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Ordförandens och stadsdelsdirektörens beslut
enligt delegering och övriga anmälningsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens sammanställning över
beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden till
handlingarna.
Ärendet
I sammanställningen redovisas beslut som nämndens ordförande
och stadsdelsdirektörens har fattat enligt delegering samt övriga
anmälningsärenden. Protokollen som redovisas vid punkt D,
bortsett från förvaltningsgruppens protokoll, återfinns hos
respektive instans på Meetings https://edokmeetings.stockholm.se/
alternativt Insyn http://insynsverige.se/stockholm.
Revisionsrapporter som redovisas vid punkt E finns tillgängliga via
länk vid den punkten, och mejlas även till nämnden när de kommer
in till förvaltningen. Övriga ärendena hålls tillgängliga för nämnden
vid sammanträdet.

A. Ordförandens beslut
1. 2022-01-12: Stadsdelsnämndens sammanträde den 10 februari
2022 ska hållas inom stängda dörrar. Dnr FAR 2022/22.

B. Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering
Farsta stadsdelsförvaltning
HR & Kansli
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
start.stockholm/farsta

Inom parentes anges, där det är aktuellt, den ärendegrupp i
nämndens vid tillfället aktuella delegeringsförteckning som
reglerar beslutet. Beslut om vidaredelegering fattas enligt
nämndens beslut om förvaltningschefens rätt enligt 7 kap 6 § KL
att vidaredelegera.
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1. 2021-12-06: Överenskommelse om samarbete med
Familjebostäder. Dnr FAR 2021/805
2. 2021-12-07: Svar på kontorsremiss från miljöförvaltningen om
utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad.
Dnr FAR 2021/735.
3. 2021-12-08: Förlängning av avtal med Svevia AB till och med
2024-09-30 om drift och underhåll av parkmark samt skötsel av
grönytor utmed trafikleder i södra och norra Farsta. Dnr FAR
2021/797. (Enligt uppdrag från stadsdelsnämnden 2019-03-07,
dnr 2.2.2-65/2019.)
4. 2021-12-08: Vidaredelegering till stadsdirektören att för
nämndens räkning genomföra upphandling av statistiktjänster
2023. Dnr FAR 2021/807. (8:13)
5. 2021-12-08: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i
Skarpnäck att för nämndens räkning genomföra upphandling av
skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar. Dnr
FAR 2021/808. (8:12)
6. 2021-12-20: Vidaredelegering till stadsdelsdirektören i EnskedeÅrsta-Vantör att för nämndens räkning genomföra upphandling
av följande bemanningstjänster inom äldreomsorg och
funktionsnedsättning: Legitimerad sjuksköterska,
undersköterska, vårdare/stödassistent, personlig assistent och
sjukgymnast/fysioterapeut 2023. Dnr FAR 2021/824. (8:12)
7. 2021-12-20: Avtal med OPENLAB om introduktionskurs i
Design Thinking för förvaltningens IT-strateg. Dnr FAR
2022/20. (8:11)

C. Tjänstepersons beslut enligt delegering som kan överklagas
enligt bestämmelsen om laglighetsprövning i 13 kap
kommunallagen
Som kommunmedlem har man enligt 13 kap kommunallagen
rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövade. Möjligheten
finns dock inte om det i lag eller annan författning finns
särskilda bestämmelser om överklagande av det aktuella
beslutet. Här redovisas de beslut vars laglighet kan prövas.
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Överklagandet görs skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm
och ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då det
tillkännagavs på stadens anslagstavla att protokollet över
beslutet hade justerats. I överklagandet anges de omständigheter
som överklagandet grundas på, alltså varför man anser att
beslutets laglighet ska prövas.
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1. 2021-12-21: Beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen om
ekonomiskt bistånd för januari 2022 avseende matpengar. (Dnr
FAR 2022/1-1.)

D. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2021-11-19 om förslag till verksamhetsplan
och budget 2022, protokoll. Mejlat till nämnden 2021-12-08 när
ärendet publicerades på Meetings.
2. Protokoll från MBL-förhandling (§ 11) 2021-11-26 av förslag
till verksamhetsplan och budget 2022. Mejlat till nämnden
2021-12-08 när ärendet publicerades på Meetings.
3. Förvaltningsgrupp 2021-12-10, protokoll. Mejlat till nämnden
2021-12-10, efter justering.
4. Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 15, Handlingsplan för
minskat klotter
5. Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 16, Handlingsplan för
skadedjursbekämpning
6. Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 16, Uppföljning av budget
2021 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti
7. Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 26, Handlingsplan för
klimatanpassning av Stockholms stad 2022-2025
8. Kommunstyrelsen 2021-12-01 § 30, Stockholms stads regler om
arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag, anmälan av
arvoden år 2022 (att gälla från och med 2022-01-01)
9. Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2021-12-15 § 11, Slutlig
justering av nämndernas budget för prestationer inom
pedagogiska verksamheter 2021
10. Socialnämnden 2021-11-23 § 9, Slutrapport – Stärkt tidigt stöd i
samverkan STIS 2017-2021 – en social investering
11. Socialnämnden 2021-11-23 § 11, Stöd till placerade barn och
unga
12. Socialnämnden 2021-11-23 § 12, Vägledning för
stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatsgrupper från
18 år
13. Socialnämnden 2021-11-23 § 16, Delegation enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Ordförandens och stadsdelsdirektörens
beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden

14. Socialnämnden 2021-12-14 § 7, Fördelning av medel till lokala
utvecklingsprojekt och studiebesök 2022. (Farsta beviljas

Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2021/791
Sida 4 (5)

500 000 kr för projektet Våga anmäla våga vittna samt 25 000 kr
vardera för studiebesök till Oslo avseende NAV och Stavanger
avseende Barneverntjenesten.)
15. Socialnämnden 2021-12-14 § 8, Att upptäcka, utreda och
förebygga välfärdsbrott. Handlingsplan 2022-2025
16. Socialnämnden 2021-12-14 § 9, Lägesrapport
relationsvåldscentrum RVC och stöd till barn på RVC
17. Socialnämnden 2021-12-14 § 12, Socialtjänstens stöd till
anhöriga personer med koppling till våldsbejakande extremism
VBE anhöriga till personer med en kriminell livsstil och
anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt
våld
18. Socialnämnden 2021-12-14 § 15, Handlingsplan för att
motverka människohandel och prostitution
19. Exploateringskontorets förslag till markanvisning, dels för
studentbostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till
Gimle Bostad AB, dels för bostäder inom del av fastigheten Farsta
2:1 i Farsta till Brabo Stockholm AB, Byggnadsfirman Erik Wallin
AB och Wallenstam AB. Mejlat till nämnden 2021-12-07 inför
behandling i exploateringsnämnden 2021-12-16.

E. 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. Revisionsrapport nr 8, 2021, Placeringar av barn och ungdomar
på HVB. Dnr FAR 2021/840. (Mejlad till nämnden 2021-12-15.)
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F. Beslut och skrivelser från andra instanser
1. IVO, beslut 2021-12-09 (dnr 3.3.1-27558/2020) att utan åtgärd
avsluta tillsyn av ej verkställt beslut. IVO bedömer att oskäligt
dröjsmål har uppstått i ärendet som numera är avslutat. Mot
bakgrund av den extraordinära situation som råder med
spridning av Covid-19 ansöker IVO inte om särskild avgift i
nuläget för att inte orsaka ytterligare ansträngningar för
kommunen. Dnr FAR 2021/224.
2. JO, beslut 2021-12-15 (dnr 8088-2020) att kritisera Farsta
stadsdelsnämnd för att bland annat inte ha återkallat en begäran
om polishandräckning enligt LVM. Dnr FAR 2021/21.
3. Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2021-12-22 (mål nr 3418821) att upphäva stadsdelsnämndens beslut 2021-11-16 om
umgängesbegränsning enligt LVU och återförvisa ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning.

G. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. 2022-01-02: Mejl rubricerat ”Skrivelse om att vi inte har lyckats
med att förverkliga den nya demensvården – Personer med
demenssjukdom far illa i Sverige!”. Dnr FAR 2022/5.
Vidarebefordrat till nämnden 2022-01-07.
2. Medborgarförslag 2022-01-17 om att Stockholms stad snarast
bör inrätta en vetenskapligt baserad koldioxidbudget. Förslaget
faller utanför nämndens befogenheter. Förslagsställaren har fått
förslaget att vända sig till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger förvaltningens
sammanställning över beslut enligt delegering och övriga
anmälningsärenden till handlingarna.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning
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