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§ 13
Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av
generella effektiviseringskrav
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/426

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har fått ett medborgarförslag om att utreda
konsekvenserna av generella effektiviseringskrav. I
medborgarförslaget önskar förslagsställaren att Södermalms
stadsdelsnämnd bland annat utreder hur årliga effektiviseringskrav
har påverkat kvaliteten i välfärdstjänsterna för brukarna.
Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget och anser att
förslagsställaren lyfter väsentliga frågor.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att generella
effektiviseringar inte påverkat medarbetarnas arbetsmiljö eller
kvaliteten i någon av verksamheterna negativt. Verksamheten
planeras och prioriteras utifrån rådande förutsättningar och det är
till stor del invånarnas behov, beslutade ersättningsnivåer samt lagar
och riktlinjer som styr. Effektiviseringar görs i form av utvecklade
arbetssätt och metoder, mindre administration, bättre upphandlingar
med mera.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/426-5 Tjänsteutlåtande gällande
medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av generella
effektiviseringskrav
 SÖD 2020/426-5.1 Medborgarförslaget

Bilaga § 13 – särskilt uttalande (V)
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Ärende 13
Medborgarförslag om att
utreda konsekvenserna av
generella effektiviseringskrav
Dnr. SÖD 2020/426
Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V)
Särskilt uttalande
Vi delar medborgarförslagets intresse att lyfta in demokratiperspektiv för att ha en
genomlysbar process i ekonomistyrningen.
Förvaltningens långa och välformulerade svar sammanfattas med att "... generella
effektiviseringar inte påverkar medarbetarnas arbetsmiljö eller kvaliteten i någon verksamhet
negativt.". Samtidigt kan vi läsa i rapporter från Socialstyrelsen och fackförbundet Vision att i
synnerhet socialtjänsten står inför växande problem på grund av nedskärningar och
besparingar.
För att fördjupa förvaltningens svar på medborgarförslaget efterlyser vi med utgångspunkt i
frågorna som ställs i medborgarförslaget ytterligare problematisering genom att sondera vad
fackföreningar och olika intresse- och brukarorganisationer anser i frågan av generella
effektiviseringskrav.
Källor:
https://vision.se/nyheter/2020/september/snava-budgetramar-hotar-rattssakerheten-inomsocialtjansten/
https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2020/socialchefsrapporten-2020.pdf

