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Val av sociala delegationen för år 2021
ÖST 2020/984
Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd utser Annika Elmlund (M),
Magnus Granat (M), Vivianne Gunnarsson (MP), Rudolf Sjöstrand
(S) och Stephanie Branzell (V) till ordinarie ledamöter i sociala
delegationen.
2. Östermalms stadsdelsnämnd utser Annika Elmlund (M) till
sociala delegationens ordförande och Rudolf Sjöstrand (S) till dess
vice ordförande.
3. Östermalms stadsdelsnämnd utser Christina Schönberg Messick
(L), Caroline Blomberg (C), Berit Nyberg (S) och Emil Bustos (S)
till ersättare i sociala delegationen.
4. Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationens
ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör
enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala
delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Vice ordförande eller
ledamoten i stadsdelsnämnden Magnus Granat (M) övertar
uppdraget i dennes frånvaro.
5. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner instruktionen för
stadsdelens sociala delegation.
6. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att sociala delegationens
första sammanträde för 2021 är den 7 januari klockan 17.00.
7. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 14 december
2021 utsett ledamöter och ersättare till Östermalms stadsdelsnämnd
för perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.
Med anledning därav ska en social delegation väljas för år 2021.
Sociala delegationens ansvarsområde regleras i lagar som
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.
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Beslutsgång
Göran Ek (SD) yrkar att förvaltningens förslag avslås och att
Sverigedemokraterna tilldelas en plats i den sociala delegationen.
Ordföranden ställer förslaget mot avslag och finner att nämnden har
avslagit yrkandet.
Ordförande frågade om det var nämndens mening att utse Annika
Elm lund (M), Rudolf Sjöstrand (S), Magnus Grant (M), Vivianne
Gunnarsson (MP) och Stephanie Branzell (V) till ledamöter i
sociala delegationen samt att utse Annika Elmlund (M) till
ordförande och Rudolf Sjöstrand (S) till vice ordförande.
Ordförande fann att nämnden var enig med valet av representanter.
Ordförande frågade om det var nämndens mening att utse Christina
Schönberg Messick (L), Caroline Blomberg (C), Berit Nyberg (S)
och Emil Bustos (S) till ersättare i sociala delegationen. Ordförande
fann att nämnden var enig med valet av representanter.
Ordförande frågade om det var nämndens mening att uppdra åt
sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att
nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas.
Vice ordförande eller ledamoten i stadsdelsnämnden Magnus
Granat (M) övertar uppdraget i dennes frånvaro.
Ordförande frågade om det var nämndens mening att godkänna
instruktionen för stadsdelens sociala delegation. Ordförande fann att
nämnden godkände instruktionen för stadsdelens sociala delegation.
Ordförande frågade om det var nämndens mening att besluta att
sociala delegationens första sammanträde för 2021 är den 7 januari
klockan 17.00. Ordförande fann att nämnden var enig med sociala
delegationens första sammanträde för 2021.
Reservation
Göran EK (SD) reserverar sig mot beslutet och anför följande:
Sverigedemokraterna har inte under föregående år tilldelats någon
plats i nämndens sociala delegation. 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 rim! igt att
Sverigedemokraterna, likt övriga partier, tilldelas en plats i den
sociala delegationen. Vi ställer oss positiva till att utöka antalet
ledamöter och ersättare i takt med att partierna som finns
representerade i nämnden har utökats.

