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Sammanträde 2014-02-06

Sida 1
Anmälan av inkomna
skrivelser, protokoll,
protokollsutdrag m m

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll,
protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande
Inkomna skrivelser
Datum

Från/till

Angående

Inkomna protokollsutdrag rapporter m m
1.

Kommunstyrelsens sammanträde
131204

§ 26
Åtgärder inom aktivitetsstödet m m

2.

Kommunfullmäktiges
sammanträde 131202

§ 13
Uppföljning av budget 2013 – Tertialrapport 2
§ 19
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i
Stockholms län gällande nyanlända
§ 24
Motion om möjligheten att skapa föreningsdrivna
odlingsområden av grönmark kring flerfamiljshus sam
skapandet av kolonilottsområden

3.

Kommunfullmäktiges
sammanträde 131216

§ 17
Ändringar av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Stockholms kommun
§ 22
Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och
fritidsklubb

4.

Socialnämndens tillståndsutskott
sammanträde 131107

Protokoll nr 11/2013

5.

Socialnämnden sammanträde
131126

§ 10
Rapport – inventering av socialpsykiatrins målgrupp
§ 14
Ändrade riktlinjer för tobak- och folkölstillsyn samt kontroll
av receptfria läkemedel

6.

Socialnämnden sammanträde
131217

§ 18
Sociala insatsgrupper för unga upp till och med 18 år i
Stockholms stad

7.

Socialnämndens organisationsoch föreningsutskottet 131217

§5
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för år 2014
§6
Förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2014

8.

Stadsbyggnadsnämndens
sammanträde 131212

§ 63
Kungsholmen 2:8, Norr Mälarstrand
Permanent angöring av restaurangfartyget FLYT samt
brygga (kajplats 464), sydost om Stuvaren 1

Skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m m som ej utsändes finns hos registrator tfn 508 08 013
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Inkomna protokollsutdrag rapporter m m

9.

Stadsbyggnadsnämndens
sammanträde 131212

§ 64
Kungsholmen 2:8, Norr Mälarstrand
Angöring av vandrarhemsfartyget Gustaf af Klint, sydost
om Stuvaren 1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 131128

§ 11
Plaskdammar i parker i Stockholm stad
Redovisning av tillsynen 2009-2013
§ 16
Stockholms vattenprogram – Lägesrapport 2012

10. Miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 131218

§8
Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse fr MP
§ 11
Rökfria skolgårdar Stockholms stad

11. Stadsrevisionen
Dnr 1.4-716-2013

Projektrapport – Ensamkommande flyktingbarn
Finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen
punkten inkomna skrivelser rapporter m m

