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Yrkande angående – Övertalighet bland 
stadens anställda i och med övergången från 
stadsdelsnämnder till facknämnder  
Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med en redogörelse för 
hur stor övertaligheten är inom yrkesgrupperna enhetschef och administratör i och 
med övergången från stadsdelsnämnder till facknämnder. 

2. Redogörelsen ska innehålla hur den kommande omställningsprocessen för övertaliga 
chefer och medarbetare planeras att hanteras. 

3. Redogörelsen ska innehålla konsekvensbeskrivning för kvarvarande anställdas 
arbetssituation samt ge en tydlig förklaring till varför övertaligheten uppstått.  
 

4. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 9 december 

Yrkandet 
I och med att de nuvarande stadsdelsnämnderna övergår till centrala facknämnder pågår 
ett stort arbete med överflyttning av personal. Som vi rödgrönrosa partier uppfattat 
rekryteringsprocessen ska alla tjänster under nivån områdeschef flyttas över till nya 
organisationer. Vi har nu via anställda och fackliga organisationer fått information om att 
flera medarbetare känner stark oro, då ett större antal enhetschefer men även 
administrativ personal, i slutet av oktober och början av november fått veta att de kommer 
vara övertaliga från och med årsskiftet. Att anställda med så kort varsel får veta att de 
eventuellt inte ska få behålla sin tjänst är inte en önskvärd personalpolitik.  

Vi bedömer att det inom de allra flesta av våra verksamheter inte finns någon arbetsbrist 
utan att det tvärtom råder arbetskraftsbrist. Därför ställer vi oss frågande till hur denna 
övertalighet har kunnat uppstå.   

Att göra den här typen av omorganisation som staden just nu genomför innebär i sig en 
oro hos många anställda vilket även riskerar att arbetsmiljön påverkas. Ett tryggt 
ledarskap och stabilitet är  viktiga faktorer för att övergången ska kunna gå smidigt.  
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Nytt ärende 
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