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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 2020-05-20, protokoll. Mejlat till nämnden
2020-05-27, efter justering.
2. Krisledningsnämndens protokoll 2020-05-20 med beslut om
överföring av vissa av stadsdelsnämndernas och
socialnämndens ansvar till krisledningsnämnden med
anledning av covid-19. Ansvaret gäller dels tillfälligt utökad
möjlighet att spara ledsagartid, dels öppning av daglig
verksamhet enligt LSS.
3. Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 20, Stockholms stads
näringslivspolicy
4. Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 21, Miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
5. Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 22, Klimathandlingsplan
2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
6. Kommunstyrelsen 2020-05-27 § 8, PM - ändring efter
granskning järnvägsplan för utbyggd depå i Högdalen
7. Socialnämnden 2020-05-26 § 9, Myndighetsutövande
socialtjänst på skolan
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8. Socialnämnden 2020-05-26 § 11, Nulägesbeskrivning konsekvenser av nya utskrivningsregler – Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
9. Socialnämnden 2020-05-26 § 12, Rapport över arbetet mot
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2019
10. Socialnämnden 2020-05-26 § 13, Årsrapport för personligt
ombud 2019
11. Socialnämnden 2020-05-26 § 14, Socialtjänstrapport 2019
12. Socialnämnden 2020-05-26 § 16, Uppföljning av stadens lex
Sarah-rapportering år 2019
13. Äldrenämnden 2020-05-26 § 9, Uppföljning av stadens lex
Sarah-uppföljning år 2019

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.

C. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
1. 2020-05-22: Dom i Norrköpings tingsrätt om att ogilla
käromål från stadsdelsnämnden. Avser nämndens beslut
2019-05-23 § 26 att väcka talan om överflyttning av vårdnad
till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 §
föräldrabalken.
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2. 2020-06-02: Rapport från Länsstyrelsen: Bostad sist? Om
bosättningslagen och nyanländas boendesituation i
Stockholms län.

D. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Medborgarförslag 2020-05-15 om att rusta upp vaktstugan vid
Farstanäsbron och tillsammans med fiskeklubb göra det till en
fiskestuga. Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har
därför skickats vidare till ansvarig instans, fastighetskontoret.
Förslagsställaren har informerats. (Medborgarförslaget
innehåller även två andra delar, som faller inom
stadsdelsnämndens ansvar. Dessa delar anmäls vid nämndens
sammanträde den 17 juni.) Dnr FAR 2020/270.
2. Medborgarförslag 2020-05-27 om en klubblokal åt Sköndals
IK Fotboll. Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har
därför skickats vidare till fastighetskontoret och
idrottsförvaltningen. Förslagsställaren har informerats.
3. Medborgarförslag 2020-05-28 om ett bullerskydd mellan
Sandåkra bollplan och Tyresövägen. Förslagsställaren har
informerats om att Trafikverket ansvarar för bullerskydd.

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. 2020-03-18: Svar på miljöförvaltningens kontorsremiss av
förslag till reviderad lokalt åtgärdsprogram för Magelungen–
Forsån. Dnr FAR 2020/142.
2. 2020-05-14: Beslut om utlämnande av allmän handling. Dnr
FAR 2020/175.
3. 2020-05-14: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
trafikkontoret att genomföra upphandling av ramavtal för
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konsulttjänster inom landskapsarkitektur år 2021. Dnr FAR
2020/274. (Även enligt 8:13)
4. 2020-05-18: Beslut om tillförordnad stadsdelsdirektör och
ombud att föra nämndens talan – 20-24 maj 2020. Dnr FAR
2020/262. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1730/2015.)
5. 2020-05-18: Genomförandebeslut om nytt staket vid
parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Dnr FAR 2020/259. (8:14)
6. 2020-05-26: Genomförandebeslut om renovering av trappor
vid Muskotvägen i Hökarängen. Dnr FAR 2020/278. (8:14)
7. 2020-05-27: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
serviceförvaltningen att genomföra upphandling av
transporter av färdig mat 2021. Dnr FAR 2020/293. (Även
enligt 8:13)
8. 2020-05-28: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
serviceförvaltningen att genomföra upphandling av ramavtal
för årlig service av spol- och diskdesinfektioner. Dnr FAR
2020/294. (Även enligt 8:13)
9. 2020-06-02: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning att genomföra
upphandling av ramavtal för kostdatasystem till
äldreomsorgen och förskolan. Dnr FAR 2020/295. (Även
enligt 8:13)
10. 2020-06-03: Redaktionella ändringar i
delegeringsförteckningen. Dnr FAR 2020/297. (Enligt
nämndbeslut 2018-06-14; dnr 1.1-255/2018.)

