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

Beslut i allmänna ärenden och
beslutsfattare

Datum

Delegationsordning

Vidaredelegation av
beslutanderätt, Utvärderings- och
utredningstjänster

2021-11-08

2.15

Nr1

2021-11-11

2.15

Nr2

2021-11-12

1.12

Nr3

Dnr. SKA 2021/432
Beslutat av: Stadsdelsdirektör Maria
Laxvik
Vidaredelegation av
beslutanderätt, HBTQutbildningar
Dnr. SKA 2021/435
Beslutat av: Stadsdelsdirektör
Maria Laxvik
Tilläggsavtal Skarpnäckslyftet
Dnr. SKA 2019/501
Beslutat av: Stadsdelsdirektör Maria
Laxvik

BR Stockholms

V stad

Förordnande som
förvaltningschef
Dnr. SKA 2021/100
Beslutat av: Stadsdelsdirektör Maria
Laxvik

Sida 2 (2)

2021-11-17

3.3

Nr4
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V stad

Vidaredeleagation
Undertecknad, förvaltningschef

Skarpnäck SDF - 715

vidaredelegerar här med stöd av nämndbeslut samt
kommunallagen 7 kap 6 § till förvaltningschefen vid
stadsledningskontoret, stadsdirektören, att för nämndens
räkning genomföra upphandling av"Utvärderings- och

utredningstjänster 2022".

Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning
upphandla ramavtal, vari ingår utarbetande och beslut om
upphandlingsdokument, MBL- förhandlingar, annonsering,
utvärdering, tilldelningsbeslut och tecknande av avtal.
Delegationen innefattar även beslut om eventuella
förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller
tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.
Observera att deltagande förvaltning själv ansvarar för att
informera arbetstagare och berörda fackliga
organisationer om upphandlingen, vad den omfattar och
hur den genomförs enligt de former för samverkan och
information som finns inom respektive förvaltning.
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Stoqknolm den 8-nov-2021

(_____8~erskriff______,

Namnförtydligande
Maria Laxvik

D
V Stockholms
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Kontaktpersonförförvaltning
Tel nr
E-post
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08-50815062

jonas.ransmyr@stockholm.se
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Vidaredelegation
Undertecknad, förvaltningschef i

Skarpnäck SDF - 715

vidaredelegerar här med stöd av nämndbeslut samt
kommunallagen 7 kap 6 § till förvaltningschefen vid
stadsledningskontoret, stadsdirektören, att för nämndens
räkning genomföra upphandling av" HBTQ-utbildningar ".
Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning
upphandla ramavtal, vari ingår utarbetande och beslut om
upphandlingsdokument, MBL-förhandlingar, annonsering,
utvärdering, tilldelningsbeslut och tecknande av avtal.
Delegationen innefattar även beslut om eventuella
förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller
tillägg till avtalet utifrån affärsmässiga grunder.
Observera att deltagande förvaltning själv ansvarar för att
informera arbetstagare och berörda fackliga
organisationer om upphandlingen, vad den omfattar och
hur den genomförs enligt de former för samverkan och
information som finns inom respektive förvaltning.
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Stockholm den 9-nov-2021
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Namnförtydligande

Maria Laxvik

R
V Stockholms
stad

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
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Dnr SKA 2021/100

2021-11-16

Förordnande som förvaltningschef

Under perioden 19 november 2021 kl 16 tom 21 november 2021 kl
20 förordnas Karin Billow att vid behov fatta de beslut som enligt
delegationsbestämmelserna ankommer på förvaltningschef att
besluta om.

Stockholm dag som ovan

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Telefon 08 508 15 000
skarpnack@stockholm.se
www.slockholm.se
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Kontaktperson för förvaltning
Namn

Tel nr

E-post

Anno Rönnböck-Bertell
08-50815033
anna.ronnback@stockholm.se

pg Stockholms

V stad

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för förskola och fritid

Tilläggsavtal
Sida 1 (2)
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Tilläggsavtal Skarpnäckslyftet
Bakgrund

AB Stockholmshem äger och förvaltar drygt 3000
bostadslägenheter i Bagarmossen och Skarpnäcks gård.
Stockholmshem har utifrån trygghetsmätningar och kundenkäter
hos sina hyresgäster funnit det nödvändigt att engagera personer för
att bevaka och trygghetsrondera i Bagarmossen och Skarpnäcks
gård på kvälls- och nattetid för att öka säkerheten och tryggheten i
området. På grund av detta har ett samverkansprojekt,
Skarpnäckslyftet, bedrivits i samarbete mellan AB Stockholmshem,
Svenska Bostäder, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stiftelsen på
rätt väg, polisen, nattvandrare, skolorna samt stadsdelens ungdomar.
Projektet har pågått sedan december 2010 och avslutades sista
december 2015. De deltagande parterna i samverkansprojektet är
eniga om att projektet är av stor vikt för stabiliseringen i stadsdelen
och att verksamheten behöver bedrivas vidare. Upphandlingen med
Stiftelsen på rätt väg blev klar maj 2016 och kan förlängas vid 5
tillfällen med minst ett år i taget. Från 2022 löses fjärde
förlängningsklausulen ut. Årskostnad för AB Stockholmshem är 3
miljoner per år.

Samarbetsavtal

§ I
Samarbetsavtalet förlängs ytterligare 2022-01-01 till 2023-12-31

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen för förebyggande arbete och kultur
Björkhagsplan 6
Box 5117
Telefon 08-508 15000
stockholm.se/skarpnack

§2
AB Stockholmshem och Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt
Stiftelsen på rätt väg att fortsätta bevaka och rondera i
Bagarmossen/Skarpnäcks gård enligt kravspecifikation.
§3

Stadsdelsnämnden fakturerar AB Stockholmshem årskostnaden
uppdelad i månadskostnad 250000 exklusive moms.
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Maria Laxvik
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
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Anette Sand
VD

AB Stockholmshem

Tilläggsavtal Skarpnäckslyftet

~~ii:e,cknad av
Elektroniskt
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Datum: 2021.11.04
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