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Stadsdelsdirektörens beslut enligt
delegering och övriga
anmälningsärenden
Här redovisas beslut som stadsdelsdirektörens har fattat enligt
delegering och övriga anmälningsärenden. Ärendena hålls
tillgängliga för nämnden vid sammanträdet.

A. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2019-06-14, protokoll (mejlat till nämnden
2019-06-19, efter justering)
2. Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 17, Strategi för god,
hälsosam och klimatsmart mat
3. Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 15, Finanspolicy för
kommunkoncernen Stockholms stad
4. Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 18, Överenskommelse om
omhändertagande av avlidna mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län
5. Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 19, Revidering av
samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB
gällande särskilda boendeformer med mera
6. Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 28, Höjning av
habiliteringsersättning
7. Kommunstyrelsen 2019-06-19 § 6, PM: Uppföljning av
budget 2019 – Tertialrapport 1 per den 30 april med
helårsprognos
8. Socialnämnden 2019-05-21 § 14, Socialtjänstrapport 2018
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9. Socialnämnden 2019-06-18 § 13, Årsrapport
Stockholmsenkäten 2018
10. Socialnämnden 2019-06-18 § 14, Stockholms stads
handlingsplan för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022
11. Socialnämnden 2019-06-18 § 15, Helhetssyn och samordning
av stödet till enskilda 18-30 år aktuella inom socialpsykiatri –
funktionshinderinspektörernas rapport
12. Socialnämnden 2019-06-18 § 18, Barnfamiljer med
socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra
boendeförhållanden
13. Socialnämndens tillståndsutskott, protokoll 2019-05-07

B. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
1. Länsstyrelsens beslut 2019-05-27 (i ärende med beteckning
705-1781-2019) efter tillsyn av stadsdelsnämnden enligt
tobakslagen, alkohollagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Dnr FAR 2019/316.
2. IVO:s beslut 2019-07-04 (i ärende med dnr 8.5-31062/2018)
att avsluta ärende som gäller enskild. (Sociala delegationen
beslutade om yttrande till IVO 2018-11-08.) Dnr 1.4521/2018.
3. IVO:s meddelande 2019-07-04 (i ärende med dnr 8.510282/2019) att IVO har förelagt Rosenhill Vård och Omsorg
AB att vid vite vidta en rad åtgärder. Farsta stadsdelsnämnd
har en eller flera brukare hos entreprenören och uppmanas
därför att följa upp att brukare får beviljade insatser utförda.
Dnr FAR 2019/330.
4. IVO:s beslut 2019-07-11 (dnr 6.3.2-22567/2019) att bifalla
ansökan från Frösunda Omsorg AB om byte av föreståndare
vid Värmlandsvägens gruppbostad för LSS-verksamhet. Dnr
FAR 2019/387.
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C. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. 2019-06-04: Medborgarförslag om roliga gupp i vägen som
alternativ till Gröna Lund. Förslaget faller utanför nämndens
ansvar och har därför skickats vidare till ansvarig instans,
trafikkontoret. Förslagsställaren har informerats.
2. 2019-06-30: Synpunkter och medborgarförslag som gäller
Trafikverkets förslag till bytespunkt Norra Sköndal.
Förslagsställaren har fått information om att frågan faller
utanför nämndens ansvar.
3. 2019-08-01: Medborgarförslag om en plaskdamm på torget i
Farsta Centrum. Förslaget faller utanför nämndens ansvar och
har därför skickats vidare till ansvarig instans, trafikkontoret.
Förslagsställaren har informerats.

D. Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering
(Inom parentes anges, där det är aktuellt, enligt vilken
ärendegrupp i nämndens delegeringsförteckning som
delegerade beslut har fattats. Beslut om vidaredelegering fattas
enligt nämndens beslut 2018-06-14 § 6 om
förvaltningschefens rätt att vidaredelegera; dnr 1.1-255/2018.)
1. 2019-06-03: Förlängning av samverkansöverenskommelse
med Lokalpolisområde Farsta, som längst till 2019-12-31.
2. 2019-06-10: Beslut om tillförordnade stadsdelsdirektörer och
ombud att föra nämndens talan – sommaren 2019. Dnr FAR
2019/308. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1730/2015.)
3. 2019-06-10: Vidaredelegering av beslutanderätt till
förvaltningens landskapsarkitekt. Dnr FAR 2019/307.
4. 2019-06-10: Vidaredelegering till tillfällig ersättare för
preventionssamordnare under föräldraledighet. Dnr FAR
2019/309

