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§1
Godkännande av dagordning samt val av justerare och
dag för justering
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade att utse Annika Rosenberg (M) och
Rashid Mohammed (V) att justera dagens protokoll.
Stadsdelsnämnden beslutade vidare att protokollet ska justeras
den 4 januari 2021.
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§2
Val av sociala delegationen 2021
ST 2020/727

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala
delegationen utse, Lotta Högström (M), Markku Sirviö (M), Mansur
Jama (MP), Carolina Rosén (L), Rashid Mohammed (V), Anna
Jonazon (S), Azad Hassan (S) och att till ersättare utse Dan
Lundvall (M), Lars Hallberg (KD), Elisabeth Persson Grip (V) och
Mecide Gulenay (S)
1. Till ordförande utses Lotta Högström (M) samt till vice
ordförande Rashid Mohammed (V),
2. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:
För Högström - Sirviö, Lundvall, Hallberg, Persson Grip, Gulenay
För Jama - Lundvall, Hallberg, Persson Grip, Gulenay
För Rosén - Lundvall, Hallberg, Persson Grip, Gulenay
För Mohammed - Persson Grip, Gulenay, Lundvall, Hallberg
För Jonazon - Hassan, Gulenay, Persson Grip, Lundvall, Hallberg
3. Beslutet gäller omedelbart,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet den 18 november 1996 beslöt Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd att inrätta en social delegation för beslut i enskilda
ärenden, enligt SoL, LVU, LVM och LSS med sju ledamöter och
fyra ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare ska utses bland
majoriteten och tre ledamöter och två ersättare ska utses bland
oppositionen.
Ordföranden ska utses bland majoritetens ledamöter och vice
ordföranden bland oppositionens ledamöter. Den ordning som
ersättare går in och tjänstgör vid ordinarie ledamots bortovaro ska
också beslutas.
I och med att ny stadsdelsnämnd valts från och med den 1 januari
2021 utser den nya nämnden sin sociala delegation.
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Förslag till beslut
Annika Rosenberg (M), Carolina Rosén (L), Mansur Jama
(MP), Linn Bessner (C) och Lars Hallberg (KD) föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Annika Rosenberg (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C+KD:s förslag.
Omröstning begärdes.
Följande voteringsordning fastställdes.
Den som biträder bifall till M+ L+ MP+C+KD:s förslag röstar ja.
Den som biträder bifall till SD:s förslag röstar nej.
Följande ja-röster avgavs: Annika Rosenberg (M), Carolina
Rosén (L), Mansur Jama (MP), Linn Bessner (C), Lars Hallberg
(KD), Rashid Mohammed (V), Anna Jonazon (S), Karin Ploen (Fi)
Följande nej-röster avgavs: Ghazal Saberian (SD).
M+ L+ MP+ C+KD:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 8
röster mot 1.
Reservation
Reservation anmäldes av Ghazal Saberian (SD) för eget förslag:
"Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi yrka följande:
Sverigedemokraterna har inte under föregående år tilldelats någon
plats i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd. 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 stadsdelens sociala delegation. Vi ställer oss positiva till att
utöka antalet ledamöter och ersättare i takt med att partierna som
finns representerade i nämnden har utökats.
Sverigedemokraterna yrkar att:
Att utöka förvlatningens förslag till beslut med 2 ledamöter och en
ersättare, där Sverigedemokraterna får en ledamot och en ersättare
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och majoriteten får en till ledamot för att majoritetsförhållandena
inte ska ändras.
Sverigedemokraterna nominerar Ghazal Saberian som ledamot
utöver de av förvaltningen nominerade ledmöterna i sociala
delegationen och Jihad Adlouni som ersättare utöver de av
förvaltningen nominerade ersättarna. Sverigedemokraterna överlåter
val av ledamot för majoriteten till majoritetspartierna".
Handlingar i ärendet
 388739 (Godkänd - R 1) Val av social delegation 2021
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§3
Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU
(1990:52) och LVM (1988:870)
ST 2020/728

Beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden i sociala delegationen
Lotta Högström (M), vice ordföranden i sociala delegationen
Rashid Mohammed (V) och ledamoten Markku Sirviö (M) rätt att
fatta beslut
enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas
enligt 13 § LVM omedelbart omhändertagande
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 43 § 1st 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet, eller
kriminalvård, för att genomföra beslut om vård eller omedelbart
omhändertagande.
2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordföranden i sociala
delegationen Lotta Högström (M), vice ordföranden i sociala
delegationen Rashid Mohammed (V) och ledamoten Markku Sirviö
(M) rätt att fatta beslut
enligt 14 § 2 st 1p och 2p LVU om umgängesbegränsning,
hemlighållande av vistelseort samt upphävande av beslut enligt
samma lagrum.
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.
3. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda tjänstepersoner vid
stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43§ 1 st 2p
LVU inom nämndens eget ansvarsområde.
Tjänstepersoner vid stadsdelsnämnden: Sara Jogestrand, Anne
Hiller, Mari Gilbe, Ann-Sofie Östling, Pia Josefsson, Elinor
Stjernswärd, Mia Lindgren, Maria Wendelstig, Hanna Lundblad,
Sara Borgia och Ida Carnesten.
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4. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation ska
ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
5. Tidigare beslut om delegation och förordnande enligt LVU och
LVM upphör att gälla.
6. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden förordnar vid sidan av ordföranden ett antal
nämndledamöter att fatta beslut enligt 6, 9, 11 och 27 §§ samt 43 §
1st 2p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
och 13 § om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Vidare delegeras beslut enligt 14§ 2 st 1 p och 2 p, 30 § LVU.
Därutöver förordar stadsdelsnämnden ett antal tjänstepersoner i
förvaltningen att begära polishandräckning för att enligt 43 § 1st 2p
LVU genomföra beslut.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 388886 (Godkänd - R 1) Delegation och förordnande i
ärenden enligt LVU och LVM
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§4
Val av representanter till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnds brottsförebyggande råd 2021
ST 2020/729

Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Åsa Nilsson
Söderström (L) att, förutom ordföranden och vice
ordföranden i stadsdelsnämnden, ingå i stadsdelens
brottsförebyggande råd 2021,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Björn
Rydstedt (C) som ersättare för ordföranden,
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Karin Ploen
(Fi) som ersättare för vice ordföranden,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Lars
Hallberg (KD) som ersättare för Åsa Nilsson Söderström
(L),
5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkände den 2 januari 2017, § 4,
revidering av arbetsformer för lokala Brottsförebyggande rådet
(Brå). Stadsdelsnämnden ska varje år utse en ledamot att, förutom
ordföranden och vice ordföranden, ingå i stadsdelsområdets
Brottsförebyggande råd (Brå). Personliga ersättare ska också utses.
Stadsdelsnämndens ordförande är ordförande i Brå. Ersättare för
ordförande är stadsdelsnämndens vice ordförande. Utöver det
revideras rådets sammansättning.
Förslag till beslut
Annika Rosenberg (M), Carolina Rosén (L), Mansur Jama (MP),
Linn Bessner (C) och Lars Hallberg (KD) föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Annika Rosenberg (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C+KD:s förslag.
Omröstning begärdes.
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Följande voteringsordning fastställdes.
Den som biträder bifall till M+ L+ MP+ C+KD:s förslag röstar ja.
Den som biträder bifall till SD:s förslag röstar nej.
Följande ja-röster avgavs: Annika Rosenberg (M), Carolina
Rosén (L), Mansur Jama (MP), Linn Bessner (C), Lars Hallberg
(KD), Rashid Mohammed (V), Anna Jonazon (S), Karin Ploen (Fi)
Följande nej-röster avgavs: Ghazal Saberian (SD).
M+ L+ MP+C+KD:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 8
röster mot 1.
Reservation
Reservation anmäldes av Ghazal Saberian (SD) för eget förslag:
"Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi yrka följande:
Sverigedemokraterna har inte under föregående år tilldelats någon
plats i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd. 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 stadsdelens brottsförebyggande råd. Vi ställer oss positiva till
att utöka antalet ledamöter och ersättare i takt med att partierna som
finns representerade i nämnden har utökats.
Sverigedemokraterna yrkar att:
Att utöka förvlatningens förslag till beslut med en ersättare för Åsa
Nilsson Söderström (L) där Lars Hallberg (KD) träder in som förste
ersättare och Ghazal Saberian (SD) som andre ersättare för Åsa
Nilsson Söderström (L)".
Handlingar i ärendet
 388865 (Godkänd - R 1) Val av representanter till SpångaTensta stadsdelsnämnds brottsförebyggande råd 2021
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§5
Val av representanter till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnds näringslivsråd 2021
ST 2020/730

Beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Björn Rydstedt (C) till ordföranden
och Celal Altun (S) till vice ordförande i näringslivsrådet.
2. Till ledamot utses Niklas Dahlstrand (M).
3. Till ersättare utses Mansur Jama (MP), Jan Kjellegård (M)
och Nassir Abdullahi Ali (S).
Sammanfattning av ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 23 april 2015 att
inrätta ett näringslivsråd. Instruktionerna för Näringslivsrådet
reviderades av stadsdelsnämnden den 31 januari 2019 § 4.
Stadsdelsnämnden ska utse tre ledamöter och tre ersättare.
Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland
ledamöterna.
Förslag till beslut
Annika Rosenberg (M), Carolina Rosén (L), Mansur Jama (MP),
Linn Bessner (C) och Lars Hallberg (KD) föreslog att nämnden
skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Ghazal Saberian (SD) lade fram ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Annika Rosenberg (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+ MP+ C+KD:s förslag.
Omröstning begärdes.
Följande voteringsordning fastställdes.
Den som biträder bifall till M+ L+ MP+C+KD:s förslag röstar ja.
Den som biträder bifall till SD:s förslag röstar nej.
Följande ja-röster avgavs: Annika Rosenberg (M), Carolina
Rosén (L), Mansur Jama (MP), Linn Bessner (C), Lars Hallberg
(KD), Rashid Mohammed (V), Anna Jonazon (S), Karin Ploen (Fi)
Följande nej-röster avgavs: Ghazal Saberian (SD).
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M+ L+ MP+ C+KD:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 8
röster mot 1.
Reservation
Reservation anmäldes av Ghazal Saberian (SD) för eget förslag:
"Förslag till beslut
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi yrka följande:
Sverigedemokraterna har inte under föregående år tilldelats någon
plats i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd. 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 stadsdelens brottsförebyggande råd. Vi ställer oss positiva till
att utöka antalet ledamöter och ersättare i takt med att partierna som
finns representerade i nämnden har utökats.
Sverigedemokraterna yrkar att:
Att utöka förvaltningens förslag till beslut med en ersättare.
Sverigedemokraterna nominerar Ghazal Saberian som ersättare
utöver de av förvaltningen nominerade ersättarna".
Handlingar i ärendet
 388742 (Godkänd - R 1) Val av representanter till SpångaTensta stadsdelsnämnds näringslivsråd 2021

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Protokoll nr 1/2021
Sida 13 (14)
2021-01-04

§6
Val av representanter till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnds pensionärsråd 2021
ST 2020/731

Beslut
Stadsdelsnämnden utser följande 5 ledamöter och 5 ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2021:
ledamot Thomas Sessler, SPF
ledamot Carin Due Bergman, SPF
ledamot Evy Möller, SPF
ledamot Eddie Bervelin, PRO
ledamot Pekka Kastenbom, PRO
ersättare Ulf Nilsson, PRO
ersättare Rune Jonsson, PRO
ersättare Ulla-Britt Fogelström, SPF
ersättare Lena Lindmark, SPF
ersättare Bo Werner, SPF
Sammanfattning av ärendet
Inför år 2021 utser stadsdelsnämnden ett pensionärsråd bestående
av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöterna nomineras av lokala
pensionärsorganisationer. Fördelningen av ledamöter sker i
förhållande till organisationernas medlemsantal och de utses
proportionellt i förhållande till medlemsantalet. Ledamöterna ska
vara bosatta inom stadsdelsnämndens geografiska område. Jämkade
uddatalsmetoden används för fördelning av mandaten i allmänna
val. Mandaten fördelas med sex platser till SPF och fyra platser till
PRO. SPF får 3 ledamöter och 3 ersättare. PRO får 2 ledamöter och
2 ersättare. SPF och PRO har inkommit med nomineringar för 2021.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 387728 (Godkänd - R 1) Val av representanter till SpångaTensta stadsdelsnämnds Pensionärsråd 2021
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Övriga frågor
Inget togs upp.
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