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Remissen
Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 20 maj 2011 remitterat motion 2011:14
av Karin Wanngård (S) om stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid
lokalisering av förvaltningar till dels stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör,
Rinkeby-Kista och Östermalm, dels stadsledningskontoret.
Motionen
Motionen av Karin Wanngård (S) är av följande lydelse:
”Fastighetsmarknaden gör att priserna per kvadratmeter är betydligt högre innanför
tullarna, närmast T-centralen, i relation till fastigheter utanför tullarna. Det gör att
Staden har en del pengar att tjäna om förvaltningskontor i större utsträckning lokaliseras utanför tullgränserna.
Vid lokalisering av stadsdelsnämndskontor anses detta som självklart, de är belägna
inom stadsdelsförvaltningens ansvarsområde. Vid lokalisering av förvaltningskontor
känns principen ”närmast Stadshuset” vara en gammal policy som fortfarande lever.
Denna policy skulle jag gärna vilja förändra. Dels ur ett kostnadsperspektiv men
främst för att hela Stockholm ska leva. Lika mycket som det behövs bostäder i innerstaden behövs det kontor i ytterstaden. Med hänvisning av ovanstående föreslår jag
att;
1. Stockholms stad aktivt ser till att förvaltningskontor lokaliseras utanför tullarna.
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2. Förvaltningarna i större utsträckning tjänar på en lägre kostnad för sina kontorslokaler.”
Förvaltningens synpunkter
Av stadens cirka 43 000 anställda finns huvuddelen i verksamheter, såsom förskola, skola, vård och omsorg och bibliotek, vilka bedrivs i nära anslutning till stockholmarnas bostadsområden. Även de 14 stadsdelsförvaltningarnas administrativa
delar är lokaliserade i områden där servicen tillhandahålls. I stadens årsredovisning för år 2009 framgår bland annat följande. Sammantaget är cirka 27 000 anställda lokaliserade utanför innerstaden. Staden organiserar ett fyrtiotal fackförvaltningar, bolag och stiftelser. Cirka 35 av dessa är i huvudsak lokaliserade i innerstaden. Av de i storleksordningen 16 000 som är anställda i innerstaden bedöms
cirka 13 000 anställda vara knutna till lokal kommunal service som i huvudsak
riktar sig till boende och besökare i innerstaden.
Förvaltningen bedömer därför att det mot denna bakgrund skulle vara möjligt att
maximalt överväga en omflyttning av cirka 3 000 anställda från innerstaden till
ytterstaden. Förvaltningen saknar dock underlag för att göra en helhetsbedömning
av lämpligheten av sådana omflyttningar. Om kommunfullmäktige vid en samlad
bedömning skulle finna det lämpligt att förlägga en del av dessa 3 000 arbetstillfällen utanför Stockholms innerstad anser stadsdelsförvaltningen att centralt förlagda förvaltningar och bolag med få brukarbesök i första hand bör komma ifråga
för lokalisering till ytterstaden. Vidare anser förvaltningen att staden lämpligen bör
överväga att även omlokalisera arbetstillfällen till de stadsdelar inom RinkebyKista stadsdelsområde som har goda kommunikationslägen och samtidigt är underförsörjda på arbetsplatser. Ytterligare arbetsplatser i ytterstaden gagnar servicenäringen i dessa områden.
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