PM Rotel I (Dnr KS 2021/760)

Sverigedemokraternas partibeteckning och ledamöters
namn utelämnas
Skrivelse av Peter Wallmark (SD)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I en skrivelse av Peter Wallmark (SD) till kommunstyrelsen, daterad den 2 juni 2021,
framförs att han uppmärksammat att Sverigedemokraternas partibeteckning och
namn på partiföreträdare ibland utelämnas i rubriken på dagordningen till fack- och
stadsdelsnämndernas möten. Skribenten begär därför att kommunstyrelsen lyfter
frågan med ansvariga tjänstemän så att saken kan undersökas och åtgärdas om detta
stämmer.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret känner inte till att Sverigedemokraternas partibeteckning
skulle utelämnas på det sätt som påstås i skrivelsen.
Mina synpunkter
Givetvis ska partibeteckningen på alla invalda partier i Stockholm stads
kommunfullmäktige alltid inkluderas. Jag känner inte till att utelämnandet härav
skulle förekomma i någon utsträckning. Jag delar också det som
stadsledningskontoret anför i sitt tjänsteutlåtande om att aktuell förvaltning/nämnd
bör kontaktas direkt om dylika frågor om rubriksättning uppstår.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.

Stockholm den 1 december 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
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Bilaga
Skrivelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse av Peter Wallmark (SD) till kommunstyrelsen, daterad den 2 juni 2021,
framförs att han uppmärksammat att Sverigedemokraternas partibeteckning och
namn på partiföreträdare ibland utelämnas i rubriken på dagordningen till fack- och
stadsdelsnämndernas möten. Skribenten begär därför att kommunstyrelsen lyfter
frågan med ansvariga tjänstemän så att saken kan undersökas och åtgärdas om detta
stämmer.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2021 har i
huvudsak följande lydelse.

Varje nämnd är en egen myndighet. Nämnden och förvaltningen har eget ansvar för ärenden
till nämnden. Det är ordföranden i nämnden som är ansvarig för kallelse till nämnden.
Det ska finnas ett allsidigt belyst beslutsunderlag som redovisar förvaltningens objektiva
bedömning och slutsats och ett förslag till beslut. Det är ytterst varje förvaltningsdirektör som
är ansvarig för tjänsteutlåtanden som förvaltningen lämnar till nämnden för beslut.
Stadsledningskontoret har ingen kännedom om att olika partier skulle behandlas på ett
olikartat sätt i detta hänseende. Stadsledningskontoret anser att aktuell förvaltning/nämnd bör
kontaktas direkt av partiet ifall en sådan fråga om rubriksättning uppstår.
Skrivelsen besvaras men hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
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