PROMEMORIA
ÖSTERMALMS
STADSDEL SFÖRVALT NING

Till SDN 2017-03-23

Förteckning över inkomna brev, skrivelser, medborgarförslag och
protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd
_____________________________________________________________________________
Från och med den 17 januari 2017 till och med den 6 mars 2017

A. Protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Stockholms
stad
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2017, utdrag
§ 9 Avstämning av mål och budget 2017. Dnr 180-1918/2016
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2017, utdrag
§ 13 Program för kvalitetsutveckling. Dnr 174-742/2016
§ 14 Revidering av program för hållbar stadsutveckling – Norra
Djurgårdsstaden. Dnr 123-1481/2016
§ 16 Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Dnr 119-1401/2015
§ 20 Ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter. Förslag från
kyrkogårdsnämnden. Upphävande av kyrkogårdsnämndens beslut 2004-11-02:7
dnr 2004-1064/04 och dnr 105-182/2015
§ 25 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län kring personer med missbruk/beroende. Dnr 154-1131/2016
§ 26 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
2017- 2020. Dnr 155-1324/2016
§ 27 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar
på högskolenivå. Dnr 111-1067/2016
§ 28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för
kvartal 2 år 2016, äldreomsorg. Dnr 152-1568/2016
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, utdrag
§ 12 Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller
riskerar att bli hemlösa. Dnr 152-1057/2016
§ 24 Rapportering av ej verkställa gynnande beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1
§ socialtjänstlagen kvartal 4 år 2015, kvartal 1 år 2016 och kvartal 2 år 2016.
Dnr 151-1236/2016, 151-1322/2016, 151-1737/2016
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016,
utdrag
§ 14 Program för stöd till anhöriga 2017-2020. Dnr 152-1045/2016
§ 15 Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med
funktionsnedsättning (KBF).
Dnr 151-1933/2015
§ 16 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa. Dnr 151-614/2016
§ 18 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk
omsorg i Stockholms stad. Dnr 140-1087/2016
§ 33 Internationell strategi för Stockholms stad. Dnr 171-482/2016
§ 34 Stockholms stads EU-policy. Dnr 171-1890/2016
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B. Protokoll från socialnämnden
Protokoll från socialnämndens sammanträde den 31 januari 2016, utdrag
§ 13 Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd 2016. Dnr 1.8.1.-800/2016
Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 6 december 2016.
Protokoll i sin helhet.
C. Inkomna brev, skrivelser, medborgarförslag m.m. till Östermalms
stadsdelsnämnd
Medborgarförslag inkom den 19 januari 2017 via Insyn Sverige angående
Elbilszoner i Stockholms innerstad. Dokid 51820 Se bilaga 1.
Förslaget insänt till trafikkontoret.
Brev/medborgarförslag inkom den 15 februari 2017 angående meningsfull
sysselsättning för funktionshindrade personer. Dnr 2017-84-1.2.3. Se bilaga 2
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom den 24 februari
2017 om unga personer inom missbruks- och beroendevården. Nationell tillsyn
av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning.
Länk till nyheten om rapporten: http://www.ivo.se/nyheter/2017/ungapersoner-inom-missbruks--och-beroendevarden-riskerar-falla-mellan-stolarna/
Direktlänk till rapporten finns här:
http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&
orderlistmainid=22086&printfileid=22086&filex=34576208031096
Myndighetssamråd enligt 6 kap miljöbalken för utbyggnation av KolkajenRopsten inom fastigheten Hjorthagen 1:3. Expdierat förvaltningssvar, den 1
mars 2017, på begärt yttrandet från exploateringskontoret, Stockholms stad.
D. Inkomna domar, beslut och protokoll
Kammarrätten i Stockholm, avdelning 04
BESLUT 2017-02-07 målnr: 59-17 gällande överklagat beslut,
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 december 2016 i mål nr 27601-16
avseende avvisad talan angående laglighetsprövning enigt kommunallagen;
fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Högsta förvaltningsdomstolen
BESLUT 2017-01-20 målnr 119-17 och 120-17 gällande överklagat beslut,
Kammarrätten i Stockholms beslut den 4 januari 2017 i målnr 8815-16 och
8816-16 avseende inhibition i mål om laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen
meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

