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Stadsdelsdirektörens beslut enligt
delegering och övriga
anmälningsärenden
Här redovisas beslut som stadsdelsdirektörens har fattat enligt
delegering och övriga anmälningsärenden. Protokollen som
redovisas under punkt A, bortsett från förvaltningsgruppens
protokoll, återfinns hos respektive instans på Insyn
http://insynsverige.se/stockholm alternativt Meetings Plus
https://edokmeetings.stockholm.se/. Övriga ärendena hålls
tillgängliga för nämnden vid sammanträdet.
A. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2020-06-12, protokoll. Mejlat till nämnden
2020-06-16, efter justering.
2. Krisledningsnämndens protokoll 2020-06-10 med beslut om
överföring av vissa av stadsdelsnämndernas och
äldrenämndens ansvar till krisledningsnämnden med
anledning av covid-19. Besluten gäller en förlängning till den
30 september 2020 av krisledningsnämndens båda beslut den
24 april 2020 om förstärkningsteam i hemtjänsten under
pågående coronapandemi samt om åtgärder för att minska
smittspridning av covid-19 inom vård- och omsorgsboenden.
3. Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 16, Fördelning av statlig
ersättning för flyktingmottagande (generalschablonen)
4. Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 22, Nya tomträttsavgälder
för skolor och förskolor
Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
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5. Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 29, Stockholms stads
strategi 2020 - 2022 för att minska risken för att barn, unga
och unga vuxna dras in i kriminalitet
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6. Kommunstyrelsen 2020-06-17 § 8, Uppföljning av budget
2020 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos
7. Kommunstyrelsen 2020-06-17 § 21, Fördelning av statsbidrag
för uppbyggnad av förvaltningsområdet för finska, meänkieli
och samiska
8. Kommunstyrelsens trygghetsutskott 2020-06-17 § 4,
Trygghetsinvesteringar i nämndernas tertialrapport 1
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-06-16 § 10,
Tillsynsrapport 2019 – Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder
10. Socialnämnden 2020-06-16 § 19, Slututvärdering av PEERsupport och inriktning för arbetet hösten 2020
11. Socialnämnden 2020-06-16 § 20, Samordning, insatser och
delaktighet i handläggning av personkrets 2
12. Socialnämnden 2020-06-16 § 23, Delegation enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
13. Socialnämndens tillståndsutskott, protokoll 2020-05-13
14. Äldrenämnden 2020-06-23 § 7, Äldreomsorgens årsrapport
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.
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C. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
1. JO, beslut 2020-06-24 (dnr 1304-2019) om kritik mot
stadsdelsnämnden för dröjsmål med att överlämna ett
överklagande till förvaltningsrätten. Dnr FAR 2019/178.
2. IVO, information 2020-06-11 om tillsynsinsats om stöd till
barn (0-18 år) som riskerar att fara illa med anledning av
covid-19. FAR 2020/320
3. IVO, underrättelse 2020-06-24 (dnr 3.5.1-15663/2020) om
tillsyn vid hemtjänst, särskilda boenden för äldre och bostäder
enligt LSS med anledning av smittspridning av covid-19.
Intervju med enhetschef vid Farsta hemtjänst centrum
föranleder ingen ytterligare granskning. Dnr FAR 2020/361.
4. IVO, underrättelse 2020-06-29 (dnr 3.5.1-21944/2020) om
tillsyn vid särskilda boenden med anledning av smittspridning
av covid-19 samt om fördjupad granskning vid Edö vård- och
omsorgsboende med begäran om uppgifter. Dnr FAR
2020/337.
5. IVO, underrättelse 2020-07-01 (dnr 3.5.1-15706/2020) om
tillsyn vid hemtjänst, särskilda boenden för äldre och bostäder
enligt LSS med anledning av smittspridning av covid-19.
Intervju med enhetschef vid Edö vård- och omsorgsboende
föranleder ingen ytterligare granskning. Dnr FAR 2020/365.

D. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Medborgarförslag 2020-06-09 om att stadsdelsnämnden ska
ta ställning till om det är viktigt eller inte att det byggs
bostäder för äldre i Fagersjö. Förslaget faller utanför
nämndens ansvar. Förslagsställaren har informerats om det
och om att hen kan vända sig till lokala partiföreträdare (som
även kan agera utanför sin roll som förtroendevald i
stadsdelsnämnden) och även till exploateringsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
2. Medborgarförslag 2020-07-25 om att flytta den planerade
bostadsbyggnationen i slänten mellan Nykroppagatan och
Värmlandsvägen till den sydöstra sidan av Nykroppagatan.
Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har därför
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skickats vidare till ansvarig instans, stadsbyggnadskontoret.
Förslagsställaren har informerats.
3. Medborgarförslag 2020-07-25 om att anlägga en
utomhusbassäng i Olympiaparken eller på Gubbängsfältet.
Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har därför
skickats vidare till ansvarig instans, idrottsförvaltningen.
Förslagsställaren har informerats. (Hen har även fått
information om att nämnden avslog ett par medborgarförslag
om mindre plaskdammar hösten 2018.)

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. 2019-12-17: Lokal handlingsplan om samverkan [mellan
Region Stockholms Psykiatri Södra, Prima Maria Beroende
och berörda stadsdelsförvaltningar] kring vuxna med
samsjuklighet som är i behov av stöd från Södermalm, Farsta,
Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Dnr FAR 2020/318
2. 2020-02-03: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med FOC
Farsta ishockeyförening om sportlovsaktiviteter i februari
2020. Dnr FAR 2020/200. (5:6)
3. 2020-04-15: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Magelungens fiskevårdsförening om städning från sjösidan av
Magelungens strand och vassbälte. Dnr FAR 2020/195. (5:6)
4. 2020-05-06: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Förklädesfabriken om att upplåta lokaler inom Mötesplats
Fagersjö för tillverkning av skyddskläder. Dnr FAR 2020/247.
(5:6)
5. 2020-06-05: Tillförordnade stadsdelsdirektörer och ombud att
föra nämndens talan sommaren 2020. Dnr FAR 2020/303.
(Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1-730/2015.)
6. 2020-06-08: Rättegångsfullmakt för Charlotte Lindeborg,
enhetschef vid äldreomsorgens beställarenhet. Dnr FAR
2020/305. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17, dnr 1.1-730/2015)
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7. 2020-06-10 och 2020-06-17: ldéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Brasil Arte Cultural, Löparakademin IF,
Magelungens fiskevårdsförening, Farsta föreningsråd och
Högdalens skateboardförening om sommaraktiviteter för barn
och unga 2020. Dnr FAR 2020/286. (5:6)
8. 2020-06-12: Tillfälligt förordnad chef för avdelningen för
stadsutveckling vecka 26 och 27. Dnr FAR 2020/341.
9. 2020-06-30: Tilldelningsbeslut i upphandling av mättjänster.
Dnr FAR 2020/21.

