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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 vid punkt B, bortsett från förvaltningsgruppens
protokoll, återfinns hos respektive instans på Insyn
http://insynsverige.se/stockholm alternativt Meetings Plus
https://edokmeetings.stockholm.se/. Revisionsrapporter som
redovisas vid punkt C finns tillgängliga via länk vid den punkten,
och mejlas även till nämnden när de inkommer till förvaltningen.
Övriga ärendena hålls tillgängliga för nämnden vid
sammanträdet.

A. Ordförandens beslut
1. 2020-09-21: Även ersättare har möjlighet att delta på distans
vid stadsdelsnämndens sammanträden. Dnr FAR 2020/475.
2. 2020-10-01: Stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober
2020 ska hållas inom stängda dörrar. Dnr FAR 2020/514.

B. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2020-09-18, protokoll. Mejlat till nämnden
2020-09-23, efter justering.

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
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2. Krisledningsnämndens protokoll 2020-09-16. Besluten avser
upphörande av krisledningsnämndens tidigare beslut om
besöksstopp vid vård- och omsorgsboenden, vissa LSS-
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boenden och vissa gruppboenden inom socialpsykiatrin,
upphävande av nämndens beslut om hantering av akuta
placeringar i vård- och omsorgsboenden, akuta
hemtjänstinsatser och akuta korttidsplaceringar samt slutligen
förlängning av nämndens beslut om förstärkningsteam i
hemtjänsten och om åtgärder för att minska smittspridning av
covid-19 inom vård- och omsorgsboenden.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-22 § 8,
Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor
2016-2020
4. Socialnämnden 2020-09-22 § 23, Sysselsättning inom
socialpsykiatrin
5. Socialnämnden 2020-09-22 § 25, Prova-på-studier
6. Socialnämnden 2020-09-22 § 26, Stockholmsenkäten

C. 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. (I de fall
Stadsrevisionen ger nämnderna möjlighet att yttra sig bedömer
nämndens ordförande i samråd med förvaltningen om det är
aktuellt med ett yttrande från nämnden.) Rapporterna finns på
https://start.stockholm/revision.
1. Revisionsplan för 2020–2022. Dnr FAR 2020/456. (Mejlad
till nämnden 2020-09-16.)
2. Projektrapport nr 6/2020, Stadens skyfallshantering. Dnr FAR
2020/505. (Mejlad till nämnden 2020-09-30.)
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D. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
Inga beslut eller skrivelser fanns att anmäla.

E. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Fråga via mejl 2020-09-13 och därefter medborgarförslag
2020-09-14 om utegym på Gubbängsfältet, med
förvaltningens svar. (Förslagsställaren frågar först vad som
har hänt med det medborgarförslag som nämnden biföll
hösten 2018, och lämnar därefter in ett nytt förslag om samma
sak. Förvaltningen redovisar i svaren sina kontakter med
idrottsförvaltningen och beskriver även att vi inväntar
fullmäktiges beslut den 14-15 december om
investeringsbudget för år 2021.) Dnr FAR 2020/472.
2. Medborgarförslag 2020-09-28 om trafiken på Fagersjövägen
som går genom Hökarängen. Förslaget faller utanför
nämndens ansvar och har därför skickats vidare till ansvarig
instans, trafikkontoret. Förslagsställaren har informerats.

F. 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. 2020-04-06: Tillfälligt hyreskontrakt med Micasa Fastigheter
avseende del av Edö för sjukvård dygnet runt (inte
intensivvård) för personer med annan sjukdom än cocid-19,
för att frigöra platser inom Regionens ordinarie sjukvård
under coronapandemin. (Verksamheten har nu avvecklats och
kontraktet har upphört.)
2. 2020-09-24: Förlängning av avtal om lokalvårdstjänster med
ISKO AB, MIAB/NCA Facility Service AB, PMI Clean AB,
Rengörare Näslund AB samt Städ- och Maskincentralen i
Stockholm AB. Förlängningen gäller perioden 2020-10-01 –
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2020-11-30 i väntan på att ny upphandling slutförs. Dnr FAR
2020/398.
3. 2020-09-24: Förlängning av avtal om tvättjänst inom
hemtjänsten och stöd och service till personer med
funktionsnedsättning med Samhall AB. Förlängningen gäller
perioden 2021-05-01 – 2022-04-30. Dnr FAR 2020/498.
4. 2020-10-01: Ändrad vidaredelegering avseende att upprätta
patientsäkerhetsberättelse. Dnr FAR 2020/513. (Enligt
nämndbeslut 2018-06-14; dnr 1.1-255/2018.)

