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Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-09-29

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

Beslut i allmänna ärenden och
beslutsfattare

Datum

Delegationsordning

Vidaredelegation av
beslutanderätt

2022-08-23

2.16

Nr 1

2022-08-25

2.16

Nr 2

2022-09-08

3.17

Nr 3

Dnr: SKA 2022/340
Beslutat av:
Tf stadsdelsdirektör Karin Bülow
Vidaredelegation av
beslutanderätt
Dnr: SKA 2022/344
Beslutat av:
Tf stadsdelsdirektör Karin Bülow
Beslut om tjänsteresa inom
Norden
Dnr: SKA 2022/361
Beslutat av:
Tf stadsdelsdirektör Karin Bülow

(7 § AB)
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Vidaredeleagation
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 teckna ramavtal avseende säker och miljövänlig
hantering av uttjänta elektronikprodukter så som datorer,
surfplattor och telefoner.
Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning
tecknande av avtal samt avtalsförvaltning. 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 avtalet enligt de former för samverkan
och information som finns inom respektive förvaltning.

Stockholm den 23-aug-2022
Underskrift

Namnförtydligande

Karin Bülow
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Kontaktperson för förvaltning
Namn
Glenn Kinberg
Tel nr
08-50817177
E-post
glenn.kinberg@stockholm.se

R Stockholms
V stad

Dnr: SF 2022/414
2022-08-24
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Vidaredelegation av beslutanderätt
Förvaltning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
vidaredelegerar här med stöd av nämndbeslut samt kommunallagen
7 kap 6 § till förvaltningschefen vid Serviceförvaltningen att för
nämndens räkning genomföra upphandling av: Julklappar 2022 med
Dnr: SF 2022/414
Vidaredelegationen omfattar att för nämndens räkning upphandla
ramavtal/avtal, vari ingår utarbetande och beslut om
upphandlingsdokument MEL-förhandlingar, annonsering,
utvärdering, tilldelningsbeslut och tecknande av ramavtal/avtal.
Delegationen innefattar även beslut om eventuella förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till ramavtal/avtal
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.
Information avseende kontaktperson och referensgruppsdeltagare:

Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.

IMI Stockholms
V stad

Dnr: SF 2022/414
2022-08-24
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Kontaktperson för förvaltning
Namn: Elisabet Tullgren
Befattning: Avdelningschef HR och kansli
E-post: elisabet.tullgren@stockholm.se
Deltagare i referensgrupp
Namn:
Befattning:
E-post:
Namn på attestant för betalning av uppdrag: Jonas Ransmyr
Kostnadsställe: 715060

Ort
Stockholm
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Datum
2022-08-25

~~rift förvaltningschef
__./

Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.
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Namnförtydligande

11'1 Stockholms
V stad

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stab

Beslut
Dnr SKA 2022/361
2022-09-08
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Beslut om tjänsteresa i Norden (Köpenhamn)
och Sverige (Malmö)

Beslutsunderlag
Avdelningen för individ och familjestöd har uppdrag att utveckla
trygghetsarbetet i samverkan med andra aktörer. Inom de
prioriterade punkterna finns också uppdraget att utveckla arbetet
med tidiga och förebyggande insatser så att barn och ungdomar får
rätt stöd i ett tidigt skede (Lokal handlingsplan i enlighet med
Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga
och unga vuxna dras in i kriminalitet).

Avdelningen planerar en studieresa för att besöka en verksamhet i
Köpenhamn under hösten. Verksamheten vänder sig till barn och
unga i riskzon för att dras in i kriminalitet inklusive deras familjer.
I anslutning till studiebesöket arrangeras också ett studiebesök i
Malmö. Syftet med resan till Köpenhamn är kunskapspåfyllnad
kringjämförbara arbetssätt i andra städer och länder. Tema är
samverkan rörande unga kriminella och förebyggande arbete för att
motverka att unga dras in i kriminalitet samt hur samverkan med
civilsamhället kan bidra till detta. Syftet med besöket i Malmö är att
få en inblick i Malmö stads trygghetsarbete som ett bidrag för det
fortsatta trygghetsarbetet i Skarpnäck.
Resan kommer att genomföras mellan 2022-10-12-2022-10-14.

Samtliga medverkande kommer från avdelningen förutom 3 poliser
vid LPO Globen. Avdelningens deltagare är enhetschefer för
Prevention och trygghet och Familjeenheten, två biträdande
enhetschefer på Familjeenheten, medarbetare från sociala
insatsgruppen och ekonomiskt bistånd samt avdelningschef Individ
och familjestöd, totalt 10 personer. Kostnad för studieresan sker
inom given budget för verksamhetsåret.
Beslut
Studieresan godkänns.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stab
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 15 000
skarpnack@stockholm.se
start.stockholm
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