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§4
Val av ledamöter och ersättare till
Norrmalms stadsdelsnämnds sociala
delegation 2020
NORR 2019/689
Beslut
Till ordförande utses Bo Andersson (M).
2. Till vice ordförande utses Magnus Waller (S).
3. Till ledamöter utses Gunilla Svensson Pilefors (M), Margita
Jacobsson (L), Lisbeth Friman (KD), Susie de Ciutiis (S)
och Victor Gustafsson (V).
4. Till ersättare utses Hanna Werner (M), Fredrik Adolfsson
(C), Matz Larsson (S) och Karin Norman (V).
5. Paragrafen justeras omedelbart
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-12-17.
Sociala delegationen är ett beredande och beslutande organ till
stadsdelsnämnden och ska på nämndens vägnar fatta beslut i
ärenden där nämnden delegerat beslutanderätten till
delegationen.
Sociala delegationen utses för ett kalenderår i taget och ska ha
sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande
samt fyra ersättare. Ordförande, vice ordförande, ledamöter
och ersättare ska utses av nämnden.

Förslag till beslut
Bo Andersson (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
Julian Kroon (SD)) lade fram ett förslag till beslut från
Sverigedemokraterna och föreslog att nämnden skulle besluta i
enlighet med detta.
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Beslutsgång
Ordföranden Ulla Sjöbergh (S) ställde förslagen mot varandra
och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Julian Kroon (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag:
1.

Att förvaltningens förslag avslås

2.

Därutöver vill vi anföra följande:

Den sociala delegationens uppgifter är att vara ett organ som
bistår stadsdelsnämnden i viktiga beslut som rör stadsdelens
invånare. En god mångfald i den sociala delegationen är något
som gynnar nämndens verksamhet och som stärker förtroendet
för de beslut som sedan tas i stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna är idag ett av Sveriges och Stockholms
största partier. Tiotusentals stockholmare sympatiserar idag
med Sverigedemokraterna och vår politik. Det gynnar
kommuninvånarna att den sociala delegationen har en bred
politisk förankring i de beslut man tar och det skulle i stort öka
förtroendet för delegationens och stadsdelsnämndens arbete.
Med bakgrund av det anser vi att Sverigedemokraterna ska
tilldelas en plats i den sociala delegationen. Vi ställer oss
positiva till att öka antalet ledamöter och ersättare i
delegationen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-17
Instruktion för stadsdelsnämndens sociala delegation
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