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Om remiss gällande SL:s trafikförändringar
Svar på skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L) och Erik Jahn (L).

Förvaltningens förslag till beslut
Södermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör

Sammanfattning
I skrivelsen framförs att ett ärende som gått på remiss från
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting till Stockholms
stad inte remitterats internt till facknämnder och stadsdelsnämnder.
Södermalms stadsdelsnämnd kan inte tvångsvis få ut något ärende
på remiss. Stadsdelsförvaltningen arbetar på uppdrag av
stadsdelsnämnden och är därmed förhindrad att agera gentemot
kommunstyrelsen och andra förvaltningar i detta sammanhang.
Det är ytterst en fråga för de förtroendevalda i kommunstyrelsen
att ta ställning till om ett ärende ska skickas på remiss eller inte.
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Ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 18 maj 2016 en
skrivelse om en remiss som inkommit till Stockholms stad från
Stockholms lokaltrafik. Skrivelsen bifogas detta tjänsteutlåtande.
Följande frågor ställs i skrivelsen.




På vilket sätt kan förvaltningen agera gentemot
kommunstyrelsen och andra förvaltningar för att få ut
ärendet på remiss till stadsdelsnämnden.
På vilket sätt kan det säkerställas att Södermalms
stadsdelsnämnd får ärendet på remiss i framtiden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november 2016 i pensionärsrådet den 7 november 2016 och
i rådet för funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I skrivelsen framförs att det ärende som gått på remiss från
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting till Stockholms stad
inte remitterats internt i staden till facknämnder och
stadsdelsnämnder.
Det kan inledningsvis konstateras att det utöver fullmäktige i den
kommunala organisationen finns en eller flera nämnder som bland
annat har till uppgift att bereda ärenden, verkställa fullmäktiges
beslut och i övrigt besluta i de frågor fullmäktige delegerat till
nämnden. Kommunstyrelsen och övriga nämnder är självständiga
i förhållande till varandra. Det är fullmäktige som beslutar om
nämndernas verksamhetsområden och dess inbördes förhållanden.
Detta följer av 3 kap. 4 § kommunallagen. Det är därför inte möjligt
för en nämnd att överpröva beslut av en annan nämnd eller på annat
sätt styra hur en annan nämnd ska besluta eller agerar i ett särskilt
ärende. Eftersom stadsdelsförvaltningen arbetar på uppdrag av
stadsdelsnämnden är förvaltningen förhindrad att agera gentemot
kommunstyrelsen och andra förvaltningar i detta sammanhang. Det
är istället ytterst en fråga för de förtroendevalda i kommunstyrelsen,
att ta ställning till om ett ärende ska skickas på remiss eller inte.
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