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Förslag till beslut 

 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 
 

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till underlaget till 
budget för år 2017 med inriktning 2018. 

2. Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
4. Att därutöver anföra följande. 

 
Alliansens vision för Skarpnäck är en hållbar, trygg, tillåtande och framtidsinriktad 
stadsdel med en mångfald av människor och verksamheter och där varje individ, oavsett 
bakgrund, är fri att forma sin egen framtid. Stadsdelens service gentemot medborgarna 
kännetecknas av hög kvalitet och valfrihet. Vad gäller underlaget för budget 2017–2019 
vill Liberalerna särskilt framhålla följande.  
 
Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin potential och där framtida 
generationer växer upp med jämlika livschanser kräver välfärd i världsklass. Den 
rödgrönrosa majoriteten höjer skatten men har svårt att finansiera kärnverksamheter som 
förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Det ekonomiskaläget i många stadsdelar är 
ansträngt. Sjukfrånvaron hos personalen ligger på många håll kvar på alarmerande höga 
nivåer. Inom Skarpnäcks förskolor är t.ex. sjukfrånvaron 8,41 procent, en ökning med över 
två procentenheter jämfört med för ett år sedan. Inom äldreomsorgen är situationen än 
värre – där ökade sjukfrånvaron förra året från 10,5 till 13,4 procent! 
 
Under de två gångna mandatperioderna har förskolan varit en av stadens allra mest 
uppskattade verksamheter, med några av landets minsta barngrupper, genomgående en 
hög kvalitet och en stor mångfald i pedagogiska inriktningar. För att behålla den 
utvecklingen krävs satsningar på minskade barngrupper och höjd attraktionskraft för 
förskolläraryrket, inte minst med tanke på det svåra rekryteringsläget. Lönerna för 
förskollärarna måste höjas.  
 



Vi ser med oro på att den rödgrönrosa majoriteten låter Skarpnäcks förskolor överskrida 
sin kapacitet med nästan fem procent – det torde varken vara bra för personalens 
arbetsmiljö eller för barnen. Behovet av nya förskolelokaler leder till högre hyror – från 43 
miljoner kronor 2016 till 52 miljoner kronor 2019, enligt förvaltningens plan. Detta 
samtidigt som stadsdelens budget under samma period minskar, från 1,081 miljarder till 
1,080. Konsekvensen av detta är att förvaltningen tvingas avisera ett besparingsprogram 
om 27 miljoner kronor per år de kommande åren. Hur detta slår mot förskolan, och de 
andra verksamheterna i stadsdelen, återstår att se. 
 
Alla har rätt till ett bra boende. Vi vill låta alla äldre över 85 år som så vill få plats på 
servicehus eller vård- och omsorgsboende. Staden står inför stora utmaningar på längre 
sikt att bygga ut äldreboenden så att alla äldre som behöver komma till ett boende också 
kan få göra det. Vi gläds åt att Hemmet för gamla, som drivs av ett privat företag sedan 
flera år, har goda resultat i brukarundersökningarna. Boendet står inför ett 
renoveringsbehov och verksamheten står därför inför förändringar. Vi hoppas att den 
rödgrönrosa majoriteten inte utsätter verksamheten för någon tvångskommunalisering. 
 
Som ett resultat av Alliansens målmedvetna arbete är antalet personer med ekonomiskt 
bistånd i staden rekordlågt. Det är viktigt att stadsdelsnämnden i samverkan med 
arbetsmarknadsnämnden fortsätter att arbeta för att slussa personer från bidrag till 
arbete. 
 
Situationen för många socialsekreterare är pressad, och personalomsättningen är för 
hög. För att behålla socialsekreterarna krävs att stadsdelsnämnden arbetar aktivt och 
ambitiöst med ledarskap, handledning och karriärmöjligheter. Precis som i andra yrken 
där man arbetar med människor i utsatta situationer är möjlighet till handledning och 
professionellt stöd viktigt. Liberalerna menar att ett lönelyft för socialsekreterare i den 
sociala barn- och ungdomsvården är nödvändigt för att stabilisera personalsituationen. 
 
I Skarpnäck pågår två omfattande programarbeten som kan skapa trivsamma stadsmiljöer 
och välbehövliga bostäder. Inom båda programmen ryms goda möjligheter att förverkliga 
strategin i Stockholms översiktsplan Promenadstaden om en mer integrerad ytterstad 
med nya sammanhängande stadsmiljöer och förstärkta kopplingar. Här är stärkta 
samband mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad respektive mellan 
Bagarmossen och Skarpnäck särskilt viktiga att åstadkomma. Det är angeläget att såväl 
stadsdelsförvaltningen som stadens centrala förvaltningar håller fast vid intentionerna i 
Promenadstaden för att säkerställa att den stad som vi bygger också är en stad som 
håller samman. 
 
Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden, utan skattehöjningar 
som hotar jobben och företagandet, är en svår uppgift. Men den är avgörande om 
Stockholm ska bli en stad som klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap och 
framtidstro åt växande generationer, utan att urholka vår förmåga att långsiktigt ta ansvar 
för välfärden. 


