Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/1622)

Samgående mellan Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd
Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder sammanförs till
en gemensam nämnd med namnet Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
2. Den nya stadsdelsnämnden väljs under våren 2020 och ska bestå av
13 ledamöter och 13 ersättare och tillträder den 1 juli 2020.
3. Den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö ska ha ett utökat
presidium med ytterligare en vice ordförande vid valet till nämnden
våren 2020 med tillträde 1 juli 2020 samt även under åren 2021-2022.
4. Presidiet ska under perioden bestå av en ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.
5. Ordföranden och 1:e vice ordföranden i nämnden arvoderas enligt
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala
förtroendeuppdrag. För 2:e vice ordföranden utgår arvode som för en
ledamot i nämnden.
6. Från och med år 2023 återgår nämnden till att ha en ordförande och
en vice ordförande i enlighet med Reglemente med allmänna
bestämmelserna för Stockholms stads nämnder.
7. Den nya stadsdelsnämnden övertar ansvaret för Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnder verksamheter den 1 juli 2020.
8. Arkivansvaret överförs från Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder till den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö i
enlighet med Arkivregler för Stockholms stad.
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9. Revidering av stadsdelsnämndernas geografiska gränser antas i
enlighet med karta i bilaga 2 till utlåtandet. Gällande reglemente för
stadsdelsnämnderna kompletteras med kartan.
10. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd får i uppdrag att verkställa
beslutet och vidta åtgärder för genomförande av samgåendet.
11. Älvsjö stadsdelsnämnd får i uppdrag att verkställa beslutet och vidta
åtgärder för genomförande av samgåendet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I kommunstyrelsens förslag till budget för 2020 med inriktning 2021-2022
föreslås att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö den 1 juli
2020 förs samman och skapar en gemensam stadsdelsnämnd. Avsikten är att
kommunfullmäktige fattar beslut om samgåendet under våren 2020.
Den sammanslagna nämnden ska få ett utökat presidium med en 2:e vice
ordförande från 1 juli 2020 till 31 december 2022.
I detta ärende lämnas förslag till hur samgåendet är tänkt att genomföras
och utgör därmed underlag för kommunfullmäktiges beslut.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och remitterats till HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd.
En tilläggsremiss skickades ut 20 december 2020 till ärendet om
samgående av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder gällande
det utökade presidiet.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att samgåendet är en
organisatorisk förändring som inte bedöms påverka de tjänster och den service
invånarna erhåller. Förvaltningen föreslår att den nya nämnden ska heta
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden ställer sig positivt till
förslaget att den sammanslagna nämnden ska få ett utökat presidium med en
2:e vice ordförande från 1 juli 2020 till 31 december 2022.
Älvsjö stadsdelsnämnd ställer sig positiv till förslaget att
stadsdelsnämnderna Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås samman den 1 juli
2020 till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd och ser positivt på att den nya
stadsdelsnämndens presidium utökas under en tidsbegränsad period, fram till

2

den 31 december 2022, så att majoritetens representanter från båda
stadsdelarna representeras i det nya presidiet.
Mina synpunkter
Stockholms stads framtida utmaningar ställer krav på att all verksamhet som
staden bedriver är så effektiv som möjligt och vi ser det som en naturlig del i
utvecklingen av en modern storstad att organisationen följer med utvecklingen
i Stockholm i övrigt. Stadens snabba befolkningstillväxt fortsätter och stadens
service behöver anpassas till den växande befolkningen och utvecklas för att
svara upp mot befolkningens behov.
Samgåendet mellan Älvsjö stadsdelsnämnd och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd till en gemensam nämnd med namnet Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd handlar om att utmejsla en ny stadsdelsnämnd som
kostnadseffektivt och med hög kvalitet kan leverera vad människor har rätt att
förvänta sig. Det är ytterst detta, snarare än den geografiska indelningen i sig,
som avgör en stadsdelsnämnds legitimitet. Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö
har redan mycket gemensamt och en ny stadsdelsförvaltning ger många
fördelar för befolkningen.
Stadsdelsnämndsreformen trädde i kraft år 1997 då en stor del av den
kommunala servicen överfördes till 24 stadsdelsnämnder. Efter valet 1998
beslutade kommunfullmäktige att slå ihop vissa stadsdelsnämnder och efter att
beslutet genomförts bestod Stockholm stad av 18 stadsdelsnämnder. Beslut om
att ytterligare minska antalet stadsdelsnämnder togs 2006. Det ledde till att
Stockholm stad idag består av 14 stadsdelsnämnder. Det har varit en del av
stadens progress att stadsdelsnämndsorganisationen förändrats i takt och
samklang med att staden utvecklas och förändras för att möta förändrade
behov och önskemål.
Ett samgående mellan de två stadsdelsnämnderna bidrar till att förbättra
och stärka stadens förmåga att hantera och lösa de många och komplexa
utmaningar och förväntningar som en ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar storstad, med höga ambitioner möter. Det är viktigt att stadens service
anpassas kontinuerligt till befolkningens behov och att utrymme för
effektivisering tas till vara, vi ska alltid sträva efter en ändamålsenlig
organisation. Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska
anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad
stockholmarna har rätt att förvänta sig och målet är att förena en stark lokal
demokrati med en ändamålsenlig organisation.
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Som en del i samgåendet föreslår stadsledningskontoret att den nya
stadsdelsnämnden får ett tillfälligt utökat presidium för att representanter från
både Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ska få plats i den nya nämndens
presidium. Det utökade presidiet föreslås bestå av en ordförande, 1:e vice
ordförande samt, till skillnad från övriga stadsdelsnämnder, en 2:e vice
ordförande. På så sätt säkerställs inte bara representation i den nya nämndens
presidium, utan även att kunskap om pågående arbete, satsningar och
utmaningar tillvaratas i den nya nämndens uppbyggnads- och etableringsfas.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Revidering av stadsdelsnämndernas geografiska gräns
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren,
Kadir Kasirga och Jan Valeskog (alla S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Att avslå förslaget att slå samman Hägersten-Liljeholmen respektive Älvsjö
stadsdelsnämnder
2. Att, i den mån ovanstående yrkande inte biträds, avslå förslaget att inrätta en
ny funktion som andre vice ordförande i stadsdelsnämnden
3. Att därutöver anföra
Sammanslagningen av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder är ett
ogenomtänkt och inte tillräckligt utrett beslut. Det råder en total avsaknad av analys
och det enda som är bilagt ärendet är en karta med den föreslagna geografiska
indelningen. På det här viset fullföljer de borgerliga partierna sin sorgliga tradition av
sammanslagningar utan tillräckligt offentligt redovisat beslutsunderlag. Förra gången
de satt vid makten var det fyra stadsdelsnämndsammanslagningar, bland annat Vantör
och Enskede-Årsta och nu Älvsjö som slås samman med Hägersten-Liljeholmen. Det
är djupt beklagligt att majoriteten inte har lärt sig något av tidigare misstag av
ogenomtänkta organisationsförändringar. Det hade varit rimligt att genom en
transparent process göra en översyn som syftar till en hållbar organisation över
mandatperioderna, med målet att skapa en nämndorganisation som har förutsättningar
att skapa större likvärdighet i staden, upprätthålla kvaliteten i verksamheterna och de
demokratiska aspekterna för invånarna. Nu presenterar man istället en
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sammanslagning som en panikartad sista-minuten-åtgärd för att genom påhittade
besparingar få ihop budgeten.
Det är knappast det ledarskap Stockholm behöver. Vi föreslår därför att Stockholm
även år 2020 ska ha 14 stadsdelsnämnder enligt stadens nuvarande organisation.
Det finns alltid skäl att se över organisationen i staden i syfte att öka kvalitet och
effektivitet, men ska förändringar ske ska det grundas i bra underlag och en
demokratisk
diskussion.
Till det kan följande nu konstateras. När Stockholms stad behandlade sin budget
för år 2018 lovade Moderaterna och Centerpartiet att spara 321,3 miljoner kronor på
att slå ihop stadsdelsnämnder. Kristdemokraterna lovade att spara 175 miljoner kronor
på att slå samman stadsdelsnämnder. När budgeten för 2020 behandlades visade sig
denna påstådda besparing ha sjunkit till 12 miljoner kronor. Att den är påstådd och
konstruerad i en budgetförhandling framgår tydligt av att den politiska majoriteten inte
på något utgiftsområde kunnat redovisa hur besparingen ska uppstå. Hur behöver
exempelvis äldreomsorgen i den nya stadsdelen 4 miljoner kronor mindre för att
bedriva en bra verksamhet?
Det kan naturligtvis finnas långsiktiga besparingseffekter av
organisationsförändringar, men på kort sikt tenderar förändringar snarare att kosta
mer, varför sparkraven sannolikt kommer slå dubbelt under innevarande år. De
effektiviseringar som ändå kan uppstå är i exempelvis mindre behov av dubbla
funktioner i högsta ledningen. Två förvaltningschefer blir rimligtvis en och det finns
sannolikt även ytterligare tjänster som kan sparas in på det sättet. Och även om dessa
effektiviseringsmöjligheter inte heller ska överskattas, eftersom de ofta tenderar att
finnas ett behov av fler biträdande chefer i en större organisation, är det ändå en
möjlighet som skulle ha kunnat belysas i en kunskapsbaserad utredning.
För att dessa ska vinna trovärdighet krävs dock att det politiska ledarskapet går
före och visar vägen. Här föreslås nu tvärtom att det i den nya stadsdelsnämnden ska
finnas två presidier från den sittande majoriteten. Det är dels på tvärs mot det som
varit den politiska överenskommelsen mellan majoritet och opposition under lång tid.
Det är därtill en dålig lösning att så fort två partier inte kommer överens om
fördelningen av platser tillskapa nya.
Värst av allt, sett till effektiviseringsmöjligheterna, är dock den borgerliga
majoritetens argumentation i frågan. I sina synpunkter hävdar finansborgarrådet att:
”På så sätt säkerställs inte bara representation i den nya nämndens presidium, utan
även att kunskap om pågående arbete, satsningar och utmaningar tillvaratas i den nya
nämndens uppbyggnads- och etableringsfas”.
Med den argumentationen som grund – vad hindrar organisationen att hävda att det
är nödvändigt att ha dubbla chefer på nästan alla områden syftande till att ”kunskap
ska tillvaratas i den nya nämndens uppbyggnads- och etableringsfas”?
Risken är uppenbar att det genom detta exempel är de anställda närmast
medborgarna som drabbas av stora sparkrav samtidigt som administrationen och
ledningen anses behövas för att ”ta tillvara kunskapen”.
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Det är därför alltmer uppenbart att sammanslagningen av dessa båda
stadsdelsnämnder mer är ett resultat av att dessa partier haft ett behov av att rädda en
glädjekalkyl i en oppositionsbudget än omsorgen om lokaldemokratin eller välfärden i
de båda stadsdelarna. Trots detta klarar alltså Moderaterna och Centerpartiet att
leverera endast 3,7 procent av de besparingar man lovade i valet 2018.
Framgångsrika organisatoriska förändringar brukar förankras i kunskap,
organisationsöversyn och breda överenskommelser. En sådan kunskapsbaserad analys
och utredning hade kunnat belysa risker och möjligheter med en sammanslagning,
alternativa lösningar, konsekvenser för välfärden på kort och lång sikt, konsekvenser
för lokaldemokratin samt ekonomiska effekter för staden. Avsaknaden av en sådan
beredning och breda politiska överenskommelser är tydlig i det ärende som nu
behandlas. För att rädda Moderaternas och Centerpartiets anseende frångås därmed
den historiska ordningen om väl genomarbetade organisationsförändringar. Vi
beklagar detta.
I ärendet redovisas en rad risker som kan uppstå till följd av sammanslagningen.
Risk att verksamheterna stannar upp till följd av medarbetares oro och
eventuell personalomsättning.
Risk att bristande ledarskap och förmåga till förändringsledning kan
påverka resultatet av omorganisationen negativt.
Risk att det tar tid innan omorganisationen sätter sig och förväntade
effekter kan uppnås.
Risk att önskad effekt av organisationsförändring inte uppnås om inte
styrning och ledning (arbetssätt och kultur) förändras.
Risk för ekonomiska konsekvenser till följd av behov av lokaler.
Risk att personalkostnaderna ökar till följd av personalomsättning.
Risk att möjligheterna till historiska jämförelser försämras med en
förändrad organisation.
Det är risker som hade kunnat minimeras vid en normal beredningsprocess och
med en bredare förankring av organisationsförändringar. Med den nu föreslagna
organisationen och påföljande sparkrav på en redan svag välfärdsbudget är vi särskilt
oroade för effekterna av en ökad personalomsättning. Omsorgen och förskolan har inte
råd att tappa värdefull kompetens för att borgerligheten ska rädda ansiktet på
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Om kommunstyrelse och kommunfullmäktige ändå väljer att gå vidare med ett
dåligt berett ärende utan bred politisk förankring så föreslår vi i den del som handlar
om ett utökat presidium att denna del specifikt avslås.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
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1. Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder sammanförs till
en gemensam nämnd med namnet Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
2. Den nya stadsdelsnämnden väljs under våren 2020 och ska bestå av 13
ledamöter och 13 ersättare och tillträder den 1 juli 2020.
3. Den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö ska ha ett utökat
presidium med ytterligare en vice ordförande vid valet till nämnden
våren 2020 med tillträde 1 juli 2020 samt även under åren 2021-2022.
4. Presidiet ska under perioden bestå av en ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.
5. Ordföranden och 1:e vice ordföranden i nämnden arvoderas enligt
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala
förtroendeuppdrag. För 2:e vice ordföranden utgår arvode som för en
ledamot i nämnden.
6. Från och med år 2023 återgår nämnden till att ha en ordförande och en
vice ordförande i enlighet med Reglemente med allmänna
bestämmelserna för Stockholms stads nämnder.
7. Den nya stadsdelsnämnden övertar ansvaret för Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnder verksamheter den 1 juli 2020.
8. Arkivansvaret överförs från Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder till den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö i
enlighet med Arkivregler för Stockholms stad.
9. Revidering av stadsdelsnämndernas geografiska gränser antas i
enlighet med karta i bilaga 2 till utlåtandet. Gällande reglemente för
stadsdelsnämnderna kompletteras med kartan.
10. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd får i uppdrag att verkställa
beslutet och vidta åtgärder för genomförande av samgåendet.
11. Älvsjö stadsdelsnämnd får i uppdrag att verkställa beslutet och vidta
åtgärder för genomförande av samgåendet.

Stockholm den 25 mars 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Mats Larsson
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Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog, Kadir Kasirga och
Emilia Bjuggren (alla S) och Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V)
med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I kommunstyrelsens förslag till budget för 2020 med inriktning 2021-2022
föreslås att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö den 1 juli
2020 förs samman och skapar en gemensam stadsdelsnämnd. Avsikten är att
kommunfullmäktige fattar beslut om samgåendet under våren 2020. Den
sammanslagna nämnden ska få ett utökat presidium med en 2:e vice
ordförande från 1 juli 2020 till 31 december 2022.
I detta ärende lämnas förslag till hur samgåendet är tänkt att genomföras
och utgör därmed underlag för kommunfullmäktiges beslut.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret bedömer att staden behöver göra förändringar i organisationen
för att på ett effektivt sätt kunna möta de utmaningar staden står inför. Genom att
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder sammanförs till en gemensam
nämnd och förvaltning skapas goda förutsättningar att tillsammans arbeta med
utvecklingsfrågorna och bli än bättre på att möta invånarnas och företagens krav på
nämndens tjänster och service. Med ett större upptagningsområde och förvaltning blir
organisationen större såväl organisatoriskt som ekonomiskt, vilket medför att de
gemensamma resurserna kan användas mer effektivt.
Övergripande ansvar för samgåendet
Arbetet med att föra samman nämnderna och förvaltningarna kommer att bedrivas
i projektform på uppdrag av stadsdirektören. Stadsdirektören kommer att utse ansvarig
att leda arbetet med att sammanföra Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö
stadsdelsnämnd och förvaltning.
Som stöd i arbetet med sammanläggningen etableras en avstämnings- och
stödgrupp på stadsledningskontoret.
Förtroendevalda och råden
Kommunfullmäktige utser ledamöter i stadsdelsnämnderna vid sista fullmäktige
varje år för ett år i taget. Av 4 kapitlet 10 § kommunallagen framgår att fullmäktige får
återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i
nämndorganisationen. Förtroendeuppdragen upphör då att gälla när en ny
nämndorganisation träder ikraft.
Den förslagna organisationsförändringen sker i båda nämnderna, det vill säga att
både Hägersten-Liljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder läggs formellt ner och en
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ny nämnd skapas. Den nya stadsdelsnämnden ska heta Hägersten-Älvsjö-Liljeholmens
stadsdelsnämnd.
Ledamöterna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö
stadsdelsnämnd utses som vanligt före årsskiftet 2019/2020 men väljs till och med den
30 juni 2020. När beslut om samgående är fattat hanterar kommunfullmäktige valen
till den nya nämnden som inrättas formellt från och med 1 juli 2020. Den nya
nämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nämnden ska vid inrättande
också utse en social delegation.
Stadsledningskontoret vill också påtala vikten av att i arbetet med samgåendet
informera och inhämta synpunkter från kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas
pensionärsråd respektive råd för funktionshinderfrågor. I arbetet med att föra samman
nämnderna måste även de nuvarande stadsdelsnämndernas råd formellt läggas ner och
nya råd för den nya nämnden inrättas. I detta behöver hänsyn tas till den översyn av
funktionshindersrådens organisation som genomförs.
Invånarperspektivet
Stadsledningskontoret bedömer att den nya inrättade stadsdelsnämnden får goda
förutsättningar att möta de behov och önskemål som invånarna har på nämndens
verksamheter på ett kvalitativt och effektivt sätt. Det föreslagna samgåendet av
nämnderna är en organisatorisk förändring så bedömningen är att själva verksamheten,
de tjänster och den service som invånarna möter, inte nämnvärt kommer att påverkas
av den ändrade organisationen.
Stadsledningskontoret vill likväl betona att i arbetet med att föra samman de två
nämnderna och förvaltningarna är det av yttersta vikt att invånarna säkerställs en
likvärdig service och omsorg i enlighet med stadens riktlinjer. Med ett geografiskt
större stadsdelsnämndsområde är det också viktigt att säkerställa en god tillgänglighet
till den nya stadsdelsförvaltningens lokaler, särskilt för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Inom förskoleverksamheten har staden platsgaranti, vilket innebär att förskoleplats
ska erbjudas så nära hemmet som möjligt i det stadsdelsnämndsområde där familjen är
folkbokförd. Det innebär att barn kan bli erbjudna garantiplats i ett större geografiskt
område efter att nämnderna sammanförts. Risk finns därmed att ett barn och dess
familj kan erbjudas en garantiplats längre från hemmet, vilket skulle kunna påverka
barns vardag negativt, liksom kvinnors mot bakgrund av att kvinnor i större
utsträckning än män hämtar och lämnar på förskolan.
Medarbetarna
Det föreslagna samgåendet av nämnderna är en organisatorisk förändring som
primärt kommer påverka avdelningschefer, andra chefer och personer som arbetar
inom stödfunktionerna vid respektive förvaltning. En majoritet av cheferna och
personerna inom stödfunktionerna som kommer att påverkas är kvinnor. Vid
samgåendet av de två stadsdelsförvaltningarna kommer staden att i möjligaste mån
försöka undvika övertalighet på grund av arbetsbrist utan istället hantera detta genom
naturliga avgångar eller genom överenskommelser. Detta innebär alltså att det inte
kommer vara aktuellt för medarbetarna att söka om sina tjänster.
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Stadsledningskontoret kommer ansvara för de fackliga förhandlingarna av de
personalrelaterade frågorna centralt.
Ekonomi
Kommunfullmäktige fattar beslut om de båda nämndernas budget för 2020, vilket
innebär att de har separata budgetar för 2020. Under våren 2020 arbetas
verksamhetsplanerna samman så långt som möjligt för synkronisering av mål, regler,
riktlinjer, avgifter, budgetkontroll och för effekthemtagning etc.. Senast den 30 maj
ska den korrigerade verksamhetsplanen för den nya stadsdelsnämnden anmälas till
kommunstyrelsen.
Hägersten-Liljeholmens respektive Älvsjö stadsdelsnämnder upprättar ett
avslutsbokslut per 30 juni. Respektive balansräkning för nuvarande stadsdelsnämnder
kommer att läggas samman per 30 juni 2020. Resultatenheternas fonder,
generalschabloner och eventuella skulder samt fordringar kommer därmed finnas kvar
och tillhöra den nya stadsdelsnämnden. I kommunfullmäktiges budget för 2021 skapas
en ny budget för den nya nämnden. I samband med budget 2021 anpassas också
fördelningen av utnycklingen av centrala it-kostnader genom den så kallade itprislistan, till den nya organisationen.
Stadsledningskontoret vill tydliggöra att respektive nämnds befintliga avtal ska
fortsätta nyttjas för det de är avsedda för enligt avtalet. Pågående upphandlingar ska
däremot stoppas och göras gemensamt om det är möjligt. Planerade upphandlingar ska
anpassas för att den nya stadsdelsnämnden ska kunna teckna avtal som gäller för hela
stadsdelsnämnden.
Förändringen av organisationen kan komma att påverka den nya
stadsdelsnämndens behov av lokaler. Hur den samlade huvudkontorsfunktionen ska
allokeras för att nå ett effektivt lokalutnyttjande behöver därmed utredas inom ramen
för projektet. Stadsledningskontoret vill också betona vikten av att säkerställa
dokumentation av pågående lokalprojekt och kontakter med fastighetsägare, liksom att
ha eventuella kontrakt som är uppsägningsbara under året under uppsikt.
Stadsledningskontoret anser att det är av yttersta vikt att mycket noga följa den
ekonomiska utvecklingen efter att den nya stadsdelsnämnden inrättats.
Arkivansvaret överförs från Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder
till den nya stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö-Liljeholmen. Detta ska göras i
enlighet med Arkivregler för Stockholms stad.
Riskbedömning Stadsledningskontoret har identifierat ett antal risker som behöver
beaktas och vid behov hanteras under processen med att föra samman de två
nämnderna och förvaltningarna.

Vid omorganisationer finns risk att verksamheterna stannar upp under
en tid till följd av bland annat medarbetares oro och att det i ett inledande skede kan
vara stor personalomsättning.

Bristande ledarskap och förmåga till förändringsledning kan påverka
resultatet av omorganisationen negativt. I arbetet med samgåendet kan det därmed
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finnas behov av stöd för att kunna leda i förändring och uppnå önskad effekt av
förändringen.

Det är en omorganisation som kan komma att ta tid innan den satt sig
och förväntade effekter kan uppnås.

Om inte styrning och ledningen (arbetssätt och kultur) också förändras
finns risk att önskad effekt med organisationsförändringen inte uppnås.

Förändringen av organisationen kan komma att påverka den nya
stadsdelsnämndens behov av lokaler vilket kan få ekonomiska konsekvenser.

I ett inledande skede kan personalkostnaderna öka till följd av
personalomsättning.

Med förändrad organisation försämras möjligheterna till historiska
jämförelser.
Jämställdhetsanalys
Stadsledningskontoret ser att en majoritet av de medarbetare som kommer att
påverkas av den organisatoriska förändringen är kvinnor. Stadsledningskontoret
bedömer att det föreslagna samgåendet mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder inte kommer få några direkta konsekvenser för invånarna avseende
jämställdheten mellan kvinnor och män samt flickor och pojkar. Emellertid behöver
projektet som arbetar med att sammanföra nämnderna säkerställa att välfärden och
servicen i den nya stadsdelsnämnden är likvärdig för kvinnor och män, flickor och
pojkar.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder förs samman per
den 1 juli 2020 till en gemensam stadsdelsnämnd med namnet Hägersten-ÄlvsjöLiljeholmen.

Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och remitterats till HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd.
En tilläggsremiss inkom till ärendet om samgående av Älvsjö och
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder gällande det utökade presidiet.
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Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde
den 19 december 2019 att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämna det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S),
bilaga 1.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
26 november 2019 har i huvudsak följande lydelse.
Namnförslag
Förvaltningen föreslår att nämnden ska heta Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.
Förslaget i remissen täcker inte samtliga stadsdelar, däremot har flertalet invånare
postadress Hägersten och Älvsjö, vilket enligt förvaltningen talar för att begränsa
namnet till dessa två stadsdelar. Av stadens alla stadsdelsnämnder har HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd idag det längsta namnet i tecken räknat. Ett ännu längre
namn skulle ta stor plats i mallar, i brevhuvud och i övrig skrift. Ett kortare namn är
dessutom lättare att uttala och lägga på minnet.
Invånarperspektivet
Remissen tar upp att det föreslagna samgåendet av nämnderna är en organisatorisk
förändring, med bedömningen att de tjänster och den service invånarna erhåller inte
kommer att påverkas.
Barn inom förskolan och deras föräldrar bedömer förvaltningen inte ska påverkas
av samgåendet. Inte heller äldre som bor i olika former av äldreboenden, eller deras
anhöriga. När det gäller äldre som ansöker om hemtjänst, gör biståndshandläggarna
ofta hembesök så de bör heller inte märka av förändringen.
I övrigt instämmer förvaltningen med remissen att det med ett geografiskt större
stadsdelsnämndsområde är viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till den nya
stadsdelsförvaltningens lokaler, särskilt för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Huvudkontorsfunktionen bör vara centralt placerad med god
tillgång till kommunikationer.
Medarbetarna
Remissen tar upp att det föreslagna samgåendet är en organisatorisk förändring
som primärt kommer att påverka avdelningschefer, andra chefer och personer som
arbetar inom stödfunktionerna. Förvaltningen lyfter fram att inplacering på
befattningar i den nya förvaltningen endast avser medarbetare i HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning respektive Älvsjö stadsdelsförvaltning.
Inplaceringarna kommer att ske enligt LAS regelverk.
Tidpunkten för den föreslagna sammanslagningen kan innebära svårigheter att
bereda semester för berörd personal.
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Ekonomi
Nämndernas två verksamhetsplaner för 2020 ska under våren arbetas ihop till en
avseende mål, avgifter, budgetkontroll etc. Den reviderade verksamhetsplanen ska
anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 maj.
Ett samgående av nämnderna från 1 juli innebär ett avslutsbokslut per den 30 juni
och ett delårsbokslut per den 31 augusti. Därutöver kommer alla omkopplingar i
stadens digitala system att ske den 1 juli. Eftersom det blir två bokslut under
sommaren kommer det innebära svårigheter att bereda semester för personal inom
ekonomifunktionen. Ett samgående i samband med tertialrapport 2 och
delårsbokslutet hade underlättat för genomförandet av sammanslagningen.
I remissen påtalas att respektive nämnds befintliga avtal ska fortsätta nyttjas, men
att pågående upphandlingar ska stoppas. För Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
del pågår en upphandling om markarbeten vid parkinvesteringar, tillsammans med
Älvsjö och ytterligare stadsdelsnämnder.
Förändringen av organisationen kan komma att påverka den nya
stadsdelsnämndens behov av lokaler. I projektet inför sammanslagningen kommer en
lokalutredning att genomföras, som beaktar att det ska finnas samordningsvinster med
sammanslagningen.
Nämndernas nuvarande arkiv kommer att avslutas vid halvårsskiftet och en ny
arkivorganisation bildas för den gemensamma nämnden. Här behöver en översyn
göras av lokaler både för gamla och nya arkiv.
Riskbedömning Förvaltningen instämmer i de riskfaktorer som tas upp i remissen:
- Risk att verksamheterna stannar upp till följd av medarbetares oro och eventuell
personalomsättning.
- Risk att bristande ledarskap och förmåga till förändringsledning kan påverka
resultatet av omorganisationen negativt.
- Risk att det tar tid innan omorganisationen sätter sig och förväntade effekter kan
uppnås.
- Risk att önskad effekt av organisationsförändring inte uppnås om inte styrning
och ledning (arbetssätt och kultur) förändras.
- Risk för ekonomiska konsekvenser till följd av behov av lokaler.
- Risk att personalkostnaderna ökar till följd av personalomsättning.
- Risk att möjligheterna till historiska jämförelser försämras med en förändrad
organisation. Förvaltningen lyfter fram att jämförelser med nyckeltal blir svårare om
samgåendet sker mitt i året.
Jämställdhetsanalys Remissen påtalar att projektet som arbetar med att
sammanföra nämnderna också säkerställer att välfärden och servicen i den nya
stadsdelsnämnden är likvärdig för kvinnor och män, flickor och pojkar. Förvaltningen
lyfter fram att jämställdheten ska vara inarbetad i båda organisationerna och
Synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor
Rådet ser allvarligt på de risker som förvaltningen beskriver.
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Rådet vill också framföra att funktionshinderrådet måste ha tillgång till en tillgänglig
och funktionell lokal för sina sammanträden.
Det är viktigt att kompetensen är fortsatt god hos förvaltningens representanter vid
rådets sammanträden.
Synpunkter från pensionärsrådet
Pensionärsrådet hade inga synpunkter om ärendet.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 december
2019 att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen samt att paragrafen omedelbart
justeras.
Reservation anfördes av Stefan Johansson m.fl. (S), bilaga 1.
Reservation anfördes av Johanna Ejdefur m.fl. (V), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Johanna Ejdefur m.fl. (V), bilaga 1.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 november 2019
har i huvudsak följande lydelse.
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 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.
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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

Efter tilläggsremiss
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår att ett tidsbegränsat utökat presidium i den nya
stadsdelsnämnden genomförs för att majoritetens representanter från både HägerstenLiljeholmen och Älvsjö ska representeras i den nya nämndens presidium. På så sätt
säkerställs att kunskap om båda stadsdelsnämndernas pågående arbete, satsningar och
utmaningar tillvaratas i den nya nämndens uppbyggnads- och etableringsfas. Det
utökade presidiet består av en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Utökat presidium föreslås gälla under resterande mandatperiod, fram till 31 december
2022.
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap § 21 1 stycket ska fullmäktige bland
nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör
tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. I
stadens Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder sägs
följande i § 7 2 st: Kommunfullmäktige skall, för den tid som kommunfullmäktige
bestämmer, bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande.
Förslaget innebär ett avsteg från vad som gäller övriga nämnder enligt Reglemente
med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (KFS 2008:12) § 7 2 st
och kommer att gälla under del av år 2020 samt under åren 2021-2022. Därefter
återgår nämnden att ha ett presidium med en ordförande och en vice ordförande i
enlighet med Reglemente med allmänna bestämmelserna för Stockholms stads
nämnder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
6 februari 2020 att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna
det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V), bilaga 1.
Reservation anfördes av Eva Fagerhem m.fl. (S), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Henrik Åkerlund (SD), bilaga 1.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7
januari 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till utökat presidium för den nya
nämnden mandatperioden ut. Stadsdelsnämnden föreslås godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari 2020
att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen samt att paragrafen omedelbart
justeras.
Reservation anfördes av Stefan Johansson m.fl. (S) och Mattias Håkansson
m.fl. (V), bilaga 1.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Det är bra att det en tid efter sammanslagningen finns representation från båda
stadsdelarna. På så sätt tillvaratas särskilda kunskaper inom respektive stadsdel och
gör att intressen beaktas i tillräcklig grad vid utformningen av arbetet i den nya
stadsdelsnämnden.
Förvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl. (S)
enligt följande.
Att stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avbryta hopslagningen nav Älvsjö
och Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnder.
Samt därutöver anföra följande.
Kommunfullmäktige föreslår i budgeten för 2020 att stadsdelsnämnderna HägerstenLiljeholmen och Älvsjö förs samman och tillsammans bildar en ny stadsdelsnämnd
med tillhörande förvaltning den 1 juli 2020. Kommunstyrelsen skriver att stadens
service och tjänster behöver anpassas till den växande befolkningen och att
samgåendet bedöms bidra till att skapa goda förutsättningar för att arbeta med
utvecklingsfrågor samtidigt som de gemensamma resurserna kan användas mer
effektivt. Utöver dessa rader ger remissunderlaget få motiveringar till den föreslagna
sammanslagningen.
Vi undrar till exempel över formuleringen ´bedöms bidra´. Hur har man kommit
fram till den bedömningen och utifrån vad. Hur tänker man att en sammanslagning
gagnar personal, medborgare och brukare.
Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att medborgarna ges möjlighet till
inflytande och delaktighet även mellan valen. Vi vill ha en stad där vi med tydliga
politiska beslut i nära samverkan med boende i områdena och personalen i
verksamheterna utvecklar vår stad.
Stadsdelsnämndsreformen beslutades i kommunfullmäktige av sju partier och
infördes i mitten på 90-talet. Av dagens partier var det endast moderaterna som var
emot. Ett viktigt syfte med reformen var att ge förutsättningar för att stärka demokratin
där lokala politikerna skulle föra dialog och lyssna in medborgares synpunkter och
idéer.
Sedan införandet har stadsdelsnämndernas antal genom sammanslagningar minskat
från 24 till dagens 14 nämnder och den största stadsdelsnämnden idag har ca 120 000
invånare. Ansvaret för verksamhetsområden, såsom grundskola, bibliotek och
snöröjning, har lyfts bort från stadsdelarna och ligger idag på central nivå.
År 2017 lade moderaterna i opposition ett förslag om att minska antalet
stadsdelsnämnder från 14 till 5. Stadens ledande tjänstemän uttalade då att denna
reform skulle ha mycket stor påverkan på verksamheterna och den lokala demokratin
och påpekade att det behövs en utförlig utredning innan några förändringar bör ske.
Trots att vare sig någon utredning eller risk- och konsekvensanalys gjorts har
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moderaterna nu fått med sig resten av den borgerliga majoriteten på att minska antalet
stadsdelar genom en sammanslagning av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen.
Konsekvensen av detta blir att man flyttar besluten längre bort från medborgarna och
försvårar för dem att göra sin röst hörd i frågor som rör deras vardag.
Vi är oroade över den utveckling vi nu ser med färre och större
stadsdelsförvaltningar och där moderaterna, för att spara pengar, beslutar om en
sammanslagning utan en ordentlig konsekvensbedömning av hur sammanslagningen
påverkar verksamheter eller den lokala demokratin. Av erfarenhet har vi sett att i stora
stadsdelsförvaltningar skapas ofta större personalgrupper som kan vara svåra att leda,
med ökade arbetsmiljöproblem som en
följd. En bra arbetsmiljö för personalen är i sin tur en förutsättning för att kunna
erbjuda bra service till medborgarna.
Vi hoppas att den styrande majoriteten kan ge ett tydligt besked om att
stadsdelsnämnderna blir kvar och att inga ytterligare planer finns på att öka avståndet
mellan politiker och medborgare.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Stefan Johansson m.fl. (S) enligt följande.
1. Att stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avbryta
hopslagningen av Älvsjö- och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder.
2. Att i övrigt anföra följande
Hopslagningen av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelar löser inte det som
Stockholmarna behöver. Hopslagningen av stadsdelarna är kostsamt både ekonomiskt
och mentalt för personalen i verksamheterna. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt
att medborgarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet även mellan valen. Vi vill
ha en stad där vi med tydliga politiska beslut i nära samverkan med boende i områdena
och personalen i verksamheterna utvecklar vår stad. Att då göra en hopslagning som
inte är budgeterad är oansvarigt.
Stadsdelsnämnderna har ett syfte att få verksamheterna att hamna nära dom som
bor i området. Med god lokalkännedom stärks verksamheterna och blir bättre. Vi får
höra tydliga signaler att stora stadsdelar som Enskede-Årsta-Vantör har svårt med
sammanhållningen inom de olika verksamhetsområdena och boenden anser att
stadsdelen är för stor. Hopslagningen skulle innebära att stadsdelen får liknande
storlek. Det är naivt att tro att större stadsdelar kommer få ut mer verksamhet per
invånare eller skapa en tryggare närmiljö. Det som behövs för att stärka stadsdelarna
är att tillförse med tillräckliga resurser.
Utöver att förslaget varken är budgeterat och kommer leda till ökad otrygghet så
vill inte medborgarna ha detta. Efter att förslaget blev känt så avvisar boenden i båda
stadsdelarna förslaget. Det som behövs i stadsdelarna är investeringar och inte
indragningar.
Det går även att problematisera med lokalbrist för verksamheterna, större
verksamhetsområden för personalen, föräldrarna kan bli tvingade till förskola längre
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bort för sina barn. Det som behövs är mer pengar så för att anställa fler i
verksamheterna och bygga fler förskolor.

Reservation anfördes av Johanna Ejdefur m.fl. (V) enligt följande.
Johanna Ejdefur med flera (V) yrkar att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens
förslag och avbryter sammanslagningen.

Särskilt uttalande gjordes av Johanna Ejdefur m.fl. (V) enligt följande.
Efter att ha tagit del av remiss, remissvar, synpunkter från råden och övriga bilagor har
vi ett antal frågor och synpunkter gällande att slå ihop stadsdelarna.
”Stadens service och tjänster behöver anpassas till den växande befolkningen och
utvecklas efter befolkningens behov.” Vi är inte alls så säkra på att den självklara
slutsatsen utifrån den meningen är att slå ihop två växande stadsdelar under en
förvaltning och nämnd.
I Älvsjö stadsdelsförvaltnings remissvar påpekas mycket riktigt att
”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.”
Trots att Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen ligger bitvis geografiskt nära, ligger
stora delar väldigt avigt till ifrån varandra sett till kommunikationsvägarna. Därför tror
vi att förvaltningens förhoppning, som vi delar, tyvärr kommer bli mycket svår att nå.
Detsamma gäller risken att ett barn kan erbjudas garantiplats på en förskola längre
från hemmet. Hur viktigt blir det geografiska avståndet när sådana beslut tas? Kan det
tas hänsyn till hur många extra byten mellan tunnelbana, buss och pendeltåg som
kommer att krävas för att lämna och hämta sitt barn på förskolan? Eller är sådana
hänsyn inte tillåtna inom garantireglerna?
Det finns många sådana frågor som riskerar väcka irritation och frågetecken för
invånarna i Hägersten och Älvsjö.
Och det väcker en samvetsfråga för varje politiker

Efter tilläggsremittering
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Maria Ljuslin m.fl. (V) enligt följande.
Att avslå förslag till beslut och anföra följande.
Förslaget från den blågröna majoriteten om att Älvsjö-Hägersten- Liljeholmen ska få
ett utökat presidium bryter mot rådande praxis i Stockholms stad. Majoriteten avser ge
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sig själva en extra plats i presidiet och från juli 2020 fram till december 2022 ska vi bli
två vice ordföranden.
Hanteringen av ärendet är anmärkningsvärt. Vi i oppositionen fick reda på detta
först genom lokalpress, och i Älvsjö beslutades remissen godkännas innan vi i
Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd ens fått upp ärendet på bordet.
Majoriteten har heller inte gett några rimliga svar på varför det är nödvändigt eller
vilka uppgifter den ytterligare vice ordföranden ska ha. Inte heller om vilket arvode
det är tal om, en extra relevant fråga med tanke på det krassa ekonomiska läge vi står
inför med beslutad budget.
Att ledamöter från såväl Älvsjö som Hägersten-Liljeholmen ska vara
representerade i den nya stadsdelsnämnden är självklart, men något som demokratiskt
hanteras av respektive parti, majoritet och opposition. Inget som krystat ska läggas på
en extra person från majoriteten.

Reservation anfördes av Eva Fagerhem m.fl. (S) enligt följande.
Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
Att överlämna följande svar till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Att slå ihop Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder är ett ogenomtänkt
och inte tillräckligt utrett beslut. Den strama budget som stadsdelsnämnden har leder
till indragen verksamhet och sämre kvalité för våra medborgare. Vi känner en oro för
minskade resurser som leder till personalneddragningar och därmed också
försämringar i vår verksamhet. Därför har socialdemokraterna ett budgetalternativ i
fullmäktige som skulle ge mer resurser till stadsdelen.
I en tilläggsremiss till ärendet om samgående av Älvsjö och HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnd som besvarades av nämnden i december 2019 föreslås
en utökning av presidiet med en 2:e vice ordförande. Detta skulle gälla under
resterande mandatperiod och skälet är att säkerställa att kunskap om båda
stadsdelsnämndernas arbete tillvaratas i den nya nämnden. Förslaget innebär dock ett
avsteg från stadens reglemente gällande stadens nämnder. Stadens bestämmelser
innebär även att både ordförande och vice ordförande uppbär extra arvoden i
jämförelse med en ordinarie ledamot. Det framkommer inte i tilläggsremissen att så
inte skulle vara fallet.
Båda stadsdelsnämnderna har idag ett stramt ekonomiskt läge till stor del orsakat
av den skattesänkning som kommunfullmäktige beslutade om i budgeten för 2019. En
skattesänkning som innebar ca 450 mnkr mindre till stadens verksamheter. Den
borgerliga majoritetens resonemang har därefter gått ut på att staden måste minska
sina utgifter, bland annat genom att slå ihop dessa två stadsdelsnämnder och på så sätt
spara pengar. Hur det ska gå till är oklart, då majoriteten inte tydligt redovisat var
besparingarna ska göras.
Att i detta läge utöka den politiska representationen med en vice ordförande och
därmed öka kostnaderna för arvoden går stick i stäv med det majoriteten säger sig
vilja. Det är en dålig prioritering som troligtvis grundar sig i majoritetens oförmåga att
bestämma vilket parti som ska inneha ordförandeposten. Konsekvensen blir att
stadsdelen kommer att ha ett presidium bestående av två representanter från
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majoriteten och en från oppositionen. Detta avviker från ordningen som gäller i
stadens alla övriga nämnder och bolagsstyrelser vars presidium består av en från
majoriteten och en från oppositionen.
Vår kritik mot förslaget gäller inte bara eventuella ökande kostnader. Det argument
som i remissen framförs som skäl för denna förändring är att säkerställa att kunskap
om båda stadsdelsnämndernas arbete tillvaratas i den nya nämnden. Det är viktigt att
så sker. Vi menar dock att detta görs bäst genom att de olika partierna till den nya
nämnden väljer företrädare med god kunskap om och erfarenhet från Älvsjö respektive
Hägersten- Liljeholmen. Vi ställer oss därför frågande till varför denna förändring
egentligen ska göras och vad nyttan är för medborgarna.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att den nya stadsdelsnämnden ska
ha två presidieposter likt alla övriga nämnder och bolagsstyrelser i staden

Särskilt uttalande gjordes av Henrik Åkerlund (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna står bakom förslaget om att presidiet skal utökas med en 2:e vice
ordförande när Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd
genomgår en sammanslagning.
Vi instämmer i förvaltningens beskrivning att det sannolikt kommer föreligga ett
behov bland förtroendevalda i respektive nämnd att få en ökad insyn och kunskap
kring de aktuella frågor och satsningar som genomförs i den nya nämnden. Detta dock,
förutsatt att den tillträdande 2:e vice ordföranden ej mottar ett arvode större än det som
fastslås för stadsdelsnämndsledamöter enligt Reglemente med allmänna
bestämmelserna för Stockholms stads nämnder."

Älvsjö stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Stefan Johansson m.fl. (S) och Mattias Håkansson
m.fl. (V) enligt följande.
1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar följande svar till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Att slå ihop Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder är ett ogenomtänkt
och inte tillräckligt utrett beslut. Den strama budget som stadsdelsnämnden har leder
till indragen verksamhet och sämre kvalité för våra medborgare. Vi känner en oro för
minskade resurser som leder till personalneddragningar och därmed också
försämringar i vår verksamhet. Vi har budgetalternativ som skulle ge mer resurser till
stadsdelen.
Att i det strama ekonomiska läge som stadsdelsnämnden har väljer majoriteten att
öka arvodet till en person inom majoriteten som uppenbarligen inte nöjde sig med att
bli “endast” ledamot utan skulle ha högre arvode. Det är en olycklig prioritering som
troligtvis grundar sig i majoritetens oförmåga att bestämma vilket parti som ska inneha
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ordförandeposten. Detta resulterar i att EN av stadens alla stadsdelsnämnder, centrala
nämnder samt bolagsstyrelser kommer ha ett presidium bestående av två från
majoriteten och en från oppositionen. I stadens alla övriga nämnder och
bolagsstyrelser är det en från majoriteten och en från oppositionen i presidiet vilket vi
anser är tillräckligt.
Vi ställer oss frågande om varför denna förändring ska göras och vad nyttan är för
medborgarna? Eller är det så att majoriteten inte vågar möta oppositionen i presidiet
för att de känner sig i underläge och behöver vara två mot en? Eller handlar det om att
det inte finns tillit mellan olika partier inom majoriteten så två måste närvara?
Oavsett förklaringsmodell så innebär förändringen ingen förbättring, snarare
tvärtom.
Med bakgrund av detta föreslår vi att den nya stadsdelsnämnden ska ha två
presidieposter likt alla övriga nämnder och bolagsstyrelser i staden.
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