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Protokoll 1/2022
fört vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträde
måndagen den 3 januari 2022 kl. 09:00-09:10,
Förvaltningshuset, Reykjavik pl 5, Borgarfjordsgatan 14, Kista
Ledamöter

Ole-Jörgen Persson (M) Ordförande
Elvir Kazinic (S) Vice ordförande
Tomas Beer (MP)
Carl Sträng (L) ersätter Johan Bergelin (L)
Kim Ekblom (C) ersätter Patrick Amofah (C)
Helene Wildner (V) ersätter Veronica Stiernborg (V)
Carl Henric Bramelid (SD) ersätter Jerker Söderlind (SD)

Övriga närvarande

Toni Mellblom Stadsdelsdirektör
Johan Hernman Avdelningschef
Julia Jonsson Ersättare nämndsekreterare

Justerare

Ole-Jörgen Persson (M), Elvir Kazinic (S)

Datum för justering

2022-01-03

Paragraf

§§1-4

Sekreterare

Julia Jonsson
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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 3 januari 2022.
Dagordningen godkändes.
Sammanträdet ajournerades mellan 09:04-09:06 för överläggningar.
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§2
Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens
pensionärsråd 2022
RK 2021/677

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner pensionärsföreningarnas
nomineringar av ledamöter och ersättare till det lokala
pensionärsrådet 2022.
Sammanfattning av ärendet
I varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd knutet till
nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information i frågor som berör äldres
levnadsförhållanden.
Ledamöterna i det lokala pensionärsrådet ska vara bosatta i
stadsdelsområdet. Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare
och nomineras av pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet utser
inom sig ordförande och vice ordförande. Pensionärsrådet utses av
stadsdelsnämnden för ett år i taget. Rådet ska sammanträda minst
sex gånger per år, varav minst en gång tillsammans med nämndens
presidium.
Pensionärsföreningarna i området, PRO, SPF och SKPF har
nominerat representanter till pensionärsrådet 2022.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 RK 2021/677-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-13 Val av
ledamöter nämndens penisonärsråd 2022
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§3
Val av social delegation år 2022
RK 2021/680

Beslut
1. Till ledamöter (sju) i sociala delegationen utses: Kerstin
Thuvesson (M), Kerstin Aggefors (S), Mauritz Jokela (M),
Carl Sträng (L), Tomas Beer (MP), Kyllikki Iroegbu (S)
och Helene Wildner (V).
2. Till ersättare (tre) i sociala delegationen utses: Jean-Robert
Nino (M), Elisabeth Hellström (M) och Hashim Mohamed
Jama (V).
3. Till ordförande utses Kerstin Thuvesson (M) och till vice
ordförande utses Kerstin Aggefors (S).
4. Omedelbar justering.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog utifrån nomineringar
från partierna att nämnden skulle utse följande ledamöter och
ersättare: Kerstin Thuvesson (M), Kerstin Aggefors (S), Mauritz
Jokela (M), Carl Sträng (L), Tomas Beer (MP), Kyllikki Iroegbu
(S), Helene Wildner (V), Jean-Robert Nino (M), Elisabeth
Hellström (M) och Hashim Mohamed Jama (V).
Carl Henric Bramelid (SD) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget – se
Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra
och fann att nämnden hade beslutat att utse följande ledamöter och
ersättare i sociala delegationen: Kerstin Thuvesson (M), Kerstin
Aggefors (S), Mauritz Jokela (M), Carl Sträng (L), Tomas Beer
(MP), Kyllikki Iroegbu (S), Helene Wildner (V), Jean-Robert Nino
(M), Elisabeth Hellström (M) och Hashim Mohamed Jama (V).
Reservation
Carl Henric Bramelid (SD) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag enligt följande:
1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut vad det gäller
antalet ledamöter och ersättare i den Sociala delegationen
2. Att oppositionens tre ledamotsplatser tillsätts av S, V och
SD med en ledamot vardera
3. Därutöver vill vi anföra följande
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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 delegationen är därför en
förutsättning för att nå de bästa lösningarna.
Genom att införa representation för de partier som har minst en
ordinarie ledamot i stadsdelsnämnden i den sociala delegationen
stärks förtroendet för politiken i stort och för de beslut som
sedermera tas.
Genom att, som hittills, exkludera Sverigedemokraterna från att ha
representation i den sociala delegationen riskeras tilltron till
demokratin, men i förlängningen också för de politiska beslutens
legitimitet.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/680-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 Val av
social delegation år 2022
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§4
Förordnande av och delegation till ledamöter i
stadsdelsnämnden 2022
RK 2021/681

Beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar enligt LVU respektive LVM
ledamöterna Kerstin Thufvesson (M), Kerstin Aggefors (S) Mauritz
Jokela (M) och Elvir Kazinic (S), med rätt att under år 2022 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 2022 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 2022 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

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Protokoll nr 1/2022
Sida 7 (7)
2022-01-03

brådskande ärendetyper till nämndens ledamöter, enligt punkt 2 och
punkt 3 ovan.
Förslag till beslut
Ordföranden Ole-Jörgen Persson (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att förordna och delegera till följande ledamöter: Kerstin
Thufvesson (M), Kerstin Aggefors (S), Mauritz Jokela (M) och
Elvir Kazinic (S).
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.
Handlingar i ärendet
 RK 2021/681-1 Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-06
Förordnande av och delegation till ledamöter i
stadsdelsnämnden 2022
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