland annat boende i Rågsved. Tusentals
hyresrätter riskerar att försvinna från allmännyttan i Stockholm och
många i vår stadsdel. Ombildningar i Rågsved kommer slå mot de
som redan idag kämpar för att få vardagen att gå ihop ekonomiskt, i
synnerhet ensamstående mammor och de med låga inkomster. Vi
befarar att det arbetet som vi under förra mandatperioden startade upp
genom lokala utvecklingsplanen kommer att stannas av och backa
tillbaka, vilket i sin tur kommer leda till ett minskat förtroende för
staden och stadsdelen.
Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill
bygga ett jämlikt och jämställt Stockholm som håller samman. Det
gör man inte genom Alliansens och Miljöpartiets prioriteringar av
ombildning, nedskärning och privatisering.
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Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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