PM Rotel I (Dnr KS 2021/909)

Uppföljning av bildandet av Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd
Skrivelse av Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen ställer Torun Boucher och Rashid Mohammed
(båda V) frågor om effekterna av att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö fördes samman och bildade en gemensam stadsdelsnämnd: Hägersten-Älvsjö.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att måluppfyllelse inom givna ekonomiska
ramar är god.
Mina synpunkter
Att inom ramen för stadens Vision 2040 utveckla verksamheterna och därmed besluta
om att slå ihop de tidigare två stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö till en var rätt beslut. Men att dra långtgående slutsatser efter såhär kort tid är
svårt.
Den större storleken har positivt påverkat möjligheterna till att erbjuda likvärdig
service och tjänster till stockholmarna i det aktuella området. Det är en välkommen
lärdom. Att nämnden sett över styrdokument för kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen
är ett bra exempel på vad sammanslagningen gett tockholmarna. De initiala
indikationerna som kan synas redan nu är som stadsledningskontoret påtalar i sitt
tjänsteutlåtande att den ekonomiska måluppfyllelsen god.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 20 oktober 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
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Bilaga
Skrivelse - Uppföljning av bildandet av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Torun Boucher (V) enligt
följande.
Vi tackar för det korta svaret och kan konstatera att ett antal frågor kvarstår. Vi efterfrågar
fortsatt en mer grundlig utvärdering av sammanslagningen. Stadsdelsnämnderna är de
nämnder där stora delar av stadens viktiga kärnuppdrag utförs och det är av allas intresse att
se till att nämnderna har de allra bästa förutsättningar för att utföra dessa. Det behövs ett
större grepp kring stadsdelsnämndernas organisering, en sådan utvärdering bör ske ur ett
medborgar- och demokratiperspektiv, ett personal- och arbetsmiljöperspektiv samt
ekonomiperspektiv.
Vi finner det anmärkningsvärt att borgarrådet anser att det är för tidigt att utvärdera de
ekonomiska effekterna av sammanslagningen, när samma borgarråd ställde tydliga krav på
besparingar i samband med att uppdraget gavs i budget 2020. Sammanslagningen ansågs då
spara miljontals kronor redan under första året, majoriteten valde att ställa dessa sparkrav
trots att den faktiska sammanslagningen skedde i juli 2020 och nämnden i praktiken hade ett
halvår på sig att genomföra besparingen. Dessutom är det rimligt att anta att en så pass stor
organisationsförändring kräver ökade resurser i ett initialt skede för att säkerställa att alla
medarbetare har god arbetsmiljö och bra förutsättningar att sköta sitt uppdrag, något som
stadsledningskontoret också påpekat tidigare.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen ställer Torun Boucher och Rashid Mohammed
(båda V) frågor om effekterna av att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö fördes samman och bildade en gemensam stadsdelsnämnd: Hägersten-Älvsjö.
Skribenterna ställer följande frågor i skrivelsen:
 Har sammanslagningen av Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnd
utvärderats och följts upp? Om så är fallet, kan kommunstyrelsen ta del av
materialet?
 Har de av majoriteten uppsatta målen om ekonomiska besparingar uppfyllts?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 augusti 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stads Vision 2040, Möjligheternas Stockholm pekar ut riktningen för stadens
arbete och centrala delar är utvecklingen av välfärdsuppdraget, ökad teknikanvändning,
förändrade arbetssätt och ökad samverkan. Beslutet om att föra samman de båda
stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö är ett sätt att möta dessa utmaningar.
Stadsledningskontoret har följt upp den nya nämndens arbete genom ordinarie uppföljning
i tertialrapporter samt i verksamhetsberättelse och bokslut sedan stadsdelsnämnden bildades.
Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden såväl under förra året som prognos för
innevarande år ser ut att ha en god måluppfyllelse inom givna ekonomiska ramar. Nämnden
har efter sammanslagningen anpassat sin organisation på ett sätt så att effektiviseringskrav
har omhändertagits.
Stadsledningskontoret anser att det efter endast ett drygt år är svårt att dra slutsatser om
hela effekten av sammanförandet av de båda nämnderna. Stadsledningskontoret bedömer
dock att nämndens storlek positivt påverkat möjligheten att erbjuda likvärdig service och
tjänster till stockholmarna och att dela med sig av goda exempel mellan verksamheterna har
förenklats. Ett exempel är att nämnden under året arbetar med att se över styrdokument för
det systematiska kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen för ökad likställighet.
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