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Motion 2003:14 av Jan Björklund m.fl. (fp) angående kraftigt bantad
politisk och administrativ organisation i Stockholms stad
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar motionen med gatu- och
fastighetskontorets tjänsteutlåtande

Olle Zetterberg
Lennart Gustafsson

SAMMANFATTNING

Till gatu- och fastighetsnämnden har för yttrande senast 2003-09-30
remitterats motion 2003:14 av Jan Björklund m.fl. (fp). I motionen föreslås
att stadens politiska och administrativa organisation bantas kraftigt genom
avveckling och sammanslagning av nämnder.
I budget för 2003 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda
stadens politiska organisation samt formerna för hur demokrati och
inflytande kan öka i de demokratiska processerna.
Enligt kontoret täcker den inriktning som den pågående översynen av
stadens politiska organisation givits och arbetar efter även in de
frågeställningar som väcks i motionen. Kontoret vill också för sin del
understryka kommunstyrelsens i utredningsdirektiven angivna mål om
vikten av ”en långsiktig överenskommelse mellan partierna om de
konstitutionella frågorna så att politiska förändringar får genomslag i
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verksamhetens inriktning snarare än i omfattande förändringar av
förvaltningsstrukturen”.
UTLÅTANDE

Remisen
Till gatu- och fastighetsnämnden har för yttrande senast 2003-09-30
remitterats motion 2003:14 av Jan Björklund m.fl. (fp)
Motionen har även remitterats till stadsledningskontoret, stadsbyggnads-,
miljö- och hälsoskydds-, renhållnings-, kultur-, stadsmusei-, integrations-,
näringslivs-, idrotts-, konsument-, utbildnings- och socialtjänstnämnden,
samtliga stadsdelsnämnder samt Arenabolaget.
Motionen
I motionen föreslås att stadens politiska och administrativa organisation
bantas kraftigt genom avveckling och sammanslagning av nämnder. Som
skäl anförs att staden behöver spara pengar, att vissa stadsdelsnämnder är
geografiskt och administrativt opraktiska eller befolkningsmässigt för små
samt att vissa nämnder tillkommit enbart av politiska skäl.
Motionärerna yrkar att antalet stadsdelsnämnder minskas från 18 till 12, att
vissa facknämnder slås samman, t.ex. gatu- och fastighetsnämnden och
renhållningsnämnden, att vissa facknämnder avvecklas och att de
förvaltningar som är knutna till dessa nämnder avvecklas eller slås samman.
Vidare yrkas att ansvaret för grundskolan överförs från stadsdelsnämnderna
till utbildningsnämnden. Motionen inkom till kommunstyrelsen den 19 maj
2003 (motionen bifogas).
Bakgrund
Vid behandlingen av stadens budget för 2003 beslutade kommunfullmäktige
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk utredning för
att utreda stadens politiska organisation och styrning samt formerna för hur
demokrati och inflytande kan öka i de demokratiska processerna.
Kommunstyrelsen fastställde den 8 januari 2003 direktiven för utredningen.
En särskild utredningsgrupp har tillsatts inom stadsledningskontoret. Till
utredningsgruppen har knutits en politisk referensgrupp med representanter
för samtliga politiska partier i fullmäktige. Utredningen har antagit namnet
SPO (Stadens Politiska Organisation).
De samhällsförändringar som nu sker medför att andra och ökade krav ställs
på staden som organisation från omgivningen. Stadens beslutsorganisation
behöver därför utvecklas. Målet ska enligt kommunstyrelsen vara:
? ökade möjligheter för medborgarna att delta i beslutsprocesser och ha
direkt inflytande över geme nsamma angelägenheter
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? ökade möjligheter att lokalt välja metoder och styra resurser för att nå de
av kommunfullmäktige uppsatta målen
? en förbättrad central uppföljning och utvärdering, där verksamhetens
kvalitet och likvärdighet över staden står i fokus
? en ökad tydlighet i de centrala styrsignaler som skickats ut i
organisationen
? en långsiktig överenskommelse mellan partierna om de konstitutionella
frågorna så att politiska förändringar får genomslag i verksamhetens
inriktning snarare än i omfattande förändringar av förvaltningsstrukturen.
Utredningen bör, enligt kommunstyrelsen, särskilt behandla följande:
? stadsdelsnämndernas deltagande stimuleras för den lokala demokratins
utveckling
? möjligheterna till ökat brukar- och medborgarinflytande
? avgränsningar mellan brukarinflytande, de professionellas ansvar och
den politiska styrningen
? relationen mellan stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen och de
facknämnder som har uppföljningsansvar för vissa
stadsdelsnämndsverksamheter
? utformningen av den centrala politiska organisationen i en
decentraliserad kommunorganisation
? förtroendeorganisationens roll.
Utredningen ska även snarast se över den organisatoriska placeringen av de
övergripande frågorna rörande äldreomsorgen och de övergripande
personal- och kvalitetsfrågorna. Utredningen ska också skyndsamt utreda
vilka uppgifter inom integrationsnämndens ansvarsområde som ska föras
till kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning.
Utredningen ska bedrivas i stor öppenhet och dess slutrapport ska föreligga
senast den 31 december 2003.
Kontorets förslag/synpunkter
Gatu- och fastighetskontoret konstaterar, att staden f.n. genomför en
omfattande översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom stadens
politiska och administrativa organisation.
Kontoret menar att den inriktning som den pågående översynen av stadens
politiska organisation har givits och arbetar efter även täcker in de
frågeställningar som väcks i föreliggande motion. Att genomföra de
förändringar som föreslås i motionen innan den nu pågående
genomlysningen av stadens organisation är klar framstår enligt kontoret inte
som särskilt motiverad.
Kontoret vill också för sin del understryka kommunstyrelsens ovan nämnda
mål om ”en långsiktig överenskommelse mellan partierna om de
konstitutionella frågorna så att politiska förändringar får genomslag i

3 (4)

s
verksamhetens inriktning snarare än i omfattande förändringar av
förvaltningsstrukturen”.
SLUT
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