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Ordförandens och
stadsdelsdirektörens beslut enligt
delegering och övriga
anmälningsärenden
Här redovisas beslut som nämndens ordförande och
stadsdelsdirektörens har fattat enligt delegering samt övriga
anmälningsärenden. Protokollen som redovisas vid punkt C,
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 D 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. 2020-11-06: Pensionärsrådets sammanträde den 9 november
2020 ställs in med anledning av Folkhälsomyndighetens
skärpta restriktioner. Dnr FAR 2020/660.
2. 2020-11-06: Beslut i enskilt ärende. Dnr FAR 2020/661.
3. 2020-11-13: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens
sammanträde den 17 november 2020. Dnr FAR 2020/604.
4. 2020-11-24: Stadsdelsnämndens sammanträde den 17
december 2020 ska hållas inom stängda dörrar. Dnr FAR
2020/692.
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B. 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. 2020-11-10: Upprustning av minipark i Tallkrogen –
genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i verksamhetsplan
2020. Dnr FAR 2020/666. (8:14)
2. 2020-11-05: Idéburet offentligt partnerskap med Högdalens
skate-förening om höstlovsaktiviteter. Dnr FAR 2020/619.
(5:6)
3. 2020-11-05: Idéburet offentligt partnerskap med FOC, Farsta
ishockeyförening om höstlovsaktiviteter. Dnr FAR 2020/620.
(5:6)
4. 2020-11-25: Fördelning av extra föreningsbidrag 2020. Dnr
FAR 2020/622. (Enligt ordförandens uppdrag till
förvaltningschefen att fatta beslutet, dnr FAR 2020/626.)

C. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2020-11-13, protokoll. Mejlat till nämnden
2020-11-16, efter justering.
2. Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-11. Nämnden
beslutar att Stockholms stad tillämpar besöksstopp vid stadens
vård- och omsorgsboenden att gälla fr o m den 12 november
2020 till och med den 30 november 2020. Före den 30
november ska omprövning av beslutet ske. Verksamheterna
har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer
att särskilt behov föreligger.
3. Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-20. Nämnden
beslutar
x

x

att staden tillämpar besöksstopp vid stadens servicehus att
gälla den 23-30 november 2020 om inte annat beslutas.
Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet
om man bedömer att särskilt behov föreligger.
att feriejobb inte ska erbjudas under jullovet 2020.
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4. Kommunfullmäktige 2020-11-02 § 17, Riktlinjer för
handläggning och dokumentation av ärenden gällande barn
och unga inom individ- och familjeomsorgen
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-11-17 § 13,
Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad – Resultat från
sommaren 2020
6. Socialnämnden 2020-11-17 § 10, Kartläggning inom
socialpsykiatrin
7. Socialnämnden 2020-11-17 § 13, Samsjuklighet och
boendestöd inom socialpsykiatrin och vuxen/missbruk
8. Socialnämnden 2020-11-17 § 14, Utredning av införande av
en stadsövergripande uppföljning av socialtjänstens insatser

D. 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.
Inga rapporter fanns att anmäla.

E. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
Inga beslut eller skrivelser fanns att anmäla.
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F. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. 2020-11-11: Skrivelse från Farsta företagsgrupp till
stadsbyggnadsnämnden med synpunkter på start-PM för
planläggning av Sillö 5 i stadsdelen Larsboda. För kännedom
till Farsta stadsdelsnämnd. Dnr FAR 2020/670. (Mejlades till
nämnden 2020-11-11.)

G. Nedskrivning av fordringar
1. 2020-11-26: Nedskrivning av äldre fordringar år 2020. Beslut
av ekonomichef Marcus Grönqvist. Dnr FAR 2020/721 (8:17)

