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§ 1 Godkännande av föredragningslistan
BESLUT
Stadsdelsnämnden fastställer den av ordföranden föreslagna föredragningslistan för
sammanträdet.
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BESLUTSÄRENDEN
§ 2 Stadsdelsnämndens sociala delegation år 2022
BESLUT
Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i
sociala delegationen år 2022 enligt följande:
Arne Fredholm (M)
Kjell Backman (S)
Ann-Louise Ebérus (M)
Peter Öberg (L)
Milla Eronen (V)
Klas Wissman (M)
Olof Peterson (M)
Daniel Harc (S)
Niklas Aurgrunn (V)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Ärendet
Stadsdelsnämnden utser inom sig en social delegation som, enligt delegering från nämnden,
fattar merparten av de beslut som rör enskilda personer och där besluten enligt lag inte kan
delegeras till tjänstepersoner. Enligt den instruktion som stadsdelsnämnden sedan tidigare
har fastställt består delegationen av fem ledamöter och fyra ersättare.
Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i 2022 års sociala delegation utifrån partiernas yrkanden vid sammanträdet.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-03.
Dnr FAR 2021/766
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle besluta enligt gemensamt förslag
från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och
Centerpartiet – se BESLUT ovan.
Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle besluta enligt förslag från
Sverigedemokraterna – se Reservation nedan.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och
Centerpartiet.
Reservation
Leif Söderström (SD)
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1. Stadsdelsnämnden utser Leif Söderström (SD) att ingå i sociala delegationen, som
ledamot eller ersättare.
2. Nämnden anför därutöver följande:
Det stärker kommuninvånarnas förtroende för nämnderna och deras utskott om deras beslut
omfattas av en bred politisk förankring, mot bakgrund av detta anser vi att
Sverigedemokraterna, likt övriga politiska partier, skall tilldelas platser i nämndens utskott.
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§ 3 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden år 2022
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden förordnar enligt LVU respektive LVM ledamöterna Arne Fredholm (M),
Kjell Backman (S), Ann-Louise Ebérus (M), Peter Öberg (L) och Milla Eronen (V) 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 enligt 43 § 1 st 2 p LVU om biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård
för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
− 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 enligt 9 § och 9 b § LVU av omedelbart omhändertagande
− upphörande enligt 30 § LVU av tillfälligt flyttningsförbud
− upphörande enligt 31 g § LVU av tillfälligt utreseförbud.
3. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 39 § KL till ovan namngivna ledamöter rätten
att under år 2022 i brådskande ärenden fatta beslut om
− umgängesbegränsning och umgängesförbud enligt 14 § 2 st 1 p LVU
− hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU
− begäran enligt 43 § 1 st 1 p LVU om biträde av Polismyndighet eller Kriminalvård
för att genomföra läkarundersökning
− upphävande av beslut enligt dessa tre lagrum.
4. Brådskande beslut som fattas enligt 6 kap 39 § KL – punkt 3 ovan – anmäls vid
stadsdelsnämndens nästa sammanträde. Övriga beslut som fattas enligt förordnanden –
punkt 1 ovan – och delegeringar – punkt 2 ovan – anmäls och protokollförs vid sociala
delegationens nästa sammanträde. Delegationens protokoll anmäls sedan vid nämndens
nästa sammanträde.
Ärendet
Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i
individärenden. Stadsdelsnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande
och delegering. Förvaltningen föreslår att nämnden förordnar och delegerar till samma fem
ledamöter som genom nämndens beslut utses till ledamöter i sociala delegationen.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2021-12-03.
Dnr FAR 2021/767
Förslag till beslut
Ordföranden Kristina Lutz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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