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§5
Månadsrapport maj 2019
Stadsdelsnämndens beslut
Nämnden godkänner föreliggande rapport.
Ärendet
För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i
balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar
prognostiseras ett underskott om 6,3 mnkr.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 juni 2019.
Dnr EÅV 2019/117
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Rana Nasrindotter m.fl. (S) och ledamoten Hassan
Jama m.fl. (V) lämnade ett särskilt uttalande:
Stadsdelens budgetprognos för maj 2019 visar ett underskott om cirka
sex miljoner kr. Ett underskott som måste hanteras med besparingar
och det pga. skattesänkningar. Detta är en dålig hantering av
samhällets resurser, skattebetalarnas pengar och den gemensamma
välfärden.
Den blågröna majoriteten i Stockholms stad har i budgeten för år
2019 sänkt kommunalskatten med 16 öre, när Stockholm redan har en
av landets lägsta kommunala skatter.
Den blågröna majoriteten har som politiskt mål att sänka skatterna och
att privatisera de offentliga verksamheterna oavsett om det är bra för
brukare, invånare och stad. Därför måste de blågröna genomföra
besparingar inom verksamheter som finns för att ge äldre, barn och
unga människor stöd i deras vardag. Besparingar trots att Sverige och
Stockholms stad är i en högkonjunktur. De som drabbas är vanliga
människor.
En trygg och hållbar stadsdel kräver att välfärden rustas upp, inte
nedmonteras. För stadsdelens invånare behövs satsningar för barn och
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unga, för äldre, för personer med funktionsnedsättningar och
satsningar på socialpsykiatrin.
Tusentals ungdomar får inte kommunala sommarjobb då staden och
stadsdelarna inte har råd till det. I Enskede-Årsta-Vantör berövas 714
ungdomar chansen att arbeta denna sommar, de berövas chansen att
tjäna sina egna pengar för första gången och chansen att introduceras i
arbetslivet. För många av våra ungdomar som inte får sommarjobb,
och för deras familjer, innebär detta dessutom ett hårt ekonomiskt
bakslag.
Vi ser att barngrupperna ökar och andelen förskollärare minskar
drastiskt. Genom att dränera stadens budget gör de blågröna staden till
en mindre attraktiv arbetsgivare. Det skapar en negativ spiral som
främjar majoritetens privatiseringar av offentlig verksamhet.
Majoriteten gynnar fler och större vinster i välfärden för de privata
företagen.
Oppositionen vill se större satsningar på kärnverksamheten, för en
välfärd som innebär en tryggare, jämställd och hållbar stadsdel som
håller samman - en stadsdel för alla. I detta arbete har staden och
stadsdelen bl.a. medel från staten, generalschablonen, för att
underlätta etablering av nyanlända i samhället. Vi i oppositionen
önskar att få generalschablonen redovisad i månadsrapporterna
framöver.
Ersättaryttrande
Ersättaren Lisa Palm (Fi) ställde sig bakom Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
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