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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
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olyckligt, då politiska beslut ska följas upp och utvärderas. Både
politiskt och vetenskapligt.
Insändare Mitt i Södermalm 2013- 06 - 11
I förra veckan gick Sten Nordin ut och berättade att alliansen skulle stoppa
avknoppningar av kommunal verksamhet. Det var på tiden. Vi kanske aldrig
får veta exakt hur mycket pengar stockholmarna har gått miste om som ett
resultat av moderaternas dåliga affärer kring avknoppningarna. Det enda vi
vet är att det är mycket. Och att det har gjorts dåliga affärer gång på gång.
Här på Söder såldes delar av den kommunala hemtjänsten, totalt 635 brukare
för drygt 400 000. Samma hemtjänst såldes den 2 april 2012 vidare till
Aleris. Köpesumma okänd men DN uppskattar värdet på verksamheten till
minst tre miljoner.
Tänk er en bostadsrättsförening där styrelsen säljer en av föreningens
lägenheter. Försäljningspriset sätts till 6 000/kvm, detta trots att
marknadspriset är en bra bit över 40 000/kvm Hur hade ni agerat på
föreningsstämman, hade ni röstat för ge styrelsen ansvarsfrihet?
Pia Gripenberg, krönikör på DN Ekonomi, tycker apropå
utförsäljningarna att ”det vore oerhört klädsamt om någon ansvarig från den
tiden kunde kliva fram och säga att detta var illa skött.” Det tycker vi också.
Christoffer Järkeborn, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, var med
och beslutade om försäljningen här på Södermalm. Vi har frågat honom ett
antal gånger hur han ser på försäljningen såhär i efterhand men aldrig fått
något svar. Vi gör ett nytt försök.
Christoffer, om det var din bostadsrättsförening som sålt en lägenhet på
samma sätt som du sålde hemtjänsten, hade du då röstat för att ge styrelsen
ansvarsfrihet?

Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom
motionens förslag,

att

därutöver anföra,

Miljöpartiet anser att det finns goda skäl att följa upp reformen,
för möjligheterna att lära av erfarenheterna.
Även om det ligger inom Kommunstyrelsens mandat att besluta,
så har de valt att göra en remissrunda för yttranden. Därför anser
vi att stadsdelsnämnden också bör uttala sin åsikt.
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§ 19
Överenskommelse om ärendehantering avseende
hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1539/2013
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
Ärendet

Kommunförbundet Stockholms Län har beslutat att
rekommendera länets kommuner att anta överenskommelsen för
ärendehantering avseende hemlösa personer i Stockholms län
samt att överenskommelsen ersätter de tidigare riktlinjerna.
Överenskommelsen har remitterats till samtliga
stadsdelsnämnder. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till
överenskommelse och föreslår nämnden att tjänsteutlåtandet
utgör svar på remissen.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 23 november 2013.
Dnr 1356-2013-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

