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Kommunfullmäktige
19 oktober 2007
Bilaga 14 i budget 2008
för Stockholms stad

Roger Mogert (s)
Yvonne Ruwaida (mp)
Ann-Margarethe Livh (v)

Nytt yrkande bilaga 14 i budget 2008 för Stockholms stad
Att motioner, skrivelser och ärenden enligt bilaga inte avskrivs eller anses besvarade i
samband med att budget för 2008 antas
Att övriga motioner, skrivelser och ärenden i bilaga 14 i Budget för Stockholms stad
anses besvarade eller avskrivs
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Bilaga

Ärenden som ej ska avskrivas eller besvaras i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad
Dnr 310-1231/2001 - Motion (2001:52) av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (mp)
Avveckling av Bromma flygplats
Dnr 209-3566/2004 - Motion (2004:43) av Paul Lappalainen (mp)
Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms
stads personal
Dnr 019-1127/2006 - Skrivelse (8/3) av Christopher Ödmann, Åsa Romson och Viviann
Gunnarsson (alla mp)
Om principer för partiernas kanslier
Dnr 328-532/2007 – Hemställan från idrottsnämnden
Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals
bollplan
Dnr 335-001634/2001 - Motion (2001:69) av Börje Vestlund (s)
En renare stad – ”Dags att göra något åt Lortstockholm”
Dnr 319–2460/2002 - Skrivelse av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (mp)
Permanent miljövänlig båtförbindelse mellan Hammarby sjöstad och innerstaden
Dnr 314-1564/1997 - Skrivelse av Mats Hulth och Annika Billström (s)
Påbörjande av planarbete för en utbyggnad av Klarastrandsleden
Dnr 313-772/2001 - Skrivelse av Cecilia Obermüller m fl (mp)
Förslag om tillfälliga studentbostäder i Vinstaområdet
Dnr 303-2779/2005 - Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm
Dnr 325-1458/1999 - Hemställan från stadsbyggnadsnämnden
Om att utarbeta ett handlingsprogram för utveckling och vård av stadens grönstruktur
Dnr 021-4086/2004 – Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden
En stiftelse till skydd för biologiska och rekreativa värden inom stadens lantegendomar
Dnr 302-3410/2006 - Skrivelse av Annika Billström (s), Ann-Margarethe Livh (v) och
Viviann Gunnarsson (mp)
Om kulturverksamheter och renodling av stadens fastighetsbestånd
Dnr 321-3475-2005 – Skrivelse av Christophet Ödmann (mp)
Minska köerna till dagis - anställ föräldrar
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Dnr 321-4788-2005 - Motion (2005:72) av Christopher Ödmann (mp)
Inrättande av tvåfamiljssystem för att minska barngrupperna, öka livskvaliteten
och för ökad jämställdhet
Dnr 424-484/2000 - Motion Lars Rådh (s), KS beslöt 2006-09-25 (utl. 2006:27) att
återremittera motionen
Om vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning
Dnr 322-3817/2006 – Kungsholmens stadsdelsnämnd
Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen
Dnr 322-3846/2006 - Motion Christopher Ödmann (mp)
Stockholms skolors simkunnighetsutmaning
Dnr 021-1048/2005 - Skrivelse (9/3) Annika Billström (s), Ann-Magrethe Livh (v) och
Christopher Ödmann (mp)
Inrättande av kommunal bostadsstiftelse
Dnr 316-4344/2005 - Skrivelse (9/11) Åsa Romson (mp)
Ta bort hindren för lägenhetskollektiv i stadens hyresrätter
Dnr 334-661/2006 - Skrivelse (31/1) Teres Lindberg (s)
Redovisning av "Lika möjligheter - allas ansvar. Plan för jämlikhet integration
och mångfald"
Dnr 336-3417/2006
Förslag avseende en fortsättning och vidareutveckling av Stadsdelsförnyelsen,
Från möjlighet till verklighet
Dnr 023-3866/2006
Stockholmshems utredning angående de kommunala bostadsbolagens ökade ansvar
för social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar
Dnr 023-690/2007
Familjebostäders utredning angående de kommunala bostadsbolagens ökade ansvar
för social och ekonomisk utveckling i vissa eftersatta stadsdelar
Dnr 327-3810/2004 – Hemställan från Enskede – Årsta stadsdelsnämnd
Omstrukturering av särskilda boendeformer, SDN Enskede-Årsta
Besvaras med hänvisning till budgetens mål om att stadens verksamheter ska vara
kostnadseffektiva.
Dnr 327-1743/2006 – Hemställan från Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd
Försöksverksamhet under två år med hemtjänst fyra timmar per månad med förenklad
biståndsbedömning för pensionärer under 80 år
Dnr 325-2107/2007, Dnr 3140/2007 - Motion (2007:20) av Eivor Karlsson och Stefan
Nilsson (båda mp)
Ökat stöd till familjehem samt skrivelse om fosterbarn
Dnr 021-2004/2007 – Skrivelse från Teres Lindberg (s)
FOU-enhetens finansiering och framtid

