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Samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och
skuldrådgivning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och
Östermalm inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning utvidgas
fr.o.m. den 1 januari 2010 till att även omfatta Södermalms stadsdelsnämnd.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning
i uppdrag att teckna överenskommelse med Södermalms stadsdelsnämnd om
samverkan.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Ingemar Sollgard
t.f. avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samverkar sedan
2007 när det gäller bl.a. budget- och skuldrådgivning. Verksamheten är organisatoriskt knuten till Norrmalms stadsdelsförvaltning. Södermalms stadsdelsnämnd
har nu fattat beslut om att ansluta sig till den samverkan som finns mellan de tre
stadsdelsnämnderna.
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Förvaltningen har enbart positiva erfarenheter av att samarbeta med andra
förvaltningar inom det aktuella verksamhetsområdet och föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att samarbetet utvidgas till att även omfatta Södermalms
stadsdelsnämnd. De samverkande nämndernas kostnader för verksamheten
beräknas minska med drygt 500 tkr år 2010.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kanslistaben vid Norrmalms stadsdelsförvaltning i
samarbete med verksamhetsavdelningen för individ- och familjeomsorg.
Bakgrund
Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samverkar sedan
2007 när det gäller ekonomiskt bistånd och vissa specialistfunktioner, bl.a. budgetoch skuldrådgivning. Verksamheten är organisatoriskt knuten till Norrmalms
stadsdelsförvaltning. Enligt de ursprungliga planerna skulle Södermalms stadsdelsnämnd i ett senare skede ansluta sig till den samverkan som nu finns inom
verksamhetsområdet. Dessa planer realiserades dock inte.
I mars 2009 fattade stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och
Södermalm beslut om gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning.
Upphandlingen administrerades av Södermalms stadsdelsförvaltning men avbröts
i juni månad eftersom ingen av anbudsgivarna uppfyllde kvalificeringskraven.
Ärendet
Frågan om samverkan vad gäller budget- och skuldrådgivning mellan samtliga
stadsdelsnämnder i innerstaden har nu åter aktualiserats. Södermalms stadsdelsnämnd har vid sitt sammanträde den 22 oktober 2009 fattat beslut om att ansluta
sig till den samverkan som finns mellan övriga stadsdelsnämnder i innerstaden.
Kostnader
Årskostnaden för budget- och skuldrådgivning vid den för stadsdelsnämnderna
Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm uppgår för närvarande till 1 661 tkr.
Kostnaden för verksamheten vid Södermalms stadsdelsförvaltning beräknas för
innevarande år uppgå till cirka 1 200 tkr, vilket inkluderar kostnader för de extra
resurser som tillsatts för att förkorta de tidigare mycket långa väntetiderna.
I tabellen nedan redovisas dels nuvarande kostnader för budget- och skuldrådgivningen, uppräknade till nästa års nivå, dels kostnaderna i det fall Södermalms
stadsdelsnämnd ansluter sig den samverkan som finns mellan övriga stadsdels-
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nämnder i innerstaden. Kostnaderna fördelas mellan stadsdelsnämnderna i
proportion till antalet invånare i respektive stadsdel.
Väntetider
Väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare är vid den, för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, gemensamma enheten
för närvarande cirka en månad. Väntetiden vid Södermalms stadsdelsförvaltning
har tidigare varit avsevärt mycket längre men tack vare de extra resurser som satts
in är väntetiden nu betydligt kortare. Som förvaltningen ser det finns det därför
goda förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete mellan de fyra stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnd

Kostnad tkr
2009

Beräknad
kostnad tkr 2010

Differens tkr

Kungsholmen

531

452

-80

Norrmalm

545

460

-85

Östermalm

585

497

-88

totalkostnad norra
innerstaden

1 661

1 409

-252

Södermalm

1 200

891

-309

totalkostnad

2 861

2 299

- 562

Projektmedel
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2009 att anslå 11 mnkr till särskilda budgetoch skuldrådgivningsprojekt riktade till boende på härbärgen, i försöks- eller
träningslägenheter och liknande. Syftet är att öka den enskildes förmåga att ta
ansvar för och klara sin vardagsekonomi. Därigenom förstärks även den s.k.
boendetrappan, vilket i sin tur förväntas leda till minskad hemlöshet.
Kommunstyrelsen har vidare beslutat att ge Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i
uppdrag att ansvara för ett stadsövergripande projekt för metodutveckling där
målet långsiktigt är en effektiv budget- och skuldrådgivning med rimliga kötider
i samtliga stadsdelsområden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har enbart positiva erfarenheter av samverkan mellan stadsdelsnämnderna i norra innerstaden. Det är lättare att upprätthålla kompetens och
utveckla ett gemensamt arbetssätt när handläggare med samma arbetsuppgifter
ingår i en och samma arbetsgrupp.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att samverkan
mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm inom
verksamhetsområdet fr.o.m. den 1 januari 2010 utvidgas till att även omfatta
Södermalms stadsdelsnämnd. Vidare föreslås att nämnden ger stadsdelsdirektören
i uppdrag att teckna samverkansöverenskommelse med stadsdelsdirektören vid
Södermalms stadsdelsförvaltning.
Bilaga
Beslut från Södermalms stadsdelsnämnd om att ansluta sig till den samverkan som
finns mellan övriga stadsdelsnämnder i innerstaden vad gäller budget- och
skuldrådgivning.
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