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§ 17
Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen,
servicenämnden, socialnämnden,
stadsdelsnämnderna och valnämnden
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 661-1782-2012
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår vissa ändringar i reglementen för
kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden,
stadsdelsnämnderna och valnämnden med anledning av
organisationsförändringar, ny lagstiftning och budget för år
2013. Förvaltningen har inget att invända mot
stadsledningskontorets förslag.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 18 november 2013.
Dnr 1445-2013-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 18
Motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av
stadens "avknoppningar"
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet
I motionen framförs behov av att ett forskningsprojekt startas
för att undersöka effekterna av avknoppningarna i Stockholm.
Motionären hemställer hos kommunfullmäktige om att en
vetenskaplig studie av avknoppningarna beställs.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 november 2013.
Dnr 1419-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Gunnar Ågren
(V) anslöt sig till förslaget.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) reserverade
sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.
Att lämna nedanstående text som svar på remissen. Det är ett
utmärkt förslag att utvärdera avknoppningarna utifrån ett
vetenskapligt perspektiv. De var kontroversiella redan när de
genomfördes. Alliansen har gått ut och sagt att de inte kommer
genomföra fler avknoppningar. Lokalt har vi också, vid
upprepade tillfällen, försökt få till en politisk utvärdering men
möts av tystnad från den politiska majoriteten. Det är mycket

