Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
23 maj 2019
Blad 16

§9
Revidering av delegationsordningen 2019
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag
till reviderad delegationsordning.
Ärendet
Delegationsordningen är ett arbetsverktyg för förvaltningens
medarbetare.
Förvaltningen föreslår på rekommendation av stadslednings-kontoret,
att nämnden delegerar beslut om polisanmälan vid misstanke om
folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse till
sociala delegationen.
Förvaltningen föreslår i syfte att förenkla arbetssätt en revidering av
delegationsordningen i ärendegrupperna: allmänna ärenden, ekonomi,
personal, vuxen-missbruk samt tillsyn enligt alkohol och tobakslagen.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta förvaltningens
förslag till reviderad delegationsordning. Förvaltningen reviderar
nummerordning och andra redaktionella ändringar efter fastställande i
nämnden.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 18 april 2019.
Dnr ST 2019/53
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Åsa Nilsson Söderberg (L), Sus
Andersson (MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle
ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C:s förslag.
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Reservation
Reservation anmäldes Ghazal Saberian (SD) till förmån för eget
förslag:
”Förslag till beslut
1. Att avslå nämndens förslag till beslut om att anta den reviderade
delegationsordningen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna ser allvarligt på dessa frågor och delar därför i
stort förvaltningens synpunkter. Vi vill på intet sätt förringa dessa
frågor utan anser att förslaget i helhet är bra. Övriga partier har valt att
utestänga Sverigedemokraterna ur den sociala delegationen och vi får
därmed ingen insyn i de beslut som kommer att fattas gällande
ärenden som inkommer dit. Detta är beklagligt och vi ser därför inget
annat alternativ än att reservera oss mot beslutet”.

