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FARSTA
STADSDELSNÄMND

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Sammanträdesdatum
Torsdagen den 23 mars 2006

____________________________________________ _______________________________
Datum
Beslut, förordnanden, protokoll, skrivelser, m.m.
___________________________________________________________________________
Protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
2006-02-06 Protokollsutdrag § 15. Gemensam rutin för val och byte av grundskola i
Stockholms stad.
Protokollsutdrag § 17. Kommunstyrelsens samlade ansvar för
kompetensförsörjning.
Motion om kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar.
Protokollsutdrag § 18. Ungdomar, konst och det offentliga rummet. Redovisning
av uppdrag från kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag § 20. Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt
inrättande av navigatorcentra.
Protokollsutdrag § 21. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
taxa för skrymmande avfall m.m. Förslag från renhållningsnämnden.
2006-02-20 Protokollsutdrag § 22. Motion om försöksverksamhet med skriftliga omdömen
och betyg.
Motion om skriftliga omdömen i grundskolan.
Kommunstyrelsens beslut
2006-02-08 Protokollsutdrag § 8. Interkommunal prislista för grundskolan avseende 2006.
Protokollsutdrag § 9. Fastställande av ersättningsnivån i kommunala
ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och
ungdomsgarantin (UG) år 2006.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott
2006-01-25 Protokollsutdrag § 12. Utbyggnad av förskolor i Farsta stadsdelsnämndsområde,
Farsta stadsdelsnämnd.
Socialtjänstnämndens beslut
2006-01-24 Tillståndsutskottet. Protokoll nr 1/2006.
Sociala delegationens beslut
2006-02-13 Protokoll från sociala delegationen.
2006-03-06 Protokoll från sociala delegationen.
Lokala pensionärsrådets beslut
2006-03-13 Protokoll från lokala pensionärsrådet.
Lokala handikapprådets beslut
2006-03-13 Protokoll från lokala handikapprådet.
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Skrivelser, remisser, beslut, m.m.
2006-01-16 Socialstyrelsen. Beslut i ärende avseende anmälan från enskilda personer.
Dnr 506-581/2006.
2006-01-16 Stadsledningskontoret, juridiska avdelningen. PM om rättsläget gällande
tillträde till skolor.
2006-02-01 Farsta stadsdelsförvaltning, sektionen för teknik och miljö. Besvarad
förvaltningsremiss angående inbjudan till samråd om åtgärder för en förbättrad
vattenkvalitet i sjön Drevviken. Dnr 302-67/2006.
2006-02-03 Farsta stadsdelsförvaltning, kansliet. Besvarad förvaltningsremiss angående
detaljplan för område vid Farsta IP. Dnr 302-29/2006.
2006-02-06 Revisionskontoret, revisorsgrupperna 3 och 4. Revisionsrapport nr 2 januari
2006 ”Målet 20 000 nya bostäder” till Farsta stadsdelsnämnd för kännedom.
2006-02-08 Socialtjänstförvaltningen. Projektet "Lys, kompa och funka!" (Analys och
kompetensutveckling i omsorg om funktionshindrade). Nyhetsblad nr 18
februari 2006.
2006-02-17 Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala enheten. Beslut om avslutad tillsyn av
Postiljonens äldreboende. Dnr 504-120/2006.
2006-02-19 EMMA-verksamheternas brukarråd. Protokoll från möte den 14 februari 2006.
2006-03-01 Farsta stadsdelsförvaltning, avdelningen för förskola, skola, fritid och kultur.
Brev till Cornelis Vreeswijk-sällskapet angående Mossens gård i Tallkrogen.
Dnr 499-170/2006.
2006-03-03 Farsta stadsdelsförvaltning, Gubbängsskolan. Rapport om ett EU-projekt.
2006-03-07 Farsta stadsdelsförvaltning, stadsdelsdirektören. Stadsdelsdirektörens beslut om
att bevilja resa i tjänsten till Åland 13-14 mars 2006 för ledningspersonalen
inom avdelningen för förskola, skola, fritid och kultur.
2006-03-08 Farsta stadsdelsförvaltning, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Anmälan
av uppföljning av ramavtal gällande vissa boenden enligt SoL och LSS samt
daglig verksamhet enligt LSS.
Anmälan av checklista för verksamhetsuppföljning enligt ramavtal för enstaka
platser i särskilda boendeformer för äldre.
Februari
Markkontoret. Anmälan av delegationsbeslut vid sammanträdena den 16
2006
februari och 9 mars 2006.
Februari
Trafikkontoret. Anmälan av delegationsbeslut vid sammanträdet den 21
2006
februari 2006.
Jan-mars
Farsta stadsdelsförvaltning, sektionen för teknik och miljö. Anmälan av
2006
tjänstemannabeslut enligt gällande delegationsbestämmelser avseende
upplåtelse av offentlig plats. Dnr 012-183/2006.
Febr-mars Farsta stadsdelsförvaltning, kansli- och personalenheten. Anmälan av
2006
tjänstemannabeslut enligt gällande delegationsbestämmelser för februari-mars
2006. Dnr 012-184/2006.

