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§5
Revidering av delegationsordning för
Norrmalms stadsdelsnämnd
NORR 2021/342
Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ändringarna av
delegationsordningen.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-11-09.
Enligt 7 kap 5 § kommunallagen kan nämnden delegera sin
beslutanderätt till bland annat en tjänsteperson som är anställd
i kommunen.
Delegeringen sker genom att nämnden fastslår en
delegationsordning där lägsta delegat för delegerade beslut
framgår. Delegationsordningen behöver regelbundet revideras
för att anpassas efter organisationsförändringar likväl som
ändrade uppdrag och externa förändringar så som förändrade
riktlinjer eller lagar.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen
ändras i enlighet med de förslag som anges i tjänstutlåtandet.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
• Revidering av delegationsordning för Norrmalms
stadsdelsnämnd 2021-11-09
Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se
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§6

Remiss av Motion om
medborgarundersökning om Arkitektur

NORR 2021/447

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-10-11.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat
Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en motion från
Peter Wallmark från Sverigedemokraterna (SD) om
medborgarundersökning om arkitektur. Syftet med motionens
efterfrågade medborgarundersökning är att få en bild av vilka
olika sorters arkitektoniska lösningar som medborgarna
föredrar och vilken sorts arkitektur som är mindre uppskattad.
Förvaltningen menar att åsikter om arkitektur ofta kan vara
subjektiva och att det kan vara väldigt individuellt vad som ses
som fint och fult. Dessutom brukar trender och smak varierar
över tid. Varje plats är också unik, med specifika
förutsättningar och möjligheter.
Förvaltningen anser att stadsbyggnadskontorets samråd är bra
forum för stockholmarna att tycka till om stadsutvecklingen
och den arkitektoniska utformningen på olika platser. Däremot
behövs metoderna för dialog ständigt utvecklas för att få en
bred representativitet bland de som är med och tycker till.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Norrmalms
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration
och prevention
Sankt Eriksgatan 117
Box 45075, 104 30 Stockholm
Telefon 08-508 09 013
Växel 08-508 09 000
stockholm.se

Handlingar i ärendet
• 581011 (Godkänd - R 1) Motion om
medborgarundersökning om arkitektur
• NORR 2021/447-1.1 Motion om
medborgarundersökning om arkitektur

