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§ 29
Anmälan av promemoria 2013-12-17 med
förteckning av inkomna brev, medborgarförslag,
skrivelser m.m.
Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet

Från och med 18 november 2013 till och med 9 december
2013
A. Meddelande från Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen i Stockholms stad
Protokoll från KS sammanträdet den 13 november 2013
(utdrag)
§ 20 Uppföljning av budget 2013 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti 2013.
§ 24 Underrättelse om utställning av järnvägsplan samt
miljökonsekvens- beskrivning och samrådsregler för Spårväg
City sträckan Djurgården-Frihamnen.
§ 27 Ansvarsfull häls- och sjukvård (SOU 2013:44).
B. Meddelande från Socialnämnden i Stockholms stad
Protokoll från den 26 november 2013, utdrag
§ 10 Rapport – inventering av socialpsykiatrins målgrupp.
Bilagor: Socialförvaltningens tjänsteutlåtande dnr 3.1.558/2013 samt SWECO/socialförvaltningens rapport
”Kartläggning av personer med psykisk
funktionsnedsättning”, uppdragsnummer 358321 13000.
§ 14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt
kontroll av receptfria läkemedel.
Bilagor: Socialförvaltningens tjänsteutlåtande dnr 3.1.802/2013 samt de nya riktlinjerna.
C. Skrivelser, rapporter m.m.
Skrivelse 2013-11-19 om hälso-och sjukvård på
äldreboenden, särskilda boenden för funktionshindrade och
daglig verksamhet.
Skrivelse 2013-11-21 om sysselsättning till personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Skrivelse 2013-11-27 om personliga ombud för personer med
psykiska funktionshinder.
Östermalms stadsdelsnämnds beslut 2013-12-17 om anmälan
av överenskommelse om förlängning av avtal mellan
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Östermalms stadsdelsnämnd och VH assistans AB avseende
utförandet av personlig assistans. Dnr 2010-209-2.2.2.
Kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år.
Projektrapport från stadsrevisionen nr 9 2013. Dnr 3.1.3.126/2013
Information för kännedom om genomförd tillsyn,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO),Socialtjänst 2. IVO
har genomfört tillsyn med stöd av 13 kap 1 § socialtjänstlagen
av Skolberga, hem för vård eller boende (HVB) den 16 maj
2013. Dnr 2013-635-1.6.
Information för kännedom om genomförd tillsyn,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialtjänst 2. IVO
har genomfört en tillsyn med stöd av 13 kap 1 §
socialtjänstlagen av HVB Dammen den 24 april 2013. Dnr
2013-634-1.6.
Svar till inkommen synpunkt- indragen frukost på
Fältöverstens förskola. Dnr 2013-628-1.2.3.
D. Domar
Kammarrätten i Stockholm, avdelning 6
DOM 2013-11-21, mål nr 5866-13 avseende
laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 9 september 2013 i
mål nr 18759-12. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför
fast.
Förvaltningsrätten i Stockholm, Allmänna avdelningen, Enhet
11
DOM 2013-11-26, mål nr 86-13 avseende laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Östermalms stadsdelsnämnds beslut
2012-12-18, § 3. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Stockholm, Allmänna avdelningen, enhet
16
DOM 2013-11-28, mål nr 7436-13 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Östermalms
stadsdelsnämnds beslut 2013-03-14 § 6. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
Kammarrätten i Stockholm, avdelning 6
DOM 2013-11-28, mål nr 6519-13 avseende
laglighetsprövning, fråga om prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 30 september 2013
i mål nr 24647-12. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför
fast.
Förvaltningsrätten i Stockholm, allmänna avdelningen
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DOM 2013-12-04 mål nr 13407-13 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Östermalms
stadsdelsnämnds beslut 2013-05-23, § 2. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.

