PROMEMORIA
ÖSTERMALMS
STADSDEL SFÖRVALT NING

Till SDN 2018-03-15

Förteckning över inkomna brev, skrivelser och protokollsutdrag m.m.
till Östermalms stadsdelsnämnd
_____________________________________________________________________________
Från och med den 16 januari 2018 till och med den 21 februari 2018

A. Protokoll från Kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018, utdrag
§ 13 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad.
Dnr 171-803-2017
§ 14 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk
omsorg i Stockholms stad.
Dnr 140-1411/2017
§ 18 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i
Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Dnr 111-1102/2017
§ 23 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av
mark Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Jackproppen 1:1 med
Byggnadsfirma Erik Wallin Ab och inom fastigheterna Backåkra 5 och 6 med
Åke Sundvall Projekt AB.
Dnr 123-1802/2017
B. Protokoll från socialnämnden
Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 januari 2018, utdrag
§ 18 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och
studiebesök och ett forskningsprojekt år 2018 samt redovisning av
forskningsprojekt.
Dnr: 3.2-651/2017
Protokoll från socialnämnden, tillståndsutskottets sammanträde den 16 januari
2018
Protokoll i sin helhet.
C. Protokoll från exploateringsnämnden
Protokoll från exploateringsnämndens sammanträde den 1 februari 2018,
utdrag
§ 27 Loudden i Norra Djurgårdsstaden, utredningsbeslut
Dnr E2017-04429
D. Inkomna brev, skrivelser m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd
Inkom den 26 januari 2018 information från Socialstyrelsen angående nytt
kunskapsstöd kring samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.
Dnr 2018-62-1.6.
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Inkom den 8 februari 2018 skrivelse från Stockholms läns landsting,
trafikförvaltningen/buss angående ”Indragen busstrafik på Värtavägen och
behov av lösning”.
Dnr 2017-826-1.1.
Inkom den 19 februari 2018 brev till Östermalms stadsdelsnämnd från Oscars
församling angående fråga om tillämpningen av Stockholms stads riktlinjer –
handläggning av ekonomiskt bistånd.
Dnr 2018-119-6.
Upprättat dokument 2018-02-18, Revidering 2018 av överenskommelse om en
gemensam stadsmiljöorganisation för Kungsholmens, Norrmalms och
Östermalms stadsdelsnämnder.
Dnr 2018/103-1.2.5. Dnr 2018-125-1.2.5. Dnr 1.2.5.-097-2018
E.

Inkomna domar, beslut och protokoll
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
BESLUT 2017-11-15 gällande anmälan enligt lex Sarah från Östermalms
stadsdelsnämnd avseende särskilt boende, Dianagårdens vård-och
omsorgsboende. Dnr 2017-492-1.2.2.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
BESLUT 2018-02-14 (dnr 8.5-18359/2017-2) angående tillsyn av individ och
familjeomsorgen vid Östermalms stadsdelsförvaltning, avseende enskilds
persons synpunkter på nämndens utredning. IVO avslutar ärendet.
Dnr 2017-270-1.2.2.
Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 33
BESLUT målnr; 26702-17 gällande överklagat beslut av Östermalms
stadsdelsnämnds beslut den 26 oktober 2017 § 29 avseende laglighetsprövning
enligt kommunallagen; nu fråga om verkställighetsförbud (inhibition).
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.
Dnr 2017-778-1.4.
Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 33
DOM 2017-12-04 målnr 14903-17 gällande överklagat beslut av Östermalms
stadsdelsnämnds beslut den 15 juni 2017 § 2avseende laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr 2017-300-1.2.4.
Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 33
DOM 2017-12-07 målnr 27161-16 gällande överklagat beslut av Östermalms
stadsdelsnämnds beslut den 15 december 2016 § 2 avseende laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr 2017-345-1.4.
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Förvaltningsrätten i Stockholm, avdelning 33
DOM 2018-02-12 målnr 26703-17 gällande överklagat beslut av Östermalms
stadsdelsnämnds beslut den 26 oktober 2017, § 7 avseende laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Stockholm avdelning 04
BESLUT 2017-12-08 målnr 7194-17 gällande Förvaltningsrätten i Stockholms
beslut den 27 november 2017 i målnr 26700-70, inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast.
Dnr 2017-773-1.4.
Kammarrätten i Stockholm, avdelning 04
BESLUT 2017-12-08 målnr 7162-17 gällande Förvaltningsrätten i Stockholms
beslut den 27 november 2017 i målnr 26702-17, inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast.
Kammarrätten i Stockholm, avdelning 4
BESLUT 2018-02-08 målnr 1234-18 gällande Förvaltningsrätten i Stockholms
beslut den 5 februari 2018 i målnr 26702-17, inhibition i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast.
Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm
BESLUT 2018-02-15 målnr 813-8 gällande Kammarrätten i Stockholms beslut
den 8 februari 2018 i målnr 1234-18, inhibition i mål om laglighetsprövning
enigt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens
avgörande står därmed fast.

