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§ 10
Val till sociala delegationen
ÖST 2020/503

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar till följande personer att
besluta på nämndens vägnar i ärenden inom sociala delegationens
ansvarsområde:
Rudolf Sjöstrand (S) fortsätter som ledamot istället för Birgit
Marklund Bejier (S),
Vivianne Gunnarsson (MP) som ledamot istället för Henrik
Lundquist (M),
Stephanie Branzell (V) fortsätter som ledamot istället för
Jaime Barrios (V),
Emil Bustos (S) fortsätter som ersättare istället för Berit
Nyberg (S) och
Sanna Eliasson (S) som ersättare istället för Rudolf Sjöstrand
(S)
2.
Östermalms stadsdelsnämnd utser Rudolf Sjöstrand (S) till
sociala delegationens vice ordförande.
3.
Beslutet gäller för tidsperioden 24 september 2020 till och
med den 31 december 2020.
4.
Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
skollagen (SL) med flera lagar. Beslut i dessa ärenden handlar ofta
om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som
är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste
behandlas inom stängda dörrar.Det finns ett antal beslut i enskilda
ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott
eller tjänstemän enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen och 10
kapitlet 5 § socialtjänstlagen.
Nämnden har den 3 januari 2020 utsett fem representanter till
ledamöter och fyra representanter till ersättare i sociala delegationen
för år 2020. Nämnden har även uppdragit åt delegationens
ordförande, vice ordförande och ledamot att fatta ordförandebeslut
på nämndens vägnar enligt LVU och LVM.
Med anledning av juninämndens valärende om en tillfällig social
delegation, har detta ärende aktualiserats om att ta ställning till
sociala delegationens representanter för tidsperioden 24 september
2020 till och med 31 december 2020, i ärenden som omfattas av
sociala delegationens ansvarsområde, föreslås Rudolf Sjöstrand (S)
fortsätter som ledamot istället för Birgit Marklund Bejier (S),
Vivianne Gunnarsson (MP) som ledamot istället för Henrik
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Lundquist (M), Stephanie Branzell (V) fortsätter som ledamot
istället för Jaime Barrios (V), Emil Bustos (S) fortsätter som
ersättare för Berit Nyberg (S) och Sanna Eliasson (S) som ersättare
istället för Rudolf Sjöstrand (S). Rudolf Sjöstrand (S) föreslås till
vice ordförande i sociala delegationen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Göran Ek (SD) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande
Vi har tidigare framfört att Sociala delegationens ledamöter bör
utökas i takt med att antalet partier i stadsdelsnämnden blivit fler.
Övriga partier har inte tagit till sig av detta, utan har valt att stänga
Sverigedemokraterna ute. Det finns en skyldighet gentemot väljarna
att tillgodose valresultatet, därför bör ledamöterna i Sociala
delegationen utökas. Vi anser dock att partier ska få göra
fyllnadsval av sina befintliga platser och vi kommer därför inte att
framföra något yrkande.

