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Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-03-19

§ 20
Anmälan av beslut i delegation i allmänna
ärenden enligt delegationsbestämmelser

Beslut i allmänna ärenden och
beslutsfattare

Datum

Delegationsordning

Vidaredelegation av
beslutanderätt

2020-02-07

2.15
Upphandling

Nr1

2020-02-17

3.3
Förordna
vikarie för
förvaltningschef

Nr2

2019-10-10

1.1.
Beslut om
avslag på
begäran om
utlämnande
av allmän
handling

Nr3

Dnr SKA 2020/46
Beslutat av: Förvaltningschef Maria
Laxvik
Beslut om förordnande som
förvaltningschef
Dnr SKA2019/59
Beslutat av: Förvaltningschef Maria
Laxvik
Beslut om utlämnande av allmän
handling
Dnr SKA 2019/286
Beslutat av: Avdelningschef Karin
Aleberg-Lövgren

R Stockholms
V stad
Beslut om utlämnande av allmän
handling
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2020-01-31

1.1.
Beslut om
avslag på
begäran om
utlämnande
av allmän
handling

Nr4

2020-02-21

2.15
Upphandling

Nr5

Dnr SKA 2019/499
Beslutat av: Avdelningschef Karin
Bulow
Tilldelningsbeslut
Dnr SKA 2019/330
Beslutat av: Förvaltningschef Maria
Laxvik

ffl Stockholms
V stad
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Vidaredelegation av beslutanderätt
Undertecknad, förvaltningschef i
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vidaredelegerar här med stöd av nämndbeslut samt
kommunallagen 6 kap 3 7 § till förvaltningschefen vid
Serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra
upphandling av:

Park- och lekutrustning 2019 dnr: 3.3.2-665/2019
Välj den upphandling ni avser delta i:

- Barnvagnar
- Cyklar
Ovan nämnda område kommer att delas upp i separata
upphandlingar
Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning upphandla
tjänster i ramavtal, vari ingår utarbetande och beslut om
förfrågningsunderlag, MBL-förhandlingar, annonsering,
utvärdering, tilldelningsbeslut och tecknande av avtal.
Delegationen innefattar även beslut om ev. förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån
affärsmässiga grunder.
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Stockholms
stad

Namn på attestant och KST-nummer för enhet som är ansvarig för
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betalning av uppdraget:
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Kontaktperson för upphandlingen:
Namn:·~.:-···•? '-.
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Förslag till deltagare i referensgrupp:
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Första mötet för referensgruppen är planerat till måndagen den
17 februari kl. 13.30-15.00 för barnvagnar och den 18/ebruari
kl. 13.30-15.00 för cyklar. Möten äger rum i
Serviceförvaltningen lokaler på Palmfeltsvägen 5 vid Globen.
Utsedd person till referensgruppen kommer att få en inbjudan
med agenda till detta möte.
Undertecknad och ifylld blankett returneras till
Serviceförvaltningen, verksamhetsområde upphandling, som pdfdokument med e-post till
upphandl ingsenheten. serviceförval tningen(a),stockho lm. se
senast den 10 februari 2020.

Stockholms

stad

SERVICEFÖRVAL TNINGEN
Avdelningen för upphandling och
inköp
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Dnr 3.3.2-665/2019
2020-01-20

Till Ekonomichef
Upphandlingsansvarig
För kännedom till
FörvaltningschefND

Inbjudan till gemensam upphandling
av "park- och lekutrustning 2019 barnvagnar och cyklar" till nämnder,
bolag och stiftelser
Vi inbjuder härmed samtliga stadsdels- och fack.nämnder samt
bolag och stiftelser att delta i en gemensam upphandling av Parkoch lekutrustning 2019 -barnvagnar och cyklar.
Nuvarande ramavtal för barnvagnar löper fram till den 2021-0220 och för cyklar till den 2020-11-30. Samtliga stadens
stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen är anslutna
till nuvarande ramavtal.
Serviceförvaltningen ansvarar för att genomföra upphandlingen
på uppdrag av medverkande nämnder och bolag/stiftelser.
Upphandlingen omfattar barnvagnar, cyklar inklusive
trampbilar, sparkcyklar och dylika åkdon.
Serviceförvaltningen avser att dela upp upphandlingen i två
separata upphandlingar för barnvagnar och cyklar.
Om ni är intresserade av att delta i upphandlingen ska ni
- ange vilken upphandling (barnvagnar eller cyklar) avser
ni delta i. Detta fylls i bifogade vidaredelegation/fullmakt.
- utse en kontaktperson som kan hjälpa till med att besvara
frågor som rör era behov och önskemål

Palmfeltsvägen SA
BO)( 7005
121 07 Stockholm - Globen
Vä)(el 08 508 11 000
Fax 08 508 11 809
funklion.upphandling-srv@stockholm.se
stockholm.se

Ni förväntas också aktivt delta i arbetet med att ta fram
upphandlingsdokument och i anbudsutvärderingen. Detta arbete
sker i en referensgrupp. Första mötet för referensgruppen är
planerat till måndagen den 17 feb kl. 13.30 - 15.00 för
barnvagnar och tisdagen den 18 feb kl. 13.30 -15.00 för cyklar.
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Stockholms

stad

Möten äger rum i Serviceförvaltningen lokaler på Palmfeltsvägen
5 vid Glo ben.
Kostnad

Serviceförvaltningen kommer att debitera deltagande nämnder
och bolag/stiftelser enligt principen totalsumman dividerat med
antal deltagande.
Vidaredelegation/Fullmakt

För att delta i upphandlingen krävs en undertecknad
fullmakt/vidaredelegation av beslutanderätten till
förvaltningschefen vid Serviceförvaltningen. Fullmakten/
delegationen omfattar att upphandla tjänster i ett ramavtal, vilket
innebär utarbetande och beslut om upphandlingsdokument,
annonsering, utvärdering, tilldelningsbeslut samt tecknande av
avtal. I uppdraget ingår även avtalsförvaltning i form av
avtalstolkning, bevakning av eventuella förlängningar,
registrering i stadens avtalsdatabas samt ansvar för intern
information på stadens intranät. Fullmakten/delegationen
innefattar också beslut om eventuella förlängningar, förändringar,
kompletteringar och tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga
grunder.
Bifogad blankett, "Fullmakt" (för bolag/stiftelser) resp.
"Vidaredelegation" (för nämnder), returneras undertecknad som
pdf-dokument med e-post till serviceförvaltningen,
upphandlingsenheten.serviceforvaltningen@stockholm.se
senast måndagen den 10 februari.
Om det inte är möjligt att fatta beslut inom utsatt tid, ber vi att ni
till detta datum lämnar ett förhandsbesked med uppgifter om
kontaktperson och förslag till deltagare i referensgrupp.
Frågor besvaras av ansvarig upphandlare: Adele Khaleghi,
serviceförvaltningen, tfn: 08-508 11 870, e-post:
adele.k.haleghi@stock.holm.se

Med vänlig hälsning
i
Palmfeltsvägen 5A
Box 7005
121 07 Stockholm - Globen
Växel 08 508 11 000
Fax 08 508 11 809
funktion .upphandling-srv@stockholm.se
stockholm.se
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Liselothe Engelgren
verksamhetschef
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Dnr SKA 2020/59
2020-02-17

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

stad

Förordnande som förvaltningschef

Under perioden 22 februari till I mars 2020 förordnas följande
befattningshavare att vid behov fatta de beslut som enligt
delegationsbestämmelserna ankommer på förvaltningschef att
besluta om.
Fr.o.m.
22 februari

t.o.m
1 mars

Stockholm dag som ovan

(-. /M__L_ -;---__
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axvi
Maria

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Telefon 08 508 15 000
ska rpnack@stockholm.se
start.stockholm

Namn
Karin Aleberg Lövgren

R Stockholms
V stad

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Dnr SKA2019/286
Sida 1 (2)
2019-10-10

Beslut om avslag av utlämnande av allmän
handling
Beslut om utlämnande av allmän handling
Du har begärt att få ta del av allmänna handlingar. Med anledning
härav meddelas följande:
BESLUT
Enligt 26 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd bedömer att det inte står klart att
begärda uppgifter kan röjas utan att den enskilde eller närstående till
denne lider men. Därför utlämnas inte handlingen.
I din begäran om att få tillgång till dokumentation från annan
huvudmans system, hänvisas du till att ta kontakt med Region
Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Tfn växel: 08- 123
132 00.
Hur man överklagar, se nästa sida.

Karin Bulow
Avdelningschef

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Telefon 08-508 15 015
karin.bulow@stockholm.se
stockholm.se

Stockholms
stad

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg

Dnr SKA 2019/499
Sida 1 (2)

Avslagsbeslut för utlämnande av handling
Ni har begärt att på plats och ställe få ta del av handlingar "samtliga
registrerade avvikelser inom verksamheten hemtjänst ordinärt
boende" under 2018. Med anledning av det meddelas följande
Beslut
Din begäran avslås.
Skäl

Handlingarna som begärs ut finns inte. Avvikelser utöver lex Sarah
har inte dokumenterats under 2018. Rapporter om missförhållande
eller risk för missförhållande, lex Sarah, avseende 2018 har lämnats
ut efter en tidigare begäran.
Stockholm den 31 januari 2020
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Karin Billo
Avdelningschef
Enligt delegation
./

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Telefon 08-508 15 015
karin.bulow@slockholm.se
stockholm.se
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Tilldeln ingsbeslut
2020-02-04

---

Upphandlande organisation

Upphandling

Stockholms stad Skarpnäck
stadsdelsfo rva ltn1ng
Gudrun Staf-Torstensson

Nattpatrull inom hemtjänsten - Farsta och
Skarpnäcks stadsdelsnämnder
SKA 2019/330

Tilldelnings beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har upphandlat nattpatrulltjänster till hemtjänsten i egen regi i Farsta och
Skarpnäcks stadsdelsområden. Nämnden har delegerat till stadsdelsdirektören att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal.
Stadsdelsdirektören beslutar att tilldela kontrakt i upphandlingen till 556148-5169 Attendo Sverige AB.
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Avtalsspärr tillämpas. Avtal kan tecknas tidigast den ..~ (!.... f .. 10-:Y.
Av den bifogade upphandlingsrapporten framgår hur upphandlingen har hanterats och skälen till
beslutet.

Stockholm den 2020 - 0,,::' - ;~/

Maria Laxvik
stadsdelsdirektör

Bilaga 1 - Upphandlingsrapport
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