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§1
Godkännande av dagordning, val av justerare och tid för
justering
Beslut
Tjänstgörande ordförande Lillemor Samuelsson (V) öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Tjänstgörande ordförande Lillemor Samuelsson (V) och ledamot
Alexander Saednia (M) utsågs att justera protokollet. Protokollet
justeras måndagen den 3 januari 2022.
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§2
Val av social delegation 2022
BRO 2021/540

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd utser följande ledamöter till social
delegation 2022: Ordförande Alexander Saednia (M), vice
ordförande Johan Heinonen (S), Göran Hällström (M), Hanna
Wistrand (L), Cecilia Obermüller (MP), Milla Järvelin (S) och
Lillemor Samuelsson (V) samt till ersättare: Louise Minnhagen (L),
Mario Moya Jeldres (KD), Per Johansson (S) och Claes
Fredriksson (V).
Sammanfattning av ärendet
Sociala delegationen är ett utskott till nämnden som beslutar i
ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Sociala
delegationen väljs för ett år i taget och består av sju ledamöter och
fyra ersättare. Fyra ledamöter från majoriteten och tre ledamöter
från oppositionen samt två ersättare från majoriteten och ersättare
från oppositionen. Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice
ordförande bland ledamöterna. Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden, utifrån de namnförslag som lämnats av
respektive parti, utser en social delegation med sju ledamöter, varav
en ordförande och en vice ordförande samt fyra ersättare.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog nämnden att utse följande ledamöter till
sociala delegationen utifrån nomineringar från de olika partierna:
Ordförande Alexander Saednia (M), vice ordförande Johan
Heinonen (S), Göran Hällström (M), Hanna Wistrand (L), Cecilia
Obermüller (MP), Milla Järvelin (S) och Lillemor Samuelsson (V)
samt till ersättare: Louise Minnhagen (L), Mario Moya Jeldres
(KD), Per Johansson (S) och Claes Fredriksson (V).
Förslag till beslut
Ismo Pato (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.
Reservation
Ismo Pato (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
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"1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut vad det gäller antalet
ledamöter och ersättare i den Sociala delegationen
2. Att oppositionens tre ledamöter tillsätts av S, V och SD med en
ledamot vardera
3. Därutöver vill vi anföra följande:
Den sociala delegationen föreslås av förvaltningen att ha sju
ordinarie ledamöter. Stadsdelsnämnden har sju partier som har
ordinarie ledamöter. Den sociala delegationen bör spegla detta
genom att bereda plats till de partier som har ordinarie ledamot i
stadsdelsnämnden.
De sociala delegationernas uppgift är att bistå stadsdelsnämnderna i
viktiga beslut som berör Stockholms kommuninvånare. En bred
politisk representation i den sociala delegatinen är därför en
förutsättning för att nå de bästa lösningarna."

Handlingar i ärendet
 BRO 2021/540-1 (Godkänd - R 1) Val av social delegation
2022
 BRO 2021/540-2 Tjutbilaga Instruktion social delegation dnr
709-17
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§3
Delegation och förordnande att fatta beslut enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt
beslut enligt 6 kap. 39 § (KL)
BRO 2021/542

Beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar Johan Paccamonti (M), Alexander
Saednia (M), Johan Heinonen (S) och Lillemor Samuelsson (V) att
fatta beslut enligt 6 § LVU, 11 § 1 st. LVU, 11 § 2 st. LVU,27 §
LVU, 43 § 1 st. 2 p LVU och 13 § LVM.

Beslut fattade med stöd av förordnande ska anmälas i sociala
delegationen vid närmast kommande sammanträde.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att Johan Paccamonti (M), Alexander
Saednia (M), Lillemor Samuelsson (V) och Johan Heinonen (S) ges
delegation att fatta beslut enligt 9 § LVU, 30 § 2 st. LVU, 31 §
LVU och 45 § 1 st. 2 p LVM.
Beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas i sociala
delegationen vid närmast kommande sammanträde.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt ledamöterna Alexander Saednia
(M) och Johan Heinonen (S) att, med stöd av 6 kap. 39 §
kommunallagen (KL), fatta beslut om umgängesbegränsning och
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 och 2 p LVU i de
fall nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort
ska anmälas i sociala delegationen vid närmast kommande
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där
det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut. Nämndens
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ordförande har i vissa fall en, enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), direkt angiven rätt att fatta beslut,
s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden har dock möjlighet att
förordna annan ledamot eller andra ledamöter att fatta motsvarande
beslut. Det finns dock vissa beslut enligt LVU och LVM som kan
vara brådskande men där kompletterande beslutanderätt inte kan
tillämpas. För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i
dessa fall delegera beslutanderätten till annan ledamot eller andra
ledamöter i nämnden. Beslut om umgängesbegränsning och
hemlighållande av vistelseort enligt 43 § 2 st. 1 och 2 p LVU kan
inte delegeras och kompletterande beslutanderätt är inte tillämplig i
dessa fall. Nämnden kan dock uppdra åt någon ledamot eller några
ledamöter att med stöd av 6 kap. 39 § KL fatta beslut i de fall
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Beslutgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/542-1 (Godkänd - R 1) Delegation och
förordnande att fatta beslut enligt
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§4
Förordnande av tjänsteperson 2022 enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
BRO 2021/541

Beslut
Stadsdelsnämnden förordnar avdelningschef Magnus Borgsten,
enhetschef Hillevi Laine och enhetschef Miriam Åkerlund med rätt
att enligt 43 § 1 st. 2 p LVU begära handräckning av
Polismyndigheten eller Kriminalvården.

Beslutet ersätter tidigare nämndbeslut från den 4 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där
det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut. Därför finns det i
lagstiftningen bestämmelser om att nämnden i dessa fall kan
förordna någon ledamot eller tjänsteperson att fatta beslut i
nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan
om s.k. kompletterande beslutanderätt. Enligt 43 § 1 st. 2 p lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan
kompletterande beslutanderätt tilldelas namngivna ledamöter och
tjänstepersoner när det gäller att begära handräckning av
Polismyndigheten eller Kriminalvården för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande. Nämnden behöver därför besluta vilka
tjänstepersoner som ska ha rätt att begära handräckning. Beslut
fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt anmäls i sociala
delegationen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 607021 (Godkänd - R 1) Förordnande av tjänsteperson
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