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Protokoll 1/2022
fört vid Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde
måndagen den 3 januari 2022 kl. 09:00-09:25, Virkesvägen 3,
plan 4, rum Tantolunden
Ledamöter

Christoffer Järkeborn (M) Ordförande
Anders Göransson (S) Vice ordförande (Dagens
mötesordförande)
Mikael Igelström (M)
Harald Eriksson (M)
Lars Rottem Krangnes (C)
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Martin Westmont (SD)
Anders Karlsson (M)
Johan Lisspers (L) ersätter Anne-Lie Elfvén (L)
Magnus Palm (MP)
Cassandra Solback (S) ersätter Jörgen Gyllenblad (S)
Elis Wibacke (V) ersätter Frida Nehrfors Hultén (V)

Ersättare

Eva Runvald (M)
Britt Haselwanter (M)
Roslana Cederhage (M)
Frida Bondesson (KD)
Anna-Karin Lindahl (S)
Ulf Wester (SD)

Övriga närvarande

Martha Anderstedt Nämndsekreterare
Ann-Christine Jenvén Stadsdelsdirektör

Justerare

Anders Göransson, Roslana Cederhage

Datum för justering

2022-01-03
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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden utser Roslana Cederhage (M) att tillsammans
med dagens mötesordföranden Anders Göransson (S), justera
protokollet den 3 januari 2022.
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§2
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föredragningslistan med följande
tillägg:
Punkt 6 - Information från förvaltningen läggs till på dagordningen
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§3
Val av Södermalms stadsdelsnämnds sociala delegation
år 2022
Valärende
SÖD 2021/1393

Beslut
1. Stadsdelsnämnden utser sju ledamöter och fyra ersättare till
sociala delegationen år 2022 enligt följande:
Ledamöter:
Roslana Cederhage (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Ashna Ibrahim (C)
Magnus Palm (MP)
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Anders Göransson (S)
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Ersättare:
Britt Haselwanter (M)
Mikael Igelström (M)
Anna-Karin Lindahl (S)
Elis Wibacke (V)
2. Till ordförande i sociala delegationen utses Roslana Cederhage
(M) och till vice ordförande utses Britten Lagerkvist Tranströmer
(S)
3. Stadsdelsnämnden fastställer ordning för ersättares inträde till
tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018.
4. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Martin Westmont (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag (bilaga).
Ersättaryttrande
Ulf Wester (SD) ställer sig bakom Sverigedemokraternas förslag till
beslut.
Sammanfattning av ärendet
Sociala delegationen är ett utskott till stadsdelsnämnden som har till
uppgift att på nämndens vägnar besluta i individärenden. Enligt
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instruktionen för sociala delegationen ska utskottet bestå av sju
ledamöter och fyra ersättare som väljs för ett kalenderår i taget.
Bland ledamöterna i sociala delegationen ska en ordförande och en
vice ordförande utses.
Stadsdelsnämnden beslutar i vilken ordning ersättarna tjänstgör.
Förvaltningen föreslår att den inträdesordning som fastställts
avkommunfullmäktige den 17 december 2018 för mandatperioden
2019-2022 och som gäller för stadsdelsnämnden, även tillämpas i
sociala delegationen.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag och lämnar ett gemensamt förslag på ledamöter och ersättare
till sociala delegationen från Moderaterna, Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet som
lyder:
Ledamöter - Roslana Cederhage (M), Anne-Lie Elfvén (L),
Ashna Ibrahim (C), Magnus Palm (MP), Britten Lagerkvist
Tranströmer (S), Anders Göransson (S) och Charlotte Lilja
Pittuco (V).
Ersättare - Britt Haselwanter (M), Mikael Igelström (M),
Anna-Karin Lindahl (S) och Elis Wibacke (V)
Bland ledamöterna föreslås Roslana Cederhage (M) till
ordförande och Britten Lagerkvist Tranströmer (S) till vice
ordförande.
Martin Westmont (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt
Sverigedemokraternas förslag (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - ett
gemensamt förslag från (M), (S), (V), (L), (MP) och (C) samt ett
från (SD). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget från (M), (S),
(V), (L), (MP) och (C) samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1393-1 Tjänsteutlåtande Val av Södermalms
stadsdelsnämnds sociala delegation 2022
 SÖD 2021/1393-1.1 Instruktion för Södermalms
stadsdelsnämnds sociala delegation - fastställd 2020-01-02

§ 3 Förslag till beslut - Sverigedemokraterna
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Dnr SÖD 2021/1393
Ärende 3
Martin Westmont (SD)
Ulf Wester (SD)

Val av Södermalms stadsdelsnämnds sociala delegation år 2022
Förslag till beslut
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:
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.
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Ärende 3
Val av Södermalms
stadsdelsnämnds sociala
delegation år 2022
Christoffer Järkeborn, M
Anders Göransson, S
Charlotte Lilja Pittuco, V
Anne-Lie Elfvén, L
Lars Rottem Kranges, C
Magnus Palm, Mp
Förslag till beslut
1. att utse följande sju ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen
2022.
Ledamöter:
Roslana Cederhage, M
Anne-Lie Elfvén, L
Ashna Ibrahim, C
Magnus Palm, Mp
Britten Lagerkvist Tranströmer, S
Anders Göransson, S
Charlotte Lilja Pittuco, V
Ersättare:
Britt Hasselwanter, M
Mikael Igelström, M
Anna-Karin Lindahl, S
Elis Wibacke, V
2. att utse Roslana Cederhage till ordförande och Britten Lagerkvist
Tranströmer till vice ordförande.
3. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§4
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM till
ledamöter i stadsdelsnämnden år 2022
SÖD 2021/1394

Beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar stadsdelsnämndens ledamot,
tillika ledamot i sociala delegationen, Anne-Lie Elfvén (L)
samt stadsdelsnämndens ledamot, tillika vice ordförande i
sociala delegationen, Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
rätten att under år 2022 fatta beslut i brådskande fall enligt
6, 6a, 9, 11 och 27 §§, 31 d § 2 st. och 43 § 1 st. 2p. LVU
samt 13 § LVM.
2. Besluten ska anmälas vid sociala delegationens
nästkommande sammanträde, vars protokoll anmäls till
stadsdelsnämnden.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag har nämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande
beslut i enskilda ärenden som rör individer. Nämnden kan även ge
andra ledamöter den rätten genom förordnande. Förvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden förordnar två stycken ledamöter i
stadsdelsnämnden tillika ledamöter i sociala delegationen rätten att
under år 2022 fatta sådana brådskande beslut enligt 6, 6a, 9, 11 och
27 §§, 31 d § 2 st. och 43 § 1 st. 2p. LVU samt 13 § LVM.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens där (M), (S), (V), (L), (MP) och (C) gemensamt
kompletterar med namn på sociala delegationens ledamot Anne-Lie
Elfvén (L) och vice ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer (S).
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/1394-1 Tjänsteutlåtande Förordnande av
beslutanderätt enligt LVU och LVM till ledamöter i
stadsdelsnämnden år 2022
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Ärende 4
Förordnande av
beslutanderätt enligt LVU
och LVM till ledamöter i
stadsdelsnämnden 2022
Christoffer Järkeborn, M
Anders Göransson, S
Charlotte Lilja Pittuco, V
Anne-Lie Elfvén, L
Lars Rottem Kranges, C
Magnus Palm, Mp
Förslag till beslut
1. att stadsdelsnämnden förordnar sociala delegationens ledamot Anne-Lie
Elfvén, L och vice ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer, S rätten att
under år 2021 fatta beslut i brådskande fall enligt 6, 6a, 9, 11 och 27 §§, 31
d § 2 och 43 § 1 2p. LVU samt 13 § LVM.
2. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§5
Val av Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd år
2022
SÖD 2021/952

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
nominerade representanter till pensionärsrådet.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att kalla rådet
till ett första möte för konstituering.
Sammanfattning av ärendet
Rådet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. De fem
ordinarie platserna som ledamöter fördelas så att PRO får två
platser, SPF två platser och SKPF en plats. De fem ersättarplatserna
fördelas så att PRO får två platser, SPF två platser och SKPF en
plats.
Förvaltningen föreslår följande nominerade representanter:
Ledamöter
Gun Sandquist PRO
Kerstin Tovesson PRO
Maris Sedlenieks SPF
Cecilia Söderman SPF
Åsa Kindblom SKPF
Ersättare
Per Rudin PRO
Marianne Elinsdotter PRO
Catarina Stavenberg SPF
Catrin Jarl SPF
Lars Bromander SKPF
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2021/952-3 Tjänsteutlåtande Val av Södermalms
stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2022
 SÖD 2021/952-3.2 Uträkning nomineringar mandat 2022
 SÖD 2021/952-3.1 Reglemente för pensionärsråden
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§6
Information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Nämndens ordförande Christoffer Järkeborn (M) och
stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén, informerar om nämndens
och stadens förhållningsregler avseende nämndsammanträden under
pandemin och hur stadsdelsnämnden ska förhålla sig till detta med
tanke på den nu ökande smittspridningen.

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Roslana,Cederhage
Hans Anders,Göransson
Anna Martha Linnéa,Anderstedt

Datum
2022-01-03
2022-01-03
2022-01-03

