Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Sida 1 (2)

Balanslista
Uppdrag

SDN

Område

Skrivelse från (FP) om utredning om alkoholförbud i
Kronobergsparken dnr 1.2.3-177-2013
Svar på medborgarförslag om alkoholförbud i Kronobergsparken
dnr 1.2.4-676-20124
Svar på medborgarförslag om att medborgarna skall bli mer
delaktiga i den politiska processen dnr 1.2.4-049-2014

140410

Underlag till budget för 2015 med beräkningar för 2016 och 2017

140410

Ekonomi

Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för vuxna inom
Kungsholmens stadsdelsområde dnr 2.6-062-2014

140410

Äldreomsorg

Månadsrapport mars

140410

Ekonomi

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 till lokala föreningar och
frivilligorganisationer

140410

Ekonomi

Svar på skrivelse från (V) Antal avlidna på våra äldreboenden
dnr 1.2.3-058-2014

140410

Äldreomsorg

Remiss dnr 1.5.3-009-2014
från kommunstyrelsen om Stockholms stads kemikalieplan 20142019 för yttrande senast 140425

140410

Parkmiljö

Remiss dnr 1.5.1-061-2014
från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg för yttrande senast 140509

140410

Äldreomsorg

Remiss dnr 1.5.1-064-2014
från kommunstyrelsen om förslag till riktlinjer för
serveringstillstånd för yttrande senast140501

140410

Social omsorg

Remiss dnr 1.5.3.067-2014
från kommunstyrelsen om strategi för ökad cykling i Stockholms
stad för yttrande senast 140425

140410

Parkmiljö

Remiss dnr 1.5.1-068-2014
från kommunstyrelsen om detaljerad krav- och behovsanalys
avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av
optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av
gemensam IT-service (GSIT) för yttrande senast 140507

140410

Administrativa
avdelningen

Remiss dnr 1.5.3-099-2014
från Trafikförvaltningen inför trafikförändringar i SL-trafiken 20142015 för yttrande senast 140411

140410

Parkmiljö

Remiss dnr 1.5.3-109-2014
från Stadsbyggnadskontoret om vägledning kiosker för yttrande
senast 140402 förlängt till 140424

140410

Parkmiljö

Remiss dnr 1.5.3-121-2014
Remiss från kommunstyrelsen om förslag till Kajstrategi för
Stockholms hamnar för yttrande senast 140512

140410

Parkmiljö
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Uppdrag

SDN

Anmälningsärende: anmälan av medborgarförslag om
caféverksamhet på biblioteket S:t Eriksgatan dnr 1.2.4-090-2014

140410

Område

Anmälningsärende: anmälan av medborgarförslag om Galleria under 140410
Essingeleden på Nordvästra Kungsholmen dnr 1.2.4-089-2014
Anmälningsärende: anmälan av medborgarförslag om
cykelluft/pumpstation dnr 1.2.4-127-2014

140410

Tertialrapport 1

140522

Svar på skrivelse från (MP) om skadliga kemikalier i förskolorna
dnr 1.2.3-122-2014

140522

Remiss dnr 1.5.1-098-2014
från kommunstyrelsen om skrivelse om familjehemsplacerade barn
för yttrande senast 140527

140522

Social omsorg

Månadsrapport

140612

Ekonomi

Månadsrapport

140828

Ekonomi

Tertialrapport 2

140925

Ekonomi

Månadsrapport

141023

Ekonomi

Månadsrapport

141120

Ekonomi

Verksamhetsplan 2015

141206

Ekonomi

Ekonomi

