Ärende
Svar på medborgarförslag om
drogproblemen på och kring
förskolorna och lekplatsen vid S:t
Göransparken
Anmälan av medborgarförslag om
markering av trottoar
Anmälan av medborgarförslag om
boklåda
Anmälan av medborgarförslag om att
flytta sprututbytet
Svar på medborgarförslag att öka
Rålambshovsparkens
användningsbarhet

Diarienummer
1.2.4.-658-2017

SDN
171214

1.2.4.-661-2017

171214

1.2.4.-667-2017

171214

1.2.4.-669-2017

171214

1.2.4.-555-2017

171214

Yttrande över projektrapport från
Stadsrevisionen "Trygghet och
delaktighet" för yttrande

1.2.1.-611-2017

171214

Brukarundersökningar inom
verksamheter för personer med
funktionsnedsättning

1.2.-664-2017

171214

Svar på medborgarförslag om att byta
namn på stadsdelen till Västermalm
Svar på medborgarförslag om löpning
Svar på medborgarförslag om djur i
närmiljö
Svar på remiss om motion om
återställning av barnomsorg på
obekväm arbetstid

1.2.4.-541-2017

171214

1.2.4.-359-2017
1.2.4.-505-2017

171214
171214

1.5.1.-492-2017

171214

Svar på remiss om Offentliga Rum Förslag på komplettering till
Framkomlighetsstrategin

1.5.3.-551-2017

171214

Svar på skrivelse om upprustning av
Barnhusbron
Verksamhetsplan 2018
Svar på remiss i ärende rörande
alkoholservering Le Bistro
Svar på remiss i ärende rörande
alkoholservering Hanamasa Sushi

1.1.-468-2017

171214

1.1.-527-2017
1.5.2.-665-2017

171214
171214

1.5.2.-656-2017

171214

Anmälan av brukarundersökning
äldreboenden 2017
Svar på medborgarförslag om
1.2.4.-448-2017
upprustning av Kungsholms strand
Anmälan av medborgarförslag om 5- 1.2.4.-716-2017
spelsplan i anslutning till Kristinebergs
IP
Yttrande till miljöförvaltningen om
förskolan Kungspilen

2.6.-668-2017

171214
180201
180201

180201

Rapport från IVO efter inspektion vid
familjeenheten
Anmälan av remiss om Ett Stockholm
för alla - förslag till reviderat program
för delaktighet
Upphandling/förlängning avtal
äldreboende
Svar på remiss om Motion (2017:48)
om bistånd till illegala invandrare
Svar på remiss om Motion (2017:54)
om åtgärder för ett säkrare och
tryggare Stockholm för alla

1.4.-673-2017
180201

1.5.1.-675-2017

180201
180201

1.5.1.-612-2017

180201

1.5.1.-615-2017

180201

Svar på skrivelse om att bygga ett nytt 1.1.-616-2017
torg på Kungsholmen,
Kronobergstorget

180201

Svar på skrivelse från M, C och KD
om kartläggning av
trygghetssituationen på
Kungsholmens skolgårdar

1.1.-671-2017

180201

Svar på skrivelse från L om
kartläggning av trygghetssituationen
på Kungsholmens skolgårdar

1.1.-672-2017

180201

Svar på remiss om riktlinjer för
budget- och skuldrådgivning
Svar på remiss angående översyn av
stadens budget- och skuldrådgivning
Bokslut och verksamhetsberättelse för
2017
Delegationsordning för Kungsholmens
stadsdelsnämnd
Svar på remiss i ärende rörande
alkoholservering restaurang Senshi
Anmälan av remiss om revidering av
ramavtal med SISAB gällande
utbildningslokaler

1.5.1.-645-2017

180201

1.5.1.-646-2017

180201

1.2.1.-528-2017

180201
180201

1.5.2.-686-2017

171214

1.5.1.-696-2017

180201

Anmälan av remiss Remiss om
1.5.3.-699-2017
Motion (2017:61) om att bygga ut den
eldrivna pendelbåtstrafiken

180201

Svar på remiss om
departementspromemorian
Genomförande av
webbtillgänglighetsdirektivet

1.5.1.-711-2017

180201

Anmälan av remiss om modernisering 1.5.1.-719-2017
av sociala system
Månadsrapport februari
Förlängningen av avtal med Solbacken

180315

Förlängningen av avtal med S:t Erik
Kungsholmens äldreboendeplan

180315
180315

180315
180315

Underlag till budget för 2019 med
beräkningar för 2020 och 2021
Tertialrapport 1 med prognos för 2018
Månadsrapport maj
Månadsrapport juli
Delårsbokslut samt tertialrapport 2
med prognos för 2018
Månadsrapport september
Månadsrapport oktober
Månadsrapport november
Utredning om att överta delar av
parkskötseln i egen regi

180419
180524
180614
180823

1.1.-578-2017

180927
181025
181122
181218
180614

