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Ärendet
Sociala delegationen har att på stadsdelsnämndens vägnar fatta beslut i
ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Delegationen ska väljas bland stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare
enligt föreskrifterna i lagen om proportionellt valsätt, det vill säga med
samma proportioner som i stadsdelsnämnden och för ett år i taget.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 22 december 2020.
Dnr EÅV 2020/614
Yrkanden
Inge Pihlström (SD) yrkar
1. att utöka sociala delegationen med ytterligare en ersättare,
2. att utse Inge Philström (SD) som 5:e ersättare i sociala delegationen,
samt
3. att därutöver anföra
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 rimligt 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.
Vi yrkar på att Inge Pihlström (SD) tilldelas en plats i Sociala
delegationen.
Gustav Johansson (M) yrkar att nämnden utser Erika Wing (M), Urban
Rybrink (L) och Ola Gabrielson (MP) som ledamöter samt Kristiina
Katajikko (M) och Elisabet Abelson (C) som ersättare i sociala
delegationen
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Veronica Palm (S) yrkar att nämnden utser Gisela Norrman (S), Lena
Rydblom (V) som ledamöter samt Bo Hansson (S) och Lisa Palm (Fi) som
ersättare i sociala delegationen
Beslutsgång
Ordföranden Gustav Johansson (M) väljer ledamöter namn för namn
varvid majoriteten ej deltar i röstning av oppositionens förslag samt att
oppositionen ej deltar i röstning av majoriteters förslag.
Personval
Personval begärs avseende ersättare.
För att säkerställa valsekretessen så röstar endast fysiskt närvarande
ledamöter i sluten omröstning. Tomma valsedlar med rubriken ”Valsedel
till val av ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation 2021-0104” delas ut.
Ledamöterna röstar och viker valsedlarna två gånger och lägger i valurna.
Omröstningen utfaller, enligt nedan,
Kristiina Katajikko (M) – fyra (4) röster
Elisabet Abelson (C) – fyra (4) röster
Bo Hansson (S) – två (2) röster
Lisa Palm (Fi) – två (2) röster
Inge Pihlström (SD)- en (1) röst
Gustav Johansson (M) finner därmed att Kristiina Katajikko (M), Elisabet
Abelson (C), Bo Hansson (S) samt Lisa Palm (Fi) utses till ersättare i
sociala delegationen.
Reservation
Inge Pihlström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
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§5
Val av stadsdelsnämndens pensionärsråd 2021
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ordinarie ledamöter i
pensionärsrådet:
Ulla Andersson
Harry Vikner
Ulf Gran
Monica Engelhart
Bertil Larsson
2. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ersättare i
pensionärsrådet:
Christina Håll-Björk
Anita Eliasson
Karl Erik Martinsson
Elisabeth Skogsberg Arbon
Åke Svensson
Ärendet
Stadsdelsnämnden har ett pensionärsråd. Rådet ska informera nämnden
om hur det blir för pensionärer när den fattar olika beslut.
Pensionärsorganisationerna föreslår varje år vilka som ska vara med i rådet
men det är nämnden som beslutar.
Organisationerna har föreslagit tio personer. Förvaltningen föreslår att de
personerna ska vara med i pensionärsrådet år 2021.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 8 december 2020.
Dnr EÅV 2020/573.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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