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Skärholmens stadsdelsförvaltning
Stab
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Telefon 08-508 24 499
Fax 08-508 24 004
maria.e.nilsson@stockholm.se
stockholm.se

Information om:
- Hantering av frågor från enskilda ledamöter mellan
nämndsammanträden. Maria informerade om att det endast
är nämnden som helhet som kan ge uppdrag åt
förvaltningen, inte enskilda ledamöter.
- Hantering av frågor från politiker på ärenden inför
nämndsammanträden. Förslag: deadline att ställa frågor blir
fredag veckan innan nämnd kl 12. Förvaltningen svarar
senast tisdag eftermiddag. Susanne ska titta på möjligheterna
för förvaltningen att efterkomma detta, hon återkopplar på
nästa gruppledarmöte.
- MAS informerar om sina ärenden på slutna delen.
- Ungdomens hus är fortfarande stängt. Brandskyddet ses
över, ett brandskyddsdokument är på plats. Det gäller dock
endast 150 personer, förvaltningen vill gärna utöka antalet
människor som kan vara med på ett evenemang.
- Frågor om anmälningsärenden 9 och 10, slutna delen. Dessa
ärenden dras tillbaka och tas upp igen nästa månad.
- Hyresavtalet på Bodholmsplan 2 är uppsagt för
villkorsändring. Förhandling pågår om nytt avtal.
- Skärholmens sdf har uppmärksammats för sitt arbete med
AI. Den 7 mars har förvaltningen ett chefsforum med tema
AI.
- Förvaltningen har tagit fram en barnbok kring
skräphantering. Den heter ”Toli och kampen mot
sopmonstret” och kommer att delas ut till alla förskolebarn.
- Staden har haft informationen Hallå Stockholmare, där
information om vad som är på gång i staden och
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nämndsammanträden har framgått. Hallå stockholmare har
publicerats i lokalpress, men detta kommer att upphöra.
Staden har gjort en undersökning där det framgår att väldigt
få människor tar del av informationen som står där.
Informationen kommer framöver att publiceras i digitala
kanaler.
Dagens infonämnd: verksamheterna i egen regi presenterar
sig.

Genomgång av nämndens ärenden den 28 februari.

Justeras

Susanne Leinsköld
Stadsdelsdirektör
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