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Samgående mellan Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1622
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Stadens service och tjänster behöver anpassas till den växande
befolkningen och utvecklas efter befolkningens behov.
Finansieringen av stadens verksamheter är en utmaning som ställer
krav på att staden är organiserad på bästa sätt för att kunna möta de
behov av tjänster och service som staden ansvarar för. Med
anledning av detta har kommunstyrelsen i sitt förslag till budget
2020 med inriktning 2021-2022 föreslagit att stadsdelsnämnderna
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås samman den 1 juli 2020 till
Hägersten-Älvsjö-Liljeholmens stadsdelsnämnd.
Förvaltningen ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat Samgående av Älvsjö och HägerstenLiljeholmen på remiss till berörda stadsdelar för svar senast den 20
december 2019.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben. Samtliga avdelningar och
nämndens råd har haft möjlighet att lämna synpunkter utifrån de
egna verksamhetsområdena. Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 11 december 2019 och i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 12 december 2019.
Ärendet
Staden behöver göra organisatoriska förändringar för att på ett
effektivt sätt kunna möta de utmaningar som staden står inför.
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Genom att Älvsjös och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder
sammanförs till en gemensam nämnd och förvaltning skapas goda
förutsättningar att tillsammans arbeta med utvecklingsfrågorna och
bättre möta invånarnas och företagens krav på nämndens tjänster
och service.
Övergripande ansvar för sammanslagningen
Arbetet med sammanslagningen kommer att bedrivas i projektform
på uppdrag av stadsdirektören. Stadsdirektören kommer att utse
ansvarig att leda arbetet med att sammanföra stadsdelsnämnderna.
Som stöd i arbetet etableras en avstämnings- och stödgrupp på
stadsledningskontoret.
Förtroendevalda och råden
Kommunfullmäktige utser ledamöter till stadsdelsnämnderna för ett
år i taget vid sitt sista sammanträde varje år. Fullmäktige har enligt
kommunallagen rätt att återkalla uppdragen för förtroendevalda vid
förändringar i nämndorganisationen.
Ledamöterna i Älvsjös och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder utses som vanligt före årsskiftet 2019/2020 men väljs till
och med den 30 juni 2020. Fullmäktige hanterar valen till den nya
nämnden när beslut om sammanslagning är fattat. Den nya
nämnden inrättas den 1 juli 2020 och ska bestå av 13 ledamöter och
13 ersättare. Nämnden ska vid inrättande också utse en social
delegation.
Sammanslagningen innebär också att stadsdelarnas nuvarande
pensionärsråd och funktionshinderråd läggs ner och att nya råd
inrättas.
Invånarna
Den nyinrättade stadsdelsnämnden får goda förutsättningar att möta
de behov och önskemål som invånarna har. Förändringen i
organisationen ska inte innebära att själva verksamheten, tjänster
och service till invånarna påverkas nämnvärt. Med ett geografiskt
större stadsdelsområde är det viktigt att säkerställa en god
tillgänglighet till den nya förvaltningens lokaler, särskilt för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
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Inom förskoleverksamheten kan förändringen innebära att ett barn
kan erbjudas en garantiplats längre från hemmet.
Medarbetarna
Förändringen påverkar framförallt avdelningschefer, andra chefer
och personer som arbetar inom stödfunktioner vid förvaltningarna.
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Staden kommer i möjligaste mån försöka undvika övertalighet på
grund av arbetsbrist och istället hantera detta genom naturliga
avgångar eller genom överenskommelser. Medarbetarna kommer
därmed inte behöva söka om sina tjänster. De fackliga
förhandlingarna hanteras centralt.
Ekonomi
Stadsdelarna har separata budgetar under våren 2020. Under våren
arbetas verksamhetsplanerna samman så långt som möjligt.
Respektive nämnds befintliga avtal ska fortsätta nyttjas för de
ändamål de är avsedda för. Pågående upphandlingar ska däremot
stoppas och genomföras gemensamt om det är möjligt. Planerade
upphandlingar ska anpassas för att den nya stadsdelsnämnden ska
kunna teckna avtal som gäller för hela stadsdelsnämnden.
Organisationen kan påverka den nya stadsdelsnämndens behov av
lokaler. Lokalfrågan kommer att utredas inom ramen för
stadsdirektörens projekt.
Arkivansvaret överförs från Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder till den nya stadsdelsnämnden i enlighet med
stadens arkivregler.
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Riskbedömning
Stadsledningskontoret har identifierat ett antal risker som behöver
beaktas och vid behov hanteras under sammanslagningen. Riskerna
är att
 verksamheterna stannar upp under en tid på grund av stor
personalomsättning och medarbetares oro.
 bristande ledarskap påverkar omorganisationen negativt. Vid
sammanslagningen finns därför behov av stöd för att limma
leda i förändring och uppnå önskad effekt.
 det tar tid innan omorganisationen satt sig och förväntade
effekter uppnås.
 arbetssätt och kultur inte förändras och hindrar önskad effekt
från att uppnås.
 förändringen påverkar den nya stadsdelsnämndens
lokalbehov vilket kan få ekonomiska konsekvenser.
 personalkostnader ökar till följd av personalomsättning.
 möjligheterna till historiska jämförelser försämras.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att en sammanslagning ger fördelar då större verksamheter ger nya möjligheter
vilket också skapar bättre förutsättningar för ökad rättssäkerhet och
högre kvalitet i tjänsterna och servicen till invånarna. Stadsdelarna
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samarbetar redan idag framgångsrikt inom flera verksamhetsområden. Stödet till verksamheterna påverkas också positivt med en
större förvaltning som kan ha fler funktioner för internt stöd.
Förvaltningen föreslår att nämnden ska heta Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd. Namnet täcker inte in alla stadsdelar men eftersom
flertalet invånare har postadress Hägersten och Älvsjö talar det för
att begränsa namnet till dessa två stadsdelar. Ett kortare namn är
dessutom lättare att uttala och lättare ur administrativa hänseenden.
Det är bra att stadsledningskontoret utser en central styrgrupp som
leder genomförandet av organisationsförändringen. Förvaltningen
anser att det är viktigt att tidigt ta fram en handlings- och tidplan
som kan kommuniceras internt för att skapa tydlighet och trygghet i
processen.
Förvaltningen ställer sig bakom den riskbedömning som
stadsledningskontoret gör och understryker särskilt risken att
verksamheten stannar upp till följd av medarbetares oro och att det i
ett inledande skede kan vara hög personalomsättning.
Trygghetsfrågan är av stor vikt och inom Älvsjö stadsdelsområde
har polisen utpekat Solberga som ett utsatt område där speciella
insatser erfordras för att komma till rätta med de problem som finns.
Förvaltningen menar att frågan måste beaktas i den nya
organisationen så att åtgärder av trygghetsskapande satsningar
tillgodoses i tillräcklig grad.
Det är också viktigt att tillgängligheten till den nya förvaltningen är
god för alla invånare. Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets bedömning av betydelsen att inhämta synpunkter från
råden. Förvaltningen menar också att chefer och medarbetare bör
informeras och involveras under planerings- och
förberedelsearbetet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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