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§2
Val av sociala delegationen 2019
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala
delegationen utse, Annika Rosenberg (M), Markku Sirviö (M),
Mansur Jama (MP), Carolina Rosén (L), Rashid Mohammed (V),
Anna Jonazon (S), Azad Hassan (S) och att till ersättare utse Lotta
Högström (M), Jessica Stjernström (KD), Elisabeth Persson Grip (V)
och Agneta Åberg (S)
1. Till ordförande utses Annika Rosenberg (M) samt till vice
ordförande Rashid Mohammed (V),
2. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:
För Rosenberg, Sirviö
För Jama
För Rosen
För Mohammed
För Jonazon, Hassan

Högström, Stjernström,
Persson Grip, Åberg
Högström, Stjernström,
Persson Grip, Åberg
Högström, Stjernström,
Persson Grip
Persson Grip, Åberg, Högström,
Stjernström
Åberg, Persson Grip, Högström,
Stjernström

3. Beslutet gäller omedelbart,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Ärendet
Vid sammanträdet den 18 november 1996 beslöt Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd att inrätta en social delegation för beslut i enskilda
ärenden, enligt SoL, LVU, LVM och LSS med sju ledamöter och fyra
ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare ska utses bland majoriteten
och tre ledamöter och två ersättare ska utses bland oppositionen.
Ordföranden ska utses bland majoritetens ledamöter och vice
ordföranden bland oppositionens ledamöter. Den ordning som
ersättare går in och tjänstgör vid ordinarie ledamots bortovaro ska
också beslutas.
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I och med att ny stadsdelsnämnd valts från och med den 1 januari
2019 utser den nya nämnden sin sociala delegation.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 18 december 2018.
Dnr 1.1-849/2018
Förslag till beslut
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M), Carolina Rosén (L), Sus Andersson
(MP) och Linn Bessner (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom förvaltningens förslag med tilläggsyrkande av att Agneta
Åberg (S) väljs som ersättare.
Shirley Magné (SD) lade fram ett eget förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång
Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat att anta M+ L+MP+C:s förslag.
”Förslag till beslut
Att stadsdelsnämnden utökar sociala delegationen med en ytterligare
ordinarie plats och ytterligare en ersättare plats”.
Särskilt uttalande
Anna Jonazon m.fl. (S) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande
Sociala delegationen ska vaka över kvalitéten i överväganden och
känsliga beslut såsom exempelvis individuella tvångsåtgärder. Den
som utses till detta förtroendeuppdrag förväntas ta ansvar. Frånvaro
innebär inte att den som utsetts befrias från ansvar. Systematisk
frånvaro innebär att man sviker det förtroende man fått.
I den mån en förtroendevald uppvisar omfattande och systematisk
frånvaro förväntar vi oss att vederbörande avsäger sig sitt uppdrag till
förmån för någon som avser att sköta uppdraget.
Vi bör framöver fortlöpande stämma av frånvaro och vara noggranna
med att notera angivna i förväg skäl”.

