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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. 2021-09-21: Deltagande på distans vid stadsdelsnämndens
sammanträde den 23 september 2021. Dnr FAR 2021/12.

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.)

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta

1. 2021-08-30: Förlängning av avtal om inköp och distribution
av dagligvaror inom hemtjänsten. Dnr FAR 2021/524.
(Grundavtal finns i FAR 2020/71.) (8:13)
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2. 2021-09-06: Vidaredelegering till stadsdirektören att
genomföra upphandling av undersökningstjänster 2022. Dnr
FAR 2021/554. (8:13)
3. 2021-09-13: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i
Spånga-Tensta att genomföra gemensam upphandling av
hantverkstjänster. Dnr FAR 2021/575. (8:13)
4. 2021-09-22: Anläggning av bevattningsanläggning vid Farsta
gård. Genomförandebeslut efter nämndens inriktningsbeslut
2019-03-07 (dnr 3.2-105/2019). Dnr FAR 2021/598. (Även
8:14)
5. 2021-09-30: Åtgärder för god vattenstatus i sjön Magelungen.
Genomförendebeslut efter nämndens inriktningsbeslut i
tertialrapport 2 2021-09-23 (dnr FAR 2021/511). Dnr FAR
2021/620 (Även 8:14)
6. 2021-09-30: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
serviceförvaltningen att genomföra gemensam upphandling
av julklappar. Dnr FAR 2021/630. (8:13)
7. 2021-10-01: Stockholm vid vattnet: Brygga och sittplats vid
Drevviken. Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i
verksamhetsplan 2021 2021-02-04 (dnr FAR 2020/773). Dnr
FAR 2021/643. (Även 8:14)
8. 2021-10-04: Upprustning av lekparken Olympiaplan i
Tallkrogen. Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i
tertialrapport 2 2021-09-23 (dnr FAR 2021/511). Dnr FAR
2021/646. (Även 8:14)

C. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2021-09-17, protokoll. Mejlat till nämnden
2021-09-22, efter justering.
2. Socialnämnden 2021-08-31 § 12, Klientcentrerad
organisering i socialtjänsten
3. Socialnämnden 2021-08-31 § 13, Uppföljning och utveckling
av arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet
4. Socialnämnden 2021-08-31 § 14, Barnfamiljer med
socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra
boendeförhållanden
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5. Socialnämnden 2021-08-31 § 19, Handläggning av barnärenden
0-12 år – socialinspektörernas kvalitetsgranskning
6. Socialnämnden 2021-08-31 § 20, Nya vägar 2017-2020 – en
social investering

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 instanser
1. Trafikverket, beslut 2021-08-31 om fastställelse av vägplan
för ombyggnad av väg 229, Norra Sköndal bytespunkt.
Beslutet mejlat till nämnden för kännedom 2021-09-07.
2. IVO, beslut 2021-09-21 att avsluta ärende enligt lex Sarah
utan ytterligare åtgärder. Nämnden behandlade ärendet den 26
augusti 2021. Dnr FAR 2021/372.
3. JO (Riksdagens ombudsmän), beslut 2021-09-29 om kritik
mot stadsdelsnämnden för brister i handläggning av
barnavårdsärende. Kritiken gäller bland annat att barn har
placerats hos anhörig utan ett formellt beslut av nämnden. JO
informerar även IVO om sitt beslut att kritisera nämnden.
(Nämnden yttrade sig (genom sociala delegationen) till JO i
ärendet 2020-02-06.) Dnr FAR 2019/562.
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F. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Mejl 2021-09-08 från Larsboda Trädgårdsstadförening med
synpunkter på förslaget om nya bostäder på Mårbackagatan.
Vidarebefordrat till nämnden för kännedom 2021-09-09. Dnr
FAR 2021/563.
2. Medborgarförslag 2021-09-13 om utveckling av Tallkrogens
bollplan. Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har
därför skickats vidare till ansvarig instans,
idrottsförvaltningen. Förslagsställaren har informerats.

