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Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen
2019
Förordnande och delegering
HL 2018/717

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter
till sociala delegationen 2019: ordförande Tomas Tetzell (M), vice
ordförarande Eva Fagerhem (S), Anna Wåglund (L), Lara Siadat
(MP) och Ann-Marie Strömberg (V) samt till ersättare: Tita
Bergquist (M), Johan Vesterlund (C), Mathias Walldén (S) och Lina
Hjort (V).
Nämnden förordnar vid sidan om nämndens ordförande Abit
Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) och ledamöterna
Tomas Tetzell (M), Eva Fagerhem (S), Lara Siadat (MP) och AnnMarie Strömberg (V) att besluta enligt 6 § LVU, 11§ LVU, 27 §
LVU, 43 § 1 st 2 p LVU och 13 § LVM.
Nämnden delegerar enligt 6 kap. 37 § KL till nämndens ordförande
Abit Dundar (L), vice ordförande Maria Ljuslin (V) och
ledamöterna Tomas Tetzell (M), Eva Fagerhem (S), Lara Siadat
(MP) och Ann-Marie Strömberg (V) rätten att besluta enligt 9 §
LVU, 30 § LVU och 31 § LVU.
Nämnden uppdrar enligt 6 kap. 39 § KL till ledamöterna Tomas
Tetzell (M), Eva Fagerhem (S), Lara Siadat (MP) och Ann-Marie
Strömberg (V) att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, avseende
beslut enligt 14 § 2 st 1 och 2 p LVU samt upphävande av beslut
enligt samma lagrum.
Nämnden fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i
sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
17 december 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden inrättade 2007 ett utskott, sociala delegationen,
för att fatta beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning mot
enskild. Sociala delegationen väljs för ett år i taget och består av
fem ledamöter och fyra ersättare. Tre ledamöter från majoriteten
och två ledamöter från oppositionen samt två ersättare från
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majoriteten och två ersättare från oppositionen. Sociala
delegationen sammanträder cirka en gång i månaden.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslog nämnden att utse följande ledamöter till
sociala delegationen utifrån nomineringar från de olika partierna:
Tomas Tetzell (M) till ordförande, Eva Fagerhem (S) till vice
ordförarande, Anna Wåglund (L), Lara Siadat (MP) och Ann-Marie
Strömberg (V).
Ordföranden föreslog nämnden att utse följande ersättare till sociala
delegationen utifrån nomineringar från de olika partierna: Tita
Bergquist (M), Johan Vesterlund (C) och Mathias Walldén (S).
Ordföranden informerade att två nomineringar inkommit från
oppositionen till den sista ersättarplatsen: Vänsterpartiet
nominerade Lina Hjort (V) och Sverigedemokraterna nominerade
Henrik Åkerlund (SD).
Beslutsgång
Ordförande fann att nämnden beslutat att utse Tomas Tetzell (M)
till ordförande, Eva Fagerhem (S) till vice ordförarande, Anna
Wåglund (L), Lara Siadat (MP) och Ann-Marie Strömberg (V) till
ledamöter och Tita Bergquist (M), Johan Vesterlund (C) och
Mathias Walldén (S) till ersättare.
Omröstning begärdes och var sluten eftersom ärendet
avser val
Omröstningen avsåg förslag till sista ersättarplatsen för
oppositionen i sociala delegationen. Nämndesekreteraren utsågs till
rösträknare. De röstande avgav sina valsedlar.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster var 13. Samtliga valsedlar var giltiga.
Valsedlarna delades upp i två grupper och räknades. Nio röster för
Lina Hjort (V) och fyra röster för Henrik Åkerlund (SD).
Ordföranden fann att nämnden efter omröstning beslutat att utse
Lina Hjort (V) till sista ersättarplatsen i sociala delegationen.
Reservation
Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
nomineringen från Sverigedemokraterna.
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Handlingar i ärendet
 HL 2018/717-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Val av
ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2019,
förordnande och delegering
 HL 2018/717-2 Bilaga Sociala delegationens instruktion
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