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Motion av Anna König Jerlmyr, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad,
Christoffer Järkeborn, Johan Nilsson, Lars Svärd, Jan Tigerström,
Kristina Lutz, Joel Laurén(alla M) om en stadsdelsnämndsreform
Stockholms framtida utmaningar ställer krav på att all verksamhet som staden bedriver är så
effektiv som möjligt. För att så ska kunna garanteras måste staden alltid pröva nya och
effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är stadens uppgift att säkerställa.
Stadsdelsnämnderna har haft sin nuvarande organisation sedan 2007. Det är därför hög tid för
en mer genomgripande områdesreform i syfte att koncentrera nödvändiga resurser för att klara
uppdragen samt uppnå större likvärdighet över staden.
Dagens stadsdelsnämndsområden är stora som en medelstor eller stor svensk kommun. Ändå
är det för staden en stor utmaning att leverera tjänster av hög och likvärdig kvalitet inom alla
de områden som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Det beror bland annat på att
samhällsutvecklingen hela tiden ställer verksamheterna inför nya utmaningar som gör
uppdraget mer komplext och kunskapskrävande. En stor organisation har, om den inte har allt
för många uppgifter att besvara, bättre möjligheter än en mindre att säkerställa tillräcklig
kompetens inom de områden den ansvarar för. Större ekonomiska enheter ger också ökade
möjligheter att frigöra resurser till kompetensutveckling och utvecklingsarbete samt bättre
förutsättningar att ta mer långsiktiga investeringsbeslut inom exempelvis förskola och
omsorg.
Hög och jämn kvalitet innebär också ökad rättssäkerhet och likvärdighet för medborgarna i
deras kontakter med myndigheter och samhällsservice. Större och mer kompetenta
förvaltningar har bättre möjligheter att tillgodose det. Staden bör renodla de geografiskt
uppdelade verksamheterna och därmed koncentrera ett antal av de uppgifter som i dag åvilar
stadsdelsnämnderna till ett antal stadsövergripande nämnder samt därutöver minska ned
antalet geografiskt baserade nämnder i syfte att koncentrera nödvändiga resurser för att klara
uppdragen.
Det är därutöver angeläget att Stockholms geografiskt baserade nämnder har
likvärdiga förutsättningar vad gäller befolkningssammansättning, boende, arbete, service och
kommunikationer. Det är en fråga om likvärdighet mellan dess medborgare, men också en
förutsättning för att hålla samman staden. Färre och större områden ökar möjligheterna att
jämna ut skillnaderna i förutsättningar mellan nämnderna. Därför ska dagens 14
stadsdelsnämnder minskas till fem.
Därför föreslåi- vi att kommunfullmäktige beslutar
Att

Antalet stadsdelsnämnderna minskas från 14 till fem enligt följande. Bromma förs
samman med Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby och bildar
stadsdelsnämnden Västerort. Kungsholmen, Östennalm och Norrmalm bildar
stadsdelsnämnden Norra innerstaden. Södermalm fortsätter att vara en egen
stadsdelsnämnd. Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen bildar stadsdelsnämnden
Västra Söderort. Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta bildar stadsdelsnämnden
Östra Söderort.
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