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§ 16

Motion om social investeringsfond i Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/1802
Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22
maj 2019, dnr 1.6.1-794/2019.
Utbildningsnämnden har fått ”Motion om social
investeringsfond i Stockholms stad” på remiss av
kommunstyrelsen. I motionen framför Emilia Bjuggren (S) att
arbetet med den sociala investeringsfond som inrättades under
den förra mandatperioden ska fortsätta, och medel ska avsättas
till fonden i behandlingen av stadens bokslut.
Utbildningsförvaltningen anser att det är bra att det funnits
sökbara projektmedel för att utveckla arbetsformerna för det
förebyggande arbetet. Det mesta av det förebyggande arbetet
inom nämndens verksamhet sker dock i den ordinarie
verksamheten, till exempel inom skolans kompensatoriska
uppdrag.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och avdelningen för utveckling och samordning.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att
förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Martin Westmont (SD) framlade ett eget förslag till beslut och
yrkade bifall för detta.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Reservation

Martin Westmont (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag:
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Förslag till beslut
1. Att motionen avslås
2. Att därutöver anföra följande:
Den sociala investeringsfonden som skapades under föregående
mandatperiod har varit en stor budgetpost för stadens
skattebetalare.
Sverigedemokraterna delar förvaltningens åsikt om att den
sociala investeringsfonden haft begränsad inverkan på
utbildningsnämndens verksamhet.
Resultatet av investeringsfondens verksamhet är
svåröverskådligt och den sociala investeringsfonden ska
avvecklas. Istället ska ett större fokus läggas på ansvarstagande
och omprioriteringar inom det befintliga budgetunderlaget.
Ersättaryttrande

Tove Wiberg Öhman (SD) hänvisade till reservationen från
Martin Westmont (SD).
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