Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-10-25, § 4

Tid

Tisdagen den 25 oktober 2011 kl 16.30 – 17.10, ajournering 16.40- 16.45

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 2 november 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande
Jakop Dalunde (MP) vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Mattias Ericson (V)
Tjänstgörande ersättare:
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Martin Engman (S)

för Anna Cederschiöld (M)
för Elisabeth Svensson (C)
för Bengt Sandberg (S)

Ersättare:
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tjänstemän
Tillförordnad förvaltningschef Ingrid Gyllfors, Eva Olofsson, Anita Granlund, Tommy
Waldnert, Daniel Öhman och Jonas Holmer. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel
samt biträdande borgarrådssekreteraren David Lindberg. Personalföreträdarna Rolf
Bodin, Markus Buråker och Lillemor Öhman närvarade §§ 1-12.

§4
Delegationsordning för fastighetskontoret
Dnr 1.4-025/2011
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att besluta på nämndens
vägnar enligt kontorets förslag till delegationsordning.

2

Fastighetsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan
anställd att besluta i sitt ställe.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2011.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Billy Östh m.fl. (M) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Nicklas Nilsson m.fl. (S) och
Mattias Ericson (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:
- I huvudsak godkänna förslaget till ny delegationsordning
- Därutöver anföra
Förslaget till ny delegationsordning är i huvudsak bra och förändringarna
förståndiga. Vi anser dock inte att argumentation för att höja beloppsgränserna
för delegation håller.
Att ge delegation är i praktiken att avhända sig själv makt, och när det gäller
nämndens inflytande över vår egen verksamhet är det att avhända demokratin
makt.
Vi har tidigare sett hur man från alliansens sida har flyttat det öppna och fullt
synliga fullmäktiges makt till nämndernas mer slutna, nu fortsätter denna
förskjutning från nämnden in i förvaltningens från demokratisk insyn än mer
avlägsna rum. Detta är för oss en olycklig och beklaglig utveckling.
Att argumentera för att ändra på summor i en delegationsordning genom att
hänvisa till exploateringsnämnden är inte ett gångbart argument. Alla
förvaltningars verksamhet är unik och den enes kostnader är inte jämförbara med
den andres.
Vi menar också att det inte är rimligt med fasta summor i en delegationsordning
som sträcker sig över en obestämd framtid. Dessa summor borde istället ställas
mot ett index där summan uppvärderas en gång varje mandatperiod, eller annan
rimlig tidsperiod. Detta för att hindra godtyckliga och obefogade förändringar av
delegationsbeloppen

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedts m.fl. (FP) och
Billy Ösths m.fl. (M) förslag.
Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Nicklas Nilsson m.fl. (S) och Mattias
Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

