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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. 2021-05-27: Förlängning av avtal med Sköndals LSS AB om
driften av Sköndals gruppbostäder. Dnr FAR 2021/325. Enligt
uppdrag till förvaltningschef i grundavtal som fastställdes av
nämnden 2016-05-19, dnr 2.2.2-195/2016.
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2. 2021-10-01: Brygga och sittplats vid Drevviken.
Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i verksamhetsplan
2021. Dnr FAR 2021/643. (8:14)
3. 2021-11-01: Rättegångsfullmakt för Stephen Rigney,
socialsekreterare vid enheten arbete, integration och bistånd.
Dnr FAR 2021/714. (Enligt nämndbeslut 2020-10-22, dnr FAR
2020/492.)
4. 2021-11-04: Vidaredelegering till förvaltningschefen vid
serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra
upphandling av konsulttjänster för produktion av e-lärande.
Dnr FAR 2021/719. (8:13)
5. 2021-11-10: Utbyte av staket på lekplatsen Västboda.
Genomförandebeslut efter inriktningsbeslut i tertialrapport 2
år 2021. (8:14)
6. 2021-11-15: Arkivinstruktion (arkivorganisation). Dnr FAR
2021/521. (5:4)
7. 2021-11-15: Vidaredelegering till stadsdirektören att för
nämndens räkning genomföra upphandling av HBTQutbildningar. Dnr FAR 2021/733. (8:13)
8. 2021-11-15: Vidaredelegering till stadsdirektören att för
nämndens räkning genomföra upphandling av utvärderingsoch utredningstjänster 2022. Dnr FAR 2021/734. (8:13)

C. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2021-11-12, protokoll. Mejlat till nämnden
2021-11-15, efter justering.
2. Kommunfullmäktige 2021-11-08 § 14, Uppföljning av budget
2021 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-11-16 § 9,
Vattenprovtagning sommaren 2021 vid Stockholms officiella
strandbad och platser som är under utredning för nya
strandbad
4. Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder
inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till AB
Familjebostäder. Mejlat till nämnden 2021-11-15 inför
behandling i exploateringsnämnden 2021-11-25.
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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
1. IVO, meddelande 2021-11-01 (dnr 3.4.2- 41332/2021) 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 2021/721.
2. Farsta Företagsgrupp 2021-11-26: Larsboda – Stockholms
bäst bevarade företagshemlighet. Näringslivskonsekvensanalys 2021-11-04. Vidarebefordrad till nämnden via mejl
2021-11-29.

F. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Medborgarförslag 2021-11-10 om belysning längs grusvägen
som går genom Majroskogen från Örbyleden till Tallkrogen.
Förslaget faller utanför nämndens ansvar och har därför
skickats vidare till ansvarig instans, trafikkontoret.
Förslagsställaren har informerats.
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2. Medborgarförslag 2021-11-17 om enkelriktning av och
boendeparkering längs Kistvägen i Gubbängen. Förslagen
faller utanför nämndens ansvar och har därför skickats vidare
till ansvarig instans, trafikkontoret. Förslagsställaren har
informerats.

G. Nedskrivning av fordringar
2021-11-17: Bokföringsmässig nedskrivning av äldre fordringar
år 2021 om totalt 1 856 170,06 kr. (Äldre innebär att
förfallodatum är passerat sedan ett år.) Beslut av ekonomichef
Marcus Grönqvist. Dnr FAR 2021/765 (8:17)

