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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
Ordföranden har inte fattat några beslut enligt delegering under
den aktuella perioden.

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. 2021-10-05: Förlängning av avtal med Sodexo AB om
måltidsservice för förskoleverksamhet inom Farsta
stadsdelsförvaltning från och med 2022-03-21 till och med
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2024-03-19. Dnr FAR 2021/599. (Grundavtalet har dnr FAR
2020/82.)
2. 2021-10-12: Beslut om tillförordnad HR-chef för perioden 12
oktober – 20 december 2021. Dnr FAR 2021/680.
3. 2021-10-28: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
Stadsarkivet att för nämndens räkning upphandla indexering
och registrering och bearbetning av digitalt underlag (t.ex.
inmatning av uppgifter, texttolkning eller bildbehandling)
samt skanning av bundet material, lösblad och storformat
(kartor och ritning i olika storlekar). Dnr FAR 2021/703.
(8:13)
4. 2021-10-29: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
socialförvaltningen att för nämndens räkning upphandla
Ramavtalsupphandling av Stockholms stads ledsagarservice.
Dnr FAR 2021/704. (8:13)

C. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2021-10-15, protokoll. (Mejlat till
nämnden 2021-10-21, efter justering.)
2. Kommunfullmäktige 2021-10-18 § 17, Sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1
januari 2022 – 17 oktober 2022. (Mejlat till nämnden
2021-10-29.)
3. Kommunstyrelsen 2021-10-20 § 19, PM: Boendeplan 2022
med utblick mot 2040 – boendeformer för äldre
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-10-19 § 8, Hur kan
lokalvården bli bättre i stadens förskolor och skolor?
5. Socialnämnden 2021-09-28 § 14, Slutrapportering Läslust i
Rinkeby
6. Socialnämnden 2021-09-28 § 16, Stadsövergripande
uppföljningsmodell inom stadens socialtjänst
7. Socialnämnden 2021-09-28 § 17, Stadens arbete med
Mentorer i våldsprevention MVP – lägesrapport september
2021
8. Socialnämnden 2021-09-28 § 18, Delrapportering av
budgetuppdrag ”att stötta stadsdelarnas ungdomsmottagningar
i arbetet med att bättre försöka nå fler unga pojkar”
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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
Inga beslut eller skrivelser fanns att anmäla.

F. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. 2021-10-19: Synpunkter för kännedom på förslag till
detaljplan för Stora Sköndal etapp 2 a. Vidarebefordrade till
nämnden via mejl 2021-10-20. Dnr FAR 2021/679.

