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Protokoll 1/2021
fört vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds sammanträde
måndagen den 4 januari 2021 kl. 09:00-09:20, Telefonvägen
30, plan 9 Konferensrummet Nallen
Ledamöter

Abit Dundar (L) Ordförande
Maria Ljuslin (V) 1:e vice ordförande
Anette Hellström (M)
Johan Vesterlund (C)
Henrik Falk (C) ersätter Lova André Nilsson (MP)
Eva Fagerhem (S)
Henrik Åkerlund (SD)
Lolita Lovén Johnsen (KD) ersätter Johan Nilsson (M)

Övriga närvarande

Gunilla Davidsson Stadsdelsdirektör
Camilla Höglund Nämndsekreterare
Kerstin Henningsson Nämndsekreterare (soc. del.)

Justerare

Abit Dundar (L), Maria Ljuslin (V)

Datum för justering

2021-01-04

Paragraf

§§1-4

Sekreterare

Camilla Höglund
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Val av justerare och dag för justering
Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen
Delegation och förordnande att fatta beslut enligt LVU
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Val av pensionärsråd
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§1
Val av justerare och dag för justering
Fastställande av dagordning
Ordförande Abit Dundar (L) öppnade mötet.
Abit Dundar (L) och Maria Ljuslin (V) utsågs att justera dagens
protokoll. Justering sker samma dag 4 januari 2021.
Dagordningen godkändes.
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§2
Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen
HÄ 2020/370

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd utser Johan Nilsson (M)
till ordförande och Eva Fagerhem (S) till vice ordförande i
sociala delegationen 2021.
2. Nämnden utser Marco Rossi (L), Lova André Nilsson (MP)
och Ann-Marie Strömberg (V) till ledamöter och Anette
Hellström (M), Henrik Falk (C), Gun Högbacke (S) och
Mattias Håkansson (V) till ersättare i sociala delegationen
2021.
Sammanfattning av ärendet
Sociala delegationen är ett utskott till nämnden som beslutar i
ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Sociala
delegationen består av fem ledamöter och fyra ersättare. Sociala
delegationen väljs för ett kalenderår i taget.
Förslag till beslut om utseende av ordförande och vice
ordförande
Ordförande föreslog att nämnden skulle utse Johan Nilsson (M) till
ordförande och Eva Fagerhem (S) till vice ordförande i sociala
delegationen.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förslaget.
Förslag till beslut om utseende av ledamöter
Ordföranden föreslog att nämnden skulle utse Marco Rossi (L),
Lova André Nilsson (MP) och Ann-Marie Strömberg (V) till
ledamöter i sociala delegationen utifrån nomineringar från de olika
partierna.
Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag samt föreslog att
nämnden skulle utse Henrik Åkerlund (SD) till ledamot i sociala
delegationen.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
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Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden beslutat att utse Marco Rossi (L),
Lova André Nilsson (MP) och Ann-Marie Strömberg (V) till
ledamöter.
Omröstning begärdes och var sluten eftersom ärendet
avser val
Omröstningen avsåg förslag till en ledamotsplats för oppositionen i
sociala delegationen. Lolita Lovén Johnsen (KD) och Maria Ljuslin
(V) utsågs till rösträknare. Ordförande upplyste om vilka krav som
gäller för valsedlarna. De röstande avgav sina valsedlar.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster var åtta. Samtliga valsedlar var giltiga.
Valsedlarna delades upp i två grupper och räknades. Sju röster för
Ann-Marie Strömberg (V) och en röst för Henrik Åkerlund (SD).
Ordföranden fann att nämnden efter omröstning beslutat att utse
Ann-Marie Strömberg (V) till ledamot i sociala delegationen.
Förslag till beslut om utseende av ersättare
Ordföranden föreslog att nämnden skulle utse Anette Hellström
(M), Henrik Falk (C), Gun Högbacke (S) och Mattias Håkansson
(V) till ersättare i sociala delegationen.
Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle utse Ingela
Lansgard (SD) till ersättare i sociala delegationen.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden beslutat att utse Anette Hellström
(M), Henrik Falk (C), Gun Högbacke (S) och Mattias Håkansson
(V) till ersättare i sociala delegationen.
Omröstning begärdes och var sluten eftersom ärendet
avser val
Omröstningen avsåg förslag till en ersättarplats för oppositionen i
sociala delegationen. Lolita Lovén Johnsen (KD) och Maria Ljuslin
(V) utsågs till rösträknare. Ordförande upplyste om vilka krav som
gäller för valsedlarna. De röstande avgav sina valsedlar.
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Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster var åtta. Samtliga valsedlar var giltiga.
Valsedlarna delades upp i två grupper och räknades. Sju röster för
Mattias Håkansson (V) och en röst för Ingela Lansgard SD).
Ordföranden fann att nämnden efter omröstning beslutat att utse
Mattias Håkansson (V) till ersättare i sociala delegationen.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
" 1. Att yrka på att Sverigedemokraterna tilldelas en plats i den
sociala delegationen.
2.

Att därutöver anföra följande:

Sverigedemokraterna har inte under föregående år tilldelats någon
plats i nämndens sociala delegation. Detta trots att partier med
betydligt lägre valresultat tilldelades platser.
Sverigedemokraterna är idag ett av Sveriges och Stockholms största
partier. Tiotusentals stockholmare sympatiserar med
Sverigedemokraterna och vår politik. Det gynnar kommuninvånarna
att nämnderna och dess utskott har en bred politisk förankring i de
beslut som tas och det skulle i stort öka förtroendet för nämndens
arbete.
Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är rimligt att
Sverigedemokraterna, likt övriga partier, tilldelas en plats i den
sociala delegationen. Vi ställer oss positiva till att utöka antalet
ledamöter och ersättare i delegationen i takt med att partierna som
finns representerade i nämnden har utökats."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/370-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Val av
social delegation 2021
 HÄ 2020/370-2 Bilaga Sociala delegationens instruktion
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§3
Delegation och förordnande att fatta beslut enligt LVU
och LVM
HÄ 2020/371

Beslut
1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd förordnar vid sidan om
nämndens ordförande Abit Dundar (L), vice ordförande
Maria Ljuslin (V), Johan Nilsson (M), Eva Fagerhem
(S), Anette Hellström (M) och Ann-Marie Strömberg (V) att
besluta enligt 6 § lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU), 6 a § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 31 d § 2
st LVU, 43 § 2 p LVU samt 13 § lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
2. Nämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till ordförande
Abit Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) samt
Johan Nilsson (M), Eva Fagerhem (S), Anette Hellström
(M) och Ann-Marie Strömberg (V) rätten att besluta enligt 9
§ LVU, 9 b § LVU, 30 § LVU, 31 § LVU och 31 g § LVU.
3. Nämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL till Johan Nilsson
(M), Eva Fagerhem (S), Anette Hellström (M) och AnnMarie Strömberg (V) att på nämndens vägnar, i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas,
besluta enligt 14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt upphävande av
beslut enligt samma lagrum.
4. Nämnden fastställer ordning för ersättares inträde till
tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 17 december 2018.
5. Beslutet gäller 4 januari till 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Vissa beslut enligt LVU och LVM är ibland så brådskande att
beslut av nämnden eller sociala delegationen inte kan avvaktas.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden utser särskilda ledamöter
att kunna fatta dessa beslut, så att kravet på skyndsamhet inte
eftersätts.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
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Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/371-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Delegation och förordnande att fatta beslut enligt LVU och
LVM
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§4
Val av pensionärsråd
HÄ 2020/369

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd utser följande ledamöter och
ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2021 i enlighet med
förslag till nomineringar som har inkommit från PRO, SPF
Seniorerna och SKPF Pensionärerna:
Ledamöter
Christer Bertling, PRO
Gunnar Carlsson, SPF
Marianne Sundberg, PRO
Maria Renmyr, SPF
Hans-Åke Lundgren, SKPF
Ersättare
Lola Carlsson, SPF
Birgitta Airas, SPF
Sune Pettersson, PRO
Torbjörn Sundsgård, SPF
(Vakant), PRO
Sammanfattning av ärendet
De lokala pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och
SKPF Pensionärerna har nominerat ledamöter och ersättare till
pensionärsrådet i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Fördelningen
har skett i förhållande till organisationernas medlemsantal.
Pensionärsrådet väljs vanligtvis på ett år i taget.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/369-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Val av
Hägersten- Älvsjö pensionärsråd 2021
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