PROTOKOLL 10/2008

Tid:
Plats:
Justerat:

16 december 2008 kl 16.00 - 16.35

Virvelvinden, Stadshuset

2008-12-22
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Kristina iv'endal

Maitin Michel

Närvarande:

Ledamöter

Kristina Alvendal (m), ordforande
Maiiin Michel (mp), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Ingvar Snees (m)
Johan Bohman (m)
Thomas Persson (m)
Anna Wersäll (111)
Håkan Wahlen (s)
Katrin Nyström (s)
Bengt Sandberg (s)
Åke Mezån (v)

Ersättare

Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande
Luke Cook (111)
Sten-Åke Larsson (m)
Andreas Eriksson (m)
Rolf Mirlas (s), tjänstgörande
Karin Falk (s)
Nicklas Nilsson (s)
Mattias Ericson (v)
Yildiz Kafkas (mp)
Tjänstemän

T.f. förvaltningschefMikael Forkner och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson.
Tjänsteman från kontoret: Anita Granlund. Personalrepresentanter: Lillemor Ölunan,
SKTF och RolfBodin, KOMMUNAL. Från stadsbyggnads- och fastighetsroteln
Henrik Nerlund och Nils Löwenspets.
Postadress Box 8312, 104 20 Stockholm
Besöksadress Hantverkargatan 2 Tel 08-508 262 71
E-post fsk@fsk.stockholm.se

§6
Reviderad delegationsordning
Dnr 2008/111/076
Fastighetskontoret hade den 2 december 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade
ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:
1. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsdirektören att besluta på nämndens
vägnar enligt kontorets förslag till delegationsordning.
2. Fastighetsnämnden överlåter åt fastighetsdirektören att i sin tur uppdra åt
annan anställd att besluta i sitt ställe.
3. Fastighetsnämnden beslutar att vid fastighetsdirektörens frånvaro träder i första
hand biträdande fastighetsdirektören Thomas Perslund in och i andra hand
fastighetschefen Mikael Forkner och i tredje hand administrativa chefen Anita
Granlund om inte fastighetsdirektören beslutar annat.
4. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetsdirektören befogenhet att på
nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.
5. Fastighetsnänmden uppdrar åt ordföranden, efter samråd med vice
ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att
anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträden.
Yrkanden
Bifall yrkades till kontorets förslag.
Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och
ledamoten Åke Mezan (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.
Beslut
Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt
kontorets förslag, d.v.s.
1. Fastighetsnämnden uppdrar till fastighetsdirektören att besluta på nämndens
vägnar enligt kontorets förslag till delegationsordning.
2. Fastighetsnämnden överlåter åt fastighetsdirektören att i sin tur uppdra åt
annan anställd att besluta i sitt ställe.
3. Fastighetsnämnden beslutar att vid fastighetsdirektörens frånvaro träder i första
hand biträdande fastighetsdirektören Thomas Perslund in och i andra hand
fastighetschefen Mikael Forkner och i tredje hand administrativa chefen Anita
Granlund om inte fastighetsdirektören beslutar annat.
4. Fastighetsnämnde; beslutar att ge fastighetsdirektören befogenhet att på
nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.
5.. Fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden, efter samråd med vice
ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att
anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträden.
Resei-vation
Bengt
Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten
ei
Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezan (v) med hänvisning till sitt yrkand
bilaga A.
Ersättatyltrande
P:1·<::�tt::irvttrnnrl� o-:w<:: >iv Yilcliz Kafkas (mo) enligt bilae-a A.

