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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 2020-04-08, protokoll (mejlat till nämnden
2020-04-15, efter justering)
2. Kommunfullmäktige 2020-03-23 § 12, Avgifter för kopior
m.m. av allmänna handlingar
3. Kommunfullmäktige 2020-03-23 § 13, Stockholms stads
säkerhetsprogram 2020-2023
4. Kommunfullmäktige 2020-05-04 § 7, Årsredovisning 2019
med uppföljning av budget för Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 20 april 2020
5. Kommunfullmäktige 2020-05-04 § 8, Revisionsberättelser
över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2019
jämte granskningsrapporter avseende bolagen. Bordlagd vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020. (Farsta
stadsdelsnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet. KF riktar anmärkningar mot fastighetsnämnden.)
6. Kommunfullmäktige 2020-05-04 § 10, Policy för Stockholms
stads konton i sociala medier
7. Kommunfullmäktige 2020-05-04 § 11, Reglering av EBO
asylsökande inom Stockholms stad
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8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-03-24 § 24,
Sjöbaserade anordningar för automatisk uppsamling av skräp.
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Rapport av förvaltningens uppdrag om att utreda om flytande
papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra
den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens
vattendrag.
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-21 § 11,
Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2019
10. Socialnämnden 2020-04-21 § 16, Avtalsuppföljning av
socialtjänst och LSS-verksamhet
11. Socialnämnden 2020-04-21 § 17, Utvärdering av SIPsamordnarsatsningen, barn och unga
12. Socialnämnden 2020-04-21 § 18, Insatser för att stabilisera
skolgång
13. Socialnämnden 2020-04-21 § 19, Implementering av stadens
ANDT-politiska program 2018-2021 – en halvvägsrapport
14. Socialnämnden 2020-04-21 § 20, Inriktning av FoU-medel
för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2021 samt
redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år
2019
15. Socialnämndens tillståndsutskott, protokoll 2020-03-11
16. Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder
inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Riksbyggen
ekonomisk förening. (Mejlat till nämnden 2020-04-09 inför
behandling i exploateringsnämnden 2020-04-23.)

B. Rapporter från Stadsrevisionen
Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för
att granska den verksamhet som bedrivits av nämnder och styrelser.
Stadsrevisionen granskar hur nämnder och styrelser tar ansvar för
att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
Här redovisas de rapporter som stadsdelsnämnden inte ska yttra
sig över utan enbart har fått för kännedom. Rapporterna finns på
https://start.stockholm/revision.
Inga rapporter fanns att anmäla.
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C. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
1. IVO, beslut 2020-04-23 (dnr 8.5-25343/2019) att avsluta
tillsyn av individ- och familjeomsorgen. Dnr FAR 2019/329.
(Stadsdelsnämnden lämnade ett yttrande 2020-03-05.)

D. Skrivelser från allmänheten till nämnden
Inga skrivelser fanns att anmäla.

E. 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. 2020-03-13: Avtal med Nordea om Swish Företag för
Mötesplats Fagersjö. Dnr FAR 2020/208.
2. 2020-03-19: Beslut om anbudsinfordran och
upphandlingsdokument avseende upphandling av inköp och
distribution av dagligvaror till hemtjänsten. Dnr FAR
2020/71.
3. 2020-03-20: Ramavtal om pedagogiska bemanningstjänster
2020 för avtalsområde 2, förskola, med People Productions
Sweden AB, Pedagogpoolen i Sverige AB och Bemannia AB.
Dnr FAR 2020/133. (8:13)
4. 2020-04-02: Direktupphandling av städning av sjukvårdslokal
(avser tillfällig lokal vid Edö). FAR 2020/185. (8:12)
5. 2020-04-03: Avtal med Soleva Vårdkonsult AB om uppdrag
som enhetschef vid tillfällig sjukvårdslokal vid Edö. Dnr FAR
2020/201
6. 2020-04-03: Förlängning av separata avtal med Rengörare
Näslund AB, ISKO AB, PMI Clean AB, Städ- och
maskincentralen i Stockholm AB och MIAB A om
lokalvårdstjänster till Farsta stadsdelsförvaltning. Dnr FAR
2020/110. (8:12)
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7. 2020-04-09: Ändrad vidaredelegering inom områdena vuxen
och socialpsykiatri samt redaktionella ändringar i
ärendegrupper. Dnr FAR 2020/202. (Enligt nämndbeslut
2018-06-14; dnr 1.1-255/2018.)
8. 2020-04-22: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Tallkrogens Grannsamverkan (en del av Tallkrogens
trädgårdsstadsförening) om trygghet och trivsel i Tallkrogen
med omnejd. Dnr FAR 2020/68. (5:6)
9. 2020-04-23: Genomförandebeslut om renovering av
parkvägar i Svedmyra och Hökarängen, enligt
inriktningsbeslut i verksamhetsplan 2020. Dnr FAR 2020/227.
(8:14)
10. 2020-04-23: Överenskommelse med Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning (utförare) om tillagning och leverans av
färdiglagad portionsförpackad mat och matlådor till Farstas
verksamheter inom äldreomsorgen respektive LSS daglig
verksamhet. Dnr FAR 2020/226. (8:12)
11. 2020-04-24: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
Skärholmens stadsdelsförvaltning att för Farsta
stadsdelsnämnds räkning genomföra upphandling av ramavtal
för byggledning av anläggningsentreprenader och
parkinvesteringar. Dnr FAR 2020/233. (Även enligt 8:13)

