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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. 2020-12-03: Bekräftelse av överklagande av Stadsarkivets
beslut att belägga handling med sekretess. Dnr FAR 2020/722.
2. 2020-12-15: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens
sammanträde den 17 december 2020. Dnr FAR 2020/604.
(Detta beslut fattas av ordföranden enligt bestämmelse i
reglemente, inte enligt nämndens delegering.)
3. 2021-01-19: Stadsdelsnämndens sammanträde den 4 februari
2021 ska hållas inom stängda dörrar. Dnr FAR 2021/11.
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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
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enligt nämndens beslut 2018-06-14 § 6 om
förvaltningschefens rätt att vidaredelegera; dnr 1.1-255/2018.)
1. 2020-07-28: ldéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Kulturföreningen Konsthall C om sommaraktiviteter för barn
och unga 2020. Dnr FAR 2020/286. (5:6)
2. Överenskommelse om samverkan mellan förskola, skola och
socialtjänst inklusive prevention och fritid. Gäller från den 1
januari 2021. Dnr FAR 2020/728.
3. 2020-11-17: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
trafikkontoret att genomföra upphandling av
solcellskomprimerande skräpkorgar och
källsorteringsmoduler. Dnr FAR 2020/745. (Även enligt 8:13)
4. 2020-12-22: Rättegångsfullmakt för Jessica Dahlberg Fundin,
biträdande enhetschef vid enheten barn och ungdom 1. Dnr
FAR 2020/766. (Enligt nämndbeslut 2020-10-22, dnr FAR
2020/492.)
5. 2020-12-22: Rättegångsfullmakt för Kerstin Almgren,
biträdande enhetschef vid enheten barn och ungdom 2. Dnr
FAR 2020/767. (Enligt nämndbeslut 2020-10-22, dnr FAR
2020/492.)

C. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2020-12-11, protokoll. Mejlat till nämnden
2020-12-14, efter justering.
2. Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-27. Nämnden
beslutar att Stockholms stad tillämpar besöksstopp vid stadens
vård- och omsorgsboenden och servicehus att gälla från den 1
december 2020 till och med den 14 december 2020.
Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om
man bedömer att särskilt behov föreligger.
3. Krisledningsnämndens protokoll 2020-12-02. Nämndens
beslut gäller korttidsboende, förstärkningsteam inom
hemtjänsten och brukares möjlighet att spara beviljade
ledsagartimmar.
4. Krisledningsnämndens protokoll 2020-12-16. Nämndens
beslut gäller rutin för korttidsboende och yttrande till JO.
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5. Krisledningsnämndens protokoll 2020-12-21. Nämndens
beslut gäller att medborgarkontor, öppna förskolor, parklekar
och fritidsgårdar stängs under perioden 21 december 2020 –
24 januari 2021 och att jullovsaktiviteter ställs in.
6. Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 6, Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021-2024
7. Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 7, Uppföljning av budget
2020 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti
8. Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 21, Handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
9. Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 7, Boendeplan 2021 med
utblick mot 2040 – boendeformer för äldre
10. Kommunstyrelsen 2020-12-16 § 18, Driftsstoppen i Meetings
Plus är ett demokratiproblem. Skrivelser av Farsta
stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd
11. Kommunstyrelsen 2020-12-16 § 32, Stockholms stads regler
om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag, anmälan
av arvoden år 2021 (att gälla från och med 2021-01-01)
12. Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2020-12-16 § 6, Slutlig
justering av nämndernas budget för prestationer inom
pedagogiska verksamheter 2020
13. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-12-16 § 17,
Undersökning av kemikaliebelastningen i tre förskolors
innemiljö
14. Socialnämnden 2020-12-16 § 11, Förslag till fördelning av
medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2021
15. Socialnämnden 2020-12-16 § 12, Långsiktigt stöd till
personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck
16. Socialnämnden 2020-12-16 § 13, Akuta boendelösningar för
bostadslösa barnfamiljer – stadsdelsförvaltningarnas
rapporterade behov och förslag till inriktning för fortsatt
arbete
17. Äldrenämnden 2020-12-16 § 7, Handlingsplan för
suicidprevention inom äldreomsorgen 2021-2025
18. Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder
inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta
2:1 i Farsta till Stockholms kooperativa bostadsförening,
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SKB. Mejlat till nämnden 2020-12-08 inför behandling i
exploateringsnämnden 2020-12-17.

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.
1. Revisionsplan 2021-2022. Dnr FAR 2020/744. (Mejlad till
nämnden 2020-12-09.)

E. Beslut och skrivelser från andra instanser
1. IVO, meddelande 2020-11-26 (dnr 3.4.2-56429/2020) om
mottagna klagomål. IVO avslutar ärendet men använder
informationen som underlag i sina riskanalyser. Det kan
medföra tillsyn längre fram och IVO kan då efterfråga
nämndens arbete med att utreda klagomål och genomföra
egenkontroll. Dnr FAR 2020/726.
2. IVO, meddelande 2020-12-21 (dnr 3.4.2-60568/2020) om
mottagna klagomål. IVO avslutar ärendet men använder
informationen som underlag i sina riskanalyser. Det kan
medföra tillsyn längre fram och IVO kan då efterfråga
nämndens arbete med att utreda klagomål och genomföra
egenkontroll. Dnr FAR 2020/768.
3. Kommunal, mejl 2020-12-09 med protokoll som visar att
fackförbundet har utsett Peder Starck som ersättande
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personalföreträdande på LO-mandatet vid nämndens
sammanträden. Dnr FAR 2020/763.
4. Arbetsmiljöverket, beslut 2020-12-17 (dnr 2019/006612) om
förbud från den 30 september 2021 att i lägenheter vid Postiljonens
vård- och omsorgsboende som inte uppfyller Arbetsmiljöverkets
krav utföra omvårdnadsarbete i hygienutrymmen. Dnr FAR
2020/507.

F. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Medborgarförslag 2020-12-08 om likabehandling av alla
anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022. Förslaget
faller utanför nämndens ansvar och har därför skickats vidare
till ansvarig instans, kommunfullmäktige, som
förslagsställaren också vänder sig till i sitt förslag.
Förslagsställaren har informerats.
2. Medborgarförslag 2020-12-28 om att ta tillvara Tallkrogens
bollplan och använda den till motion för barn och vuxna, till
exempel med padel- eller tennisbanor, klättervägg, utegym,
konstgräs. Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har
därför skickats vidare till ansvarig instans,
idrottsförvaltningen. Förslagsställaren har informerats.
3. Medborgarförslag 2021-01-04 om att Farsta centrum ska
erbjuda ljusterapi till sina besökare. Förslaget faller utanför
nämndens ansvar och förslagsställaren har hänvisats till
centrumägaren.

