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§ 16
Motion om en stadsdelsnämndsreform
- svar till kommunstyrelsen (KS 126-508/2017) om motion
(2017:21)
Dnr 1.5.1.179-2017
Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd föreslår kommunfullmäktige att
avslå motionen och överlämnar beslutet som svar på
remissen.
2. Till remissinstansen bifogas funktionshinderrådets
synpunkt.
Reservation från Torbjörn Erbe med flera (M) och Evy Kjellberg (C)
till förmån för egna förslag till beslut.
Ärendet

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.







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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-07-26.
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Förslag till beslut från (S), (MP) och (V) med ersättaryttrande från
(FI)

Stefan Johansson med flera (S), Viktor Morawski med flera (MP), Emelie
Roxby-Schüsseleder (V) och Malin Ericson (FI) yrkade bifall till eget
förslag till beslut enligt nedan.
Älvsjös stadsdel utvecklas och allt fler människor vill bo i området.
De senaste mätningarna visar att Älvsjös verksamheter är bland
landets bästa. Det är vi stolta över. Vi i majoriteten satsar på den
lokala demokratin och värdesätter medborgarnas möjlighet att
påverka i frågor som berör dem.
Moderaternas motion innebär ett centralstyrt Stockholm där
stadsdelar slås ihop. En följd av detta är ett minskat
medborgarinflytande där medborgare begränsas i att kunna påverka
den lokala politiken. För oss i majoriteten är detta en demokratisk
fråga.
Att samverka med andra stadsdelar, ser vi som positivt, men också
som något som redan görs idag.
Stockholms stadsdelar har olika behov och utmaningar. En
ihopslagning skulle leda till ojämnare samhällsservice. Vi vill satsa
på den lokala demokratin och medborgarens möjligheter att påverka
den.
Därför yrkar S, V, MP och FI
Att kommunfullmäktige avslår motionen.
Förslag till beslut från (M)

Torbjörn Erbe med flera (M) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedan.
Stadsdelsnämnden beslutar följande.
1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra
Vi är mycket positiva till att Moderaterna har ett konkret förslag som
syftar till att kunna föra över 100 miljoner kronor årligen till de
prioriterade kärnområdena vård, skola och omsorg. Vi är övertygande
om att de allra flesta Stockholmare lägger större vikt vid en god
kvalitet i sin välfärd än vilken administrativ stadsdel de tillhör.
Det är viktigt att vid genomförande av en stadsdelsnämndsreform,
säkerställa dels så att den lokala demokratin tas tillvara liksom varje
stadsdelsområdes unika karaktär och förutsättningar. Reformen får
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inte innebära att svaga områden tvingas stå tillbaka för starkare
områden. De nya stadsdelsnämnderna måste nogsamt bevaka
utvecklingen i- och aktivt driva utvecklingsarbete för - samtliga inom
nämnden tillhörande geografiska områden. Närdemokratin behöver
tas tillvara genom att de nya stadsdelsnämnderna aktivt verkar för
alla medborgarens möjlighet till att ta del av framlagda förslag och att
kunna tycka till om det som påverkar deras vardag.
Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till det av (S), (MP), (V) och (FI)
framställda förslaget till beslut. Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställde förslagen mot
varandra och förklarade att nämnden beslutat att bifalla det av (S),
(MP), (V) och (FI) framställda förslaget till beslut. Torbjörn
Erbe med flera (M) och Evy Kjellberg (C) reserverade sig mot
beslutet till förmån för egna förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (C)

Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande.
Stadsdelsreformen kom från början till för att stärka demokratin.
Beslut skulle fattas närmare medborgaren. Kontakten mellan
beslutsfattare och innevånarna skulle förbättras samtidigt som
samhörigheten i området skulle öka.
Vid starten 1997 delades Stockholm in i 24 stadsdelsnämnder.
Därefter har stadsdelsnämnderna minskat i antal och nu finns det 14.
Att ytterligare minska ned antalet till fem är mycket tveksamt med
hänsyn till ovanstående målsättning med stadsdelsreformen.
När det gäller Älvsjö stadsdelsnämnd vore det synd om en bra
fungerande nämnd skulle bli tvungen att gå upp i den föreslagna
”storstadsdelen ”Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen och
bilda den föreslagna stadsdelsnämnden Västra Söderort. Från Älvsjös
sida har vi lite att vinna som jag ser det.
Eventuella gränsdragningar kan behöva justeras så att
församlingsgränser och SDN-gränser sammanfaller. Fruängen skulle
då t.ex. kunna ingå i Älvsjö SDN.
I dag är Älvsjö den minsta stadsdelsnämnden. Innan man gör några
förändringar bör man då betänka att Älvsjö för närvarande har en
kraftig bostadsutbyggnad i bl.a. Älvsjö centrum och Solberga med
tusentals lägenheter. Dessutom planeras det för minst 10 000
lägenheter som kommer att byggas i Älvsjö södra-Mässtaden-Älvsjö
Örby inom en snar framtid.
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Centerpartiet kan i dagsläget inte tillstyrka motionen. Det krävs både
en ordentlig utvärdering av den nuvarande SDN-organisationen
samt en utredning om en eventuell förändring av antalet
stadsdelsnämnder från 14 till fem innan Centerpartiet är berett att
fatta beslut.
Tillägg till protokollet

Synpunkter från funktionshinderrådet 2017-08-16
Rådet har tagit del av ärendet och framförde följande.
Rådet anser det angeläget att Älvsjö får förbli en egen stadsdel. Det ger
större möjligheter för såväl politikerna i nämnden som rådsledamöterna
att följa upp de lokala frågorna, speciellt när man nu under en lång tid
framöver bygger ut området med en snabb befolkningsökning som
följd.
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