Förslag till beslut inför årsstämma i SV Stockholm stads årsstämma

Samgående SV Stockholm stad och län
Under 2019 påbörjades en process i syfte undersöka möjligheterna för ett samgående mellan SV
Stockholm stad och län. Styrelserna kom överens om kriterium som ska vara uppfyllda för beslut om
sammanläggning:
- Gemensam målbild tas fram. (1)
- Verksamhetsresultat i balans för respektive avdelning före sammanslagning. (2)
- Extern granskning av respektive avdelnings ekonomi och tillgångar, verksamhet, personal och
lokaler. (3)
- Affärsplan för en ny gemensam organisation, vilken innehåller kostnadsram balanserat mot
intäkter. (4)
- Upphandling av processledning av sammanläggningen. (5)
- Budget för utredning, affärsplan och processledning. (6)
- Omvärldsanalys och översyn av hur andra arbetar och vad vi kan lära oss av dem. T ex hur
lokal närvaro förbättras. (7)
Styrelserna för SV Stockholm stad och SV Stockholms län beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för
detta bestående av respektive styrelses presidium. Denna arbetsgrupp har kallats Interimsgrupp. Den
har under 2020 bestått av:
Sara Svanström, sammankallande
Ove Lundgren
Daniel Sunesson
Monica Brohede Tellström
Hans Peters
Bonnie Bernström
Interimsgruppen har haft till uppgift att bereda och verkställa beslut. Alla beslut har dock tagits av
respektive styrelse. Styrelserna beslutade att under 2020 genomföra en nulägesanalys (kriterium 3).
Den påbörjades i början av 2020 men fick pausas på grund av större förändringar i SV länets
avdelning. Arbetet upptogs hösten 2020 och i november 2020 presenterades nulägesanalysen för
respektive styrelse. I samband med att nulägesanalysen presenterades så genomfördes
samrådsmöten med grundorganisationerna där nulägesanlysen presenterades och synpunkter på
samgående samt den processen inhämtades. Utifrån nulägesanalysen och samråden tog respektive
styrelse följande beslut i början av december 2020:
1att
SV Stockholm x utifrån nulägesanalysen fattar beslut om att påbörja processen för ett
samgående i enlighet med nulägesanalysens rekommendation.
2att
AU inom ramen för Interimsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på:
a. Process för framarbetande av mål och vision med samgående
b. Struktur för process inklusive tidsplan för samgående som kan presenteras för årsstämman 2021.
Processen ska utgå från de två avdelningarna blir en organisation 2023.
c. Ta fram kriterier för verksamhetsekonomiska krav som ska gälla vid samgående
3att
ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram konkreta samarbetsområden för 2021 med den
andra avdelningen där samordningsvinster finns.
Under inledningen av 2021 har avdelningarnas avdelningschefer tagit fram ett antal
samarbetsområden där samordningsvinster finns och som bidrar till att avdelningarna närmar sig
organisatoriskt och kulturellt. Interimsgruppen har även diskuterat hur arbetet med kriterium 1 om
målbild kan organiseras under 2021.

2020 och inledningen av 2021 har inte varit likt något annat år. Coronapandemin har satt våra
avdelningar på extra svår prövning och effekterna kommer att vara kvar under kommande år.
Pandemin har inneburit att mycket verksamhet fått ställas in och verksamhetstappet är påtagligt i
båda avdelningarna och just nu pågår ett arbete för att när pandemin tillåter åter kunna erbjuda ett
brett utbud av folkbildningsverksamhet. Även om avdelningarna under 2020 har kunnat få viss
ekonomisk kompensation kvarstår långsiktiga ekonomiska konsekvenser då den del av verksamheten
som erhåller folkbildningsstöd baseras på timmar och unika deltagare. Det gör att osäkerheten kring
ekonomi närmsta åren är osäkert vilket innebär att respektive avdelning under 2021 kan komma
behöva fatta svåra ekonomiska beslut som påverkar organisationen och verksamheten. Denna
osäkerhet gör det svårt att konkretisera och gå vidare i processen kring samgåendet när vi inte vet
hur avdelningarnas verksamhet och dess omfattning kommer se ut om ett år. Dessutom finns det
stor osäkerhet om avdelningarna uppfyller kriterium 2 om ett verksamhetsresultat i balans.
Dessa stora osäkerheter och påfrestningar som pandemin orsakat medför att SV Stockholm stad gör
bedömningen att all kraft vårterminen 2021 behöver läggas på att säkra verksamheten och
ekonomin så att avdelningen vid samgåendet uppfyller kriterium 2 med verksamhetsresultat i balans.
När den konkreta samgåendeprocessen kan återupptas (mål, processplan, tidsplan) föreslås
omprövas tidig höst 2021 i respektive styrelse. Detta utifrån respektive avdelnings bedömning om
när framförallt kriterium 2 kan uppfyllas.
Samtidigt är det viktigt att befästa ambitionen om ett samgående så att processen inte rinner ut i
sanden eller att det konkreta arbetet inte kan startas när båda avdelningarna känner att det läge.
Utifrån ovan föreslår vi att respektive årsstämma beslutar:
1att
godkänna viljeinriktningen om ett samgående mellan avdelningarna SV Stockholm
stad och SV Stockholms län.
2att
respektive presidium i varje styrelse bildar Interimsgrupp som framgent bereder
arbetet med samgåendet men att respektive styrelse är beslutande organ.
3att
beslut om tidsplan för ett samgående tas på avdelningsstämma i enligt med stadgar.
Ovan beslut förutsätter att SV Stockholms län fattar motsvarande beslut på sin regionstämma 30
mars.

