Ärende
Anmälan av medborgarförslag om naturytor för
fler fjärilar och humlor
Anmälan av medborgarförslag om trafikljus vid
skolområde
Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2017
Dataskyddsförordningen
Gestaltningsprogram för dagvatten- och
skyfallshantering, Rålambshovsparken
Svar på medborgarförslag om utegym i
Rålambshovsparken
Svar på remiss av Förslag till Regional
handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms
län

Diarienummer
1.2.4.-180-2018

SDN
180419

1.2.4.-157-2018

180419

1.2.1.-136-2018
1.1.-175-2018
1.1.-155-2018

180419
180419
180419

1.2.4.-760-2017

180419

1.5.3.-111-2018

180419

Svar på remiss av handlingsplan för
1.5.1.-093-2018
socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever
under osäkra boendeförhållanden 2017-2019.

180419

Svar på remiss av förslag till reviderade riktlinjer
gällande ledsagning och ledsagarservice, KS
2018/585

1.5.1.-181-2018

180419

Svar på remiss av Ändring i reglementen för vissa
facknämnder samt stadsdelsnämnderna
Svar på remiss från trafikkontoret om Förslag till
handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad
Svar på remiss om Motion (2017:72) om att
reformera stadens målstyrningsmodell
Svar på remiss om planärende på samråd
Projektnamn: Murmästaren 3, 2017-17198
Svar på remiss om Promemoria om Mer
fastighetsnära insamling avförpackningsavfall och
returpapper - utveckling av producentansvaren

1.5.1.-174-2018

180419

1.5.3.-057-2018

180419

1.5.1.-027-2018

180419

1.5.3.-172-2018

180419

1.5.3.-167-2018

180419

Svar på remiss om Reviderat idrottspolitiskt
program 2018-2022
Svar på remiss om Stockholms stads riktlinjer för
nationella minoriteters rättigheter
Svar på remiss om Strategi för romsk inkludering
Svar på remiss om Trafikförändringar i SL-trafiken
2018/2019
Svar på skrivelse om boendemiljön på
stadsdelens äldreboenden
Svar på skrivelse om företagsklimatet på
Kungsholmen och i staden
Underlag till budget för 2019 med beräkningar för
2020 och 2021
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS

1.5.1.-065-2018

180419

1.5.1.-082-2018

180419

1.5.1.-083-2018
1.5.3.-124-2018

180419
180419

1.1.-053-2018

180419

1.1.-052-2018

180419

1.1.-046-2018

180419
180524

Svar på medborgarförslag om förbättring av
gräsområden mellan fastigheterna Primusgatan
84 m fl och vattnet

1.2.4.-066-2018

180524

Svar på medborgarförslag om trappstig vid
Essingekroken
Svar på skrivelse om inventering av tillgänglighet
och användbarhet i flerfamiljshus på
Kungsholmen

1.2.4.-055-2018

180524

1.1.-153-2018

180524

Anmälan av svar på förvaltningsremiss för
reviderade riktlinjer "Projektera och bygg för god
avfallshantering"

1.5.3.-139-2018

180524

Svar på skrivelse om prioritering av ungdomar
med funktionsnedsättning vid tilldelning av
sommarjobb

1.1.-151-2018

180524

Svar på skrivelse om varför barngruppernas
storlek ökat och personaltätheten minskat i
förskolan

1.1.-152-2018

180524

Tertialrapport 1 med prognos för 2018
Månadsrapport maj
Svar på revisionsrapport 2017
Utredning om att överta delar av parkskötseln i
egen regi
Månadsrapport juli
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS
Delårsbokslut samt tertialrapport 2 med prognos
för 2018
Månadsrapport september
Månadsrapport oktober
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS
Månadsrapport november

1.2.1.-154-2018

180524
180614
180614
180614

1.2.1.-142-2018
1.1.-578-2017

180823
180823
180927
181025
181122
181122
181218

