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§1
Val av justerare och dag för justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 17 december 2020 hade justerats den 21 december 2020. Vid
sammanträdet den 17 december 2020 var Vänsterpartiet förhindrade
att närvara. Ett särskilt uttalande om § 8, remiss om
skolbiblioteksplan för förskolor och skolor i Stockholms stad,
anmäldes därför vid dagens sammanträde.
Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras
den 4 januari 2021. Mårten Risdal utsågs att jämte ordföranden
justera protokollet.
Sammanträdet genomfördes på grund av rådande restriktioner med
begränsad närvaro i sammanträdesrummet. Kjell-Åke Karlsson
(M), Lou-Ann Wejke-Norberg, Göran Bergström (KD), Arvid
Vikman Rindevall (S), Jan-Åke Porseryd (S), Felicia Schartner
Giertta (S), Marie-Louise Siverstrand (V) och Liliane Åkerlund
(SD) deltog på distans under paragraferna 1-3.
Särskilt uttalande med anledning av skolbiblioteksplan, § 8 i
stadsdelsnämndens protokoll 2020-12-17, från Maria Ekberg (V)
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade
skolbiblioteksplan är något som är i grunden mycket positivt. Det
finns i förslaget mycket som är bra. Att alla stadens skolor och
förskolor får tillgång till den kompetens som finns inom stadens
bibliotek är en nyckel för att detta ska bli lyckat. Att alla skolformer
lyfts fram i förslag från förskola till gymnasieskola visar på
ambitionsnivå samt att barns rättigheter enligt barnkonventionen tas
på allvar. Vi hoppas att planen ska bidra till att alla barn får kontakt
med biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Det som inte beskrivs i underlaget är vad som sker med de skolor
och förskolor som av tidsbrist eller ointresse inte erbjuder sina
barnböcker eller etablerar kontakt med bibliotekens värld.
Under rubriken "Stockholms stadsbibliotek ansvarar för att"
beskrivs vilka erbjudanden och stöd som ska ges. Precis som ovan
anmärkts så bygger detta också på att förskolor inte av tidsbrist eller
ointresse inte tar emot dessa erbjudanden och stöd. Vi menar även
att det skulle behöva framgå att stödet ska ges på ett sådant sätt att
det stärker förskolans kompensatoriska uppdrag. Stödet ska såklart
erbjudas alla, men staden skulle därutöver även kunna göra en
riktad satsning mot prioriterade områden.”
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§2
Val till stadsdelsnämndens sociala delegation 2021
KUNG 2020/492

Beslut
1. Till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utses:
Christer H Sjöblom (M), Tommy G Persson (L), Staffan
Gustavsson (MP), Mårten Risdal (S) och Marie-Louise
Siverstrand (V).
2. Till ersättare i sociala delegationen utses: Britt Tryding (M),
Lou-Ann Wejke-Norberg (M), Johanna Karlsson (S) och
EvaLena Varhelyi (V).
3. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
För ledamöterna Sjöblom och Persson ersättarna Tryding,
Wejke-Norberg, Karlsson och Varhelyi.
För ledamoten Gustavsson ersättarna Tryding, WejkeNorberg, Varhelyi och Karlsson.
För ledamoten Risdal ersättarna Karlsson, Varhelyi, Tryding
och Wejke-Norberg.
För ledamoten Siverstrand ersättarna Varhelyi, Karlsson,
Tryding och Wejke-Norberg.
4. Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen
utses: Christer H Sjöblom, ordförande,
och Mårten Risdal, vice ordförande.
5. Sammanträdena hålls i förvaltningens lokaler på
Lindhagensgatan 76, och börjar kl 16.15.
6. Instruktion för sociala delegationen fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation för
beslut i ärenden som rör enskilda och som inte får delegeras till
tjänsteperson.
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Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Max Almflod (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Max Almflod (SD) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut
med hänvisning till Sverigedemokraternas förslag:
Att förslagets avslås
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 det 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 takt med att partierna som finns
representerade i nämnden har utökats.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/492-1 Val till stadsdelsnämndens sociala
delegation 2021
 KUNG 2020/492-2 Instruktion för Kungsholmens
stadsdelsnämnds sociala delegation
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§3
Förordnanden och delegering enligt LVU och LVM
KUNG 2020/495

Beslut
1.
Stadsdelsnämnden förordnar förutom stadsdelsnämndens
ordförande Rasmus Jonlund (L) även Arvid Vikman Rindevall (S)
tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden, Christer H Sjöblom
(M), ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation, och
Mårten Risdal (S) tillika vice ordförande i stadsdelsnämndens
sociala delegation rätt att fatta beslut
- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 6 a § LVU om omedelbart omhändertagande
- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska inledas
- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården
- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande
- enligt 45 § LVM om begäran om handräckning av
Polismyndigheten, och, i särskilda fall, Kriminalvården.
2.
Stadsdelsnämnden delegerar till förutom stadsdelsnämndens
ordförande Rasmus Jonlund (L) även till Arvid Vikman Rindevall
(S) tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden, Christer H Sjöblom
(M), ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation, och
Mårten Risdal (S), tillika vice ordförande i stadsdelsnämndens
sociala delegation, rätt att fatta beslut
- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
- enligt 9 b § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.
3.
Stadsdelsnämnden uppdrar med stöd av 6 kap 39 §
kommunallagen åt nämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) samt
Arvid Vikman Rindevall (S) tillika vice ordförande i
stadsdelsnämnden, Christer H Sjöblom (M), ordförande i
stadsdelsnämndens sociala delegation och Mårten Risdal (S) tillika
vice ordförande i stadsdelsnämndens sociala delegation att fatta
brådskande beslut i ärenden om umgängesbegränsning och
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
4.
Stadsdelsnämnden förordnar enhetschef Jacob
Söderlund, biträdande enhetscheferna Karin Neubeck och Petra
Tietz samt socialsekreterarna Charlotte Dahlström, Anna Hammar,
Sofie Hermansson, Tove Hoversjö, Kristiina Kaha, Trang Le och
Emma Vikberg rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU begära
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handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
5.
Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls
till sociala delegationen vars protokoll anmäls till
stadsdelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen föreslår att mandatet för stadsdelsnämndens
vice ordförande samt för ordförande och vice ordförande i sociala
delegationen förtydligas genom att dessa personligen utses att ha
rätt att fatta de beslut som ordförande i socialnämnden enligt lag får
besluta om.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/495-1 Förordnanden och delegering enligt
LVU och LVM
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