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Stadsdelsdirektörens beslut enligt
delegering och övriga
anmälningsärenden
Här redovisas beslut som stadsdelsdirektörens har fattat enligt
delegering och övriga anmälningsärenden. Ärendena hålls
tillgängliga för nämnden vid sammanträdet.

A. Protokoll, beslut och ärenden i staden
1. Förvaltningsgrupp 2018-09-14, protokoll (mejlat till nämnden
2018-09-20, efter justering)
2. Socialnämndens tillståndsutskott, protokoll 2018-08-07
3. Exploateringskontorets förslag till föravtal till
exploateringsavtal för Burmanstorp 1 m.fl. samt
markanvisning för bostäder, handel, kontor och skoländamål
inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Farsta
stadsutveckling AB och Skolfastigheter i Stockholm AB.
(Mejlat till nämnden 2018-09-13 inför behandling i
exploateringsnämnden 2018-09-27.)
4. Exploateringskontorets förslag till markanvisning för bostäder
inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Wallenstam AB,
Småa AB och Veidekke Bostad AB. (Mejlat till nämnden
2018-09-20 inför behandling i exploateringsnämnden
2018-09-27.)
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B. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
1. IVO, meddelande 2018-09-20 (dnr 8.5-30959/2018-5) om
inspektion vid Edö vård- och omsorgsboende för uppföljning
av vidtagna åtgärder. Dnr 1.4-519/2018.

C. Skrivelser från allmänheten till nämnden
1. Mejl 2018-09-05 från Magelungens Vänner: ”Namninsamling
för att rädda Fagersjöviken. Gör sjön tillgänglig från
Fagersjöskolan och Parken Måsen för ökad trygghet, större
möjlighet till rekreation och en attraktiv mötesplats.




Vi vill ha en öppen siktlinje mot sjön ut med parken
Vi vill ha upprustning av brygga och grillplats
Vi vill ha möjlighet till bad”

Namninsamlingen genomfördes på Fagersjödagen den 25
augusti. Dnr 1.2.3-472/2018. Mejlet vidarebefordrades till
nämnden på ankomstdagen.
2. Medborgarförslag 2018-10-01 om ett friluftsbad på
Olympiaängen i Tallkrogen, med en större och en mindre
bassäng, omklädningsrum och parkeringsplatser. Förslaget
faller utanför nämndens ansvar och har därför skickats vidare
till ansvarig instans, idrottsförvaltningen. Förslagsställaren
har informerats per telefon. Dnr 1.2.4-530/2018.

D. Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering
(Inom parentes anges, där det är aktuellt, enligt vilken
ärendegrupp i nämndens delegeringsförteckning som
delegerade beslut har fattats.)
1. 2018-09-04: Resa i tjänsten till Grenå, Danmark, för personal
vid enheten för ekonomiskt bistånd. Dnr 1.1-468/2018. (9:18)
2. 2018-06-01: Beslut om tillförordnade stadsdelsdirektörer och
ombud att föra nämndens talan – Jonas Wilhelmsson den 2730 september och Per-Ove Mattsson den 13-19 oktober. Dnr
1.1-513/2018. (Enligt nämndbeslut 2015-11-17 § 10; dnr 1.1730/2015.)

