Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2010-08-24, § 8

Tid

Tisdagen den 24 augusti 2010 kl 16.30 – 17.10

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

24 augusti 2010

Kristina Alvendal

Martin Michel

Närvarande
Ledamöter
Kristina Alvendal (M), ordföranden
Martin Michel (MP), vice ordföranden
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ingvar Snees (M)
Bengt Sandberg (S)
Karin Falk (S)
Sune Gidgård(S)
Ersättare
Mikael Eriksson (M)
Victor Wennerholm (M)
Carina Klevenvall (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Kristoffer von Beetzen (M)
Daniel Forslund (FP)
Lars Wyke (KD)
Nicklas Nilsson (S)
Gunnel Färm (S)
Ulf Holmlund (S)
Yildiz Kafkas (MP)
Maj-Len Eklund (V)

Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden
Tjänstgöranden

Tjänstgöranden

Förhinder har anmälts av ledamöterna Lennart Jansson (M), Camilla Lindberg (M),
Luke Cook (M),Per Altenberg (FP), Rana Carlstedt (S) Mattias Ericson (V) samt
ersättaren Helene Lilja (S)
Tjänstemän
Tf förvaltningschef Hans Pettersson, biträdande förvaltningschefen Thomas Perslund
och nämndsekreteraren Eva Olofsson. Tjänstemän från kontoret Andreas Jaeger och
Per Magnius samt borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande
borgarrådssekreteraren Nils Löwenspets från roteln. Personalföreträdarna Rolf Bodin
och Lillemor Öhman närvarade §§1-12

§8
Angående remissen om Revidering av stadens basnyckeltal. Svar
på remiss
Dnr 1.6-317/2010
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 23 juli 2010.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl.(S) och MajLen Eklund (V) enligt följande:
Vi har i tidigare sammanhang kritiserat kontorets brist på beaktande av
diskriminering, lika rätt, kompetens och mångfald, när det gäller tillsättning av
chefer. Det strider i så fall mot arbetsmiljölagen och stadens egna föreskrifter och
det finns risk att viktig kompetens går förlorad. Vi tycker även att alla
stadsdelsnämnder borde fått lämna remissvar då stadsdelarna ser olika ut och har
olika behov. 3 av 14 stadsdelsnämnder är ett alltför litet urval för en så viktig
remiss som just denna.
Vi saknar basnyckeltal för sådant som grönytekompensation, energiförbrukning,
investeringsmedel för GC-trafik/biltrafik och miljöarbetet i stort för att minska
klimatpåverkan (det finns riksdagsbeslut på klimatmål och minskning av CO2utsläpp).
Inom personalområdet borde det vara av intresse att ha nyckeltal om tillexempel
andelen timanställningar och andel heltidsanställningar samt andel av den
kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtalet
respektive den grundskyddade meddelarfriheten.
Ersättaryttrande

Yildiz Kafkas (MP) instämmer i vice ordföranden Martin Michels (MP), Bengt
Sandbergs m.fl. (S) och Maj-Len Eklunds (V) särskilda uttalande.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

