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§1
Val av justerare och godkännande av dagordning
Beslut
Ole-Jörgen Persson (M) och Elvir Kazinic (S) utsågs att justera
dagens protokoll. Justeringen äger rum den 4 januari 2021.
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§2
Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens
pensionärsråd 2021
RK 2020/618

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner pensionärsorganisationernas
nomineringar gällande ledamöter och ersättare till det lokala
pensionärsrådet 2021.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i
allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet består
av fem ledamöter och fem ersättare vilka utses för ett år i taget.
Ledamöterna nomineras av de lokala pensionärsföreningarna
proportionellt i förhållande till föreningarnas medlemsantal i
stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara
bosatta i nämnda område. Pensionärsföreningarna i området har
nominerat representanter till pensionärsrådet 2021.
PRO, SPF och SKPF har enats om antalet ledamöter och ersättare
per förening, och har skriftligen inkommit med medlemsantal och
nomineringar till Rinkeby-Kistas lokala pensionärsråd.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 RK 2020/618-1 Tjänsteutlåtande - Val av ledamöter och
ersättare till stadsdelsnämnden pensionärsråd 2021 daterat
2020-12-17
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§3
Val av social delegation år 2021
RK 2020/624

Beslut
1. Till ledamöter (sju) i sociala delegationen utses: Kerstin
Thufvesson (M), Mauritz Jokela (M), Asi Rebbati (L), Martin
Michel (MP), Kerstin Aggefors (S), Kyllikki Iroegbu (S) och
Helene Wildner (V).
2. Till ersättare (tre) i sociala delegationen utses: Jean Robert Nino
(M), Elisabeth Hellström (M) och Estanislao Mboro (S).
3. Till ordförande utses Kerstin Thufvesson (M) och till vice
ordförande utses Kerstin Aggefors (S).
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 2007 att
inrätta ett utskott (social delegation) bestående av sju ledamöter och
tre ersättare. Ledamöter och ersättare i sociala delegation ska utses
av stadsdelsnämnden för varje kalenderår. Sociala delegationen ska
på stadsdelsnämndens vägnar besluta i enskilda ärenden:
 Socialtjänstlagen (SoL)
 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
 Föräldrabalken (FB)
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) yrkade att nämnden skulle
utse följande: ordförande Kerstin Thufvesson (M) vice ordförande
Kerstin Aggefors (S), ledamot Mauritz Jokela (M), ledamot Asi
Rebbati (L), ledamot Martin Michel (MP), ersättare Jean-Robert
Nino (M) och ersättare Elisabeth Hellström (M).
Elvir Kazinic (S) yrkade att nämnden skulle utse följande: ledamot
Kyllikki Iroegbu (S), ledamot Helene Wildner (V) och
ersättare Estanislao Mboro (S).
Janina Fond (SD) yrkade att nämnden skulle utse följande: ledamot
Janina Fond (SD) och ersättare Anna-Karin Nilsson (SD).
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde yrkandena mot
varandra och fann att nämnden hade beslutat att utse följande
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ledamöter och ersättare i sociala delegationen: ordförande Kerstin
Thufvesson (M), ledamot Mauritz Jokela (M), ledamot Asi Rebbati
(L), ledamot Martin Michel (MP), ersättare Jean-Robert Nino (M),
ersättare Elisabeth Hellström (M), vice ordförande Kerstin Aggefors
(S), ledamot Kyllikki Iroegbu (S), ledamot Helene Wildner (V) och
ersättare Estanislao Mboro (S).
Reservation
Janina Fond (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag enligt följande:
Förslag till beslut:
1. Att förslagets avslås
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 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
 RK 2020/624-1 Tjänsteutlåtande - Val av social delegation
år 2021 daterat 2020-12-11
 372702 Bilaga Instruktion för stadsdelsnämndens sociala
delegation
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§4
Förordnande av och delegation till ledamöter i
stadsdelsnämnden 2021
RK 2020/625

Beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar enligt LVU respektive LVM
ledamöterna Kerstin Thufvesson (M), Martin Michel (MP),
Kerstin Aggefors (S) och Elvir Kazinic (S) med rätt att
under år 2021 fatta beslut om
– omedelbart omhändertagande enligt 6 § och 6 a § LVU
– var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU
– tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU
– tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 2 st LVU
– begäran om biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
enligt 43 § 1 st 2 p LVU
– omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.
2. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 37 § KL till ovan
namngivna ledamöter rätten att under år 2021 fatta beslut
om
– upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 §
och 9 b § LVU
– upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 § LVU
– upphörande enligt 31 g § LVU av tillfälligt utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar enligt 6 kap 39 § KL till ovan
namngivna ledamöter rätten att under år 2021 fatta beslut i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas avseende
– umgängesbegränsning och umgängesförbud enligt 14 § 2
st 1 p LVU
– hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU
– upphävande av beslut enligt dessa båda lagrum.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa
brådskande beslut i enskilda ärenden. Stadsdelsnämnden kan även
ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. Nämnden
föreslås förordna de ledamöter som nämns enligt punkt 1 ovan.
Nämnden bör även delegera rätten att besluta i vissa andra
brådskande ärendetyper till nämndens ledamöter, enligt punkt 2 och
punkt 3 ovan.
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Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) yrkade att nämnden
skulle förordna följande ledamöterna: Kerstin Thufvesson (M),
Martin Michel (MP), Elvir Kazinic (S) och Kerstin Aggefors (S).
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förslag från Ole-Jörgen Persson (M).
Handlingar i ärendet
 RK 2020/625-1 Tjänsteutlåtande - Förordnande av och
delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2021 daterat
2020-12-21
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