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Förvaltningens förslag till beslut
 Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Anne-Marie Tingeborn
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Älvsjö stadsdelsnämnd tog den 31 maj 2017 emot en remiss från
kommunstyrelsen om en motion från moderaterna gällande en
stadsdelsnämndsreform. I motionen föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att antalet stadsdelsnämnder minskar från 14 till fem enligt
följande.
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Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och HässelbyVällingby förs samman och bildar stadsdelsnämnden
Västerort.
Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm bildar
stadsdelsnämnden Norra innerstaden.
Södermalm fortsätter att vara en egen stadsdelsnämnd.
Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen bildar
stadsdelsnämnden Västra Söderort.
Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta bildar
stadsdelsnämnden Östra Söderort.

Med hänvisning till att förslaget avser en så pass stor
organisationsförändring gör förvaltningen bedömningen att en
stadsövergripande utredning krävs och väljer att lämna remissen
utan eget ställningstagande.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1.179-2017
Sida 2 (3)

Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om en stadsdelsnämndsreform. Motionen är skriven av
moderaterna Anna König Jerlmyr, Bo Arkelsten, Lars Jilmstad,
Christoffer Järkeborn, Johan Nilsson, Lars Svärd, Jan Tigerström,
Kristina Lutz och Joel Laurén. Motionen har remitterats till samtliga
stadsdelsnämnder och stadsledningskontoret. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 4 september 2017.
Ärendet
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att antalet
stadsdelsnämnder minskar från 14 till fem enligt följande.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ledningsgruppen och behandlas i
funktionshinderrådet 16 augusti 2017 och i pensionärsrådet och
förvaltningsgruppen 17 augusti 2017.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsnämndsreformen är den största organisatoriska
förändringen hittills i Stockholms stads historia. Reformen
genomfördes den 1 januari 1996 och den 1 januari 1997 överfördes
en stor del av den kommunala servicen till 24 olika
stadsdelsnämnder.
Syftet med reformen var att fördjupa demokratin. Genom att
besluten i högre utsträckning fattas lokalt ges invånarna ökade
möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna i sina
stadsdelar. Målet var också att öka effektiviteten och höja kvaliteten
i den kommunala servicen.
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Efter valet 1998 beslutades att slå ihop vissa stadsdelar. Beslutet
trädde i kraft den 1 januari 1999 och då blev det 18
stadsdelsnämnder i Stockholm.
Efter valet 2006 togs beslut om att ytterligare minska antalet
stadsdelsnämnder och sedan den första januari 2007 är antalet
nämnder 14.
Med hänvisning till att förslaget avser en så pass stor
organisationsförändring gör förvaltningen bedömningen att en
stadsövergripande utredning krävs och väljer att lämna remissen
utan eget ställningstagande.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Bilagor
 Motionen
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