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Anmälan Tillsättning av avdelningschefer
Beslut
Tillsätta sju avdelningschefer för den nya Södermalms stadsdelsförvaltning
från och med 2007-07-01.
Följande avdelningschefer tillsätts:
Chef för Förskoleavdelning:
Marianne Nateus (f d Katarina – Sofia)
Chef för Individ- och familjeomsorg:
Denise Bäckman Melin (f d Katarina – Sofia)
Chef för Beställaravdelning - stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och äldre:
Claes Lagergren (f d Maria – Gamla stan)
Chef för Utföraravdelning – stöd och service till äldre:
Gunilla Robertsson (f d Maria – Gamla stan)
Chef för Utföraravdelning – stöd och service till personer med funktionsnedsättningar:
Karin Johansson (f d Katarina – Sofia)
Chef för Ekonomi, upphandling & stadsmiljö:
Ted Emanuelsson (f d Maria – Gamla stan)
Chef för Personal, kansli & IT:
Sven Byström ( f d Maria – Gamla stan)
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i samband med förslag till budget 2007 för Stockholms stad
och inriktning 2008 och 2009 att antalet stadsdelsnämnder ska minska från 18 till 14
genom att befintliga stadsdelsnämnder går samman. Den nya nämnden för Södermalm
inrättades 1 januari 2007.
Stadsdelsdirektören fick nämndens uppdrag 2007-02-15 att utifrån organisationsärendet
tillsätta avdelningschefer för den nya stadsdelsförvaltningen Södermalm. Nämndens
förvaltningsorganisation ska formellt tas i drift den 1 juli 2007.
Efter nämndens beslut om förvaltningsorganisation för Södermalms stadsdelsförvaltning
har stadsdelsdirektören upprättat kravspecifikationer för respektive befattning som
avdelningschef.
Bemanningskretsen för den nya ledningen för Södermalms stadsdelsförvaltning är
personal från ledningsgrupperna från Katarina – Sofia respektive Maria – Gamla stan.
Personal från de båda ledningsgrupperna har ombetts att inkomma med intresseanmälan
till stadsdelsdirektören senast den 22 februari 2007.
De fackliga organisationerna har muntligt underrättats om intresseanmälningarna och
stadsdelsdirektörens förslag till avdelningschefer har förhandlats enligt 11 § MBL den 6
mars 2007. Protokoll bifogas.
De avdelningschefer som tillträder befattningarna från och med 1 juli ska arbeta efter de
intentioner som programförklaringen i organisationsärendet innebär och utifrån den
kravspecifikation som upprättats för respektive befattning. Uppföljning av uppdrag och
mål kommer att ske i de planeringssamtal och lönesamtal som stadsdelsdirektören
genomför med respektive avdelningschef.
Avdelningscheferna kommer så snabbt som möjligt att påbörja bemanningen av
enhetschefer och administrativ personal.
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