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FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Sammanträdets öppnande och godkännande
av föredragningslista

2.

Val av protokolljusterare och tid för justering
av protokollet

Bordlagt ärende
3.

Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0011/2008

Remissärenden
4.

Svar på motion (2008:4) om att ge Fryshuset långsiktiga
förutsättningar för verksamheten
Dnr 106-0046/2008

5.

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad
år 2015
Dnr 106-0012/2008

6.

Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt
LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0068/2008

7.

Kvalitetsarbete inom verksamheten för
personer med funktionsnedsättning
Dnr 122-0648/2008

Övriga beslutsärenden

s
8.

Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr 108-0069/2008

9.

Månadsrapport per 2008-02-29
201-0603/2007

10.

Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn
av handeln med nikotinläkemedel
Dnr 119-0080/2008

11.

Folköls- och tobakstillsynen i Stockholm 2007
Dnr119-0007/2008

12.

Slutrapportering av lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete åren 2002-2005
Dnr 119-0076/2008

13.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 2007
Dnr 105-0095/2008

14.

Socialjourens studieresor till Glasgow
Dnr 307-0094/2008

15.

Samverkansavtal med Stockholms läns landsting
angående vård och boende för hemlösa med
allvarliga fysiska sjukdomar
Dnr 402-0092/2008

16.

Rapport om verksamheten vid Nickgården
Lustiggården AB
Dnr 431-0517/2007

17.

Rapport från studieresa till Paris
Dnr 307-0573/2007

18.

Slutrapport från projektet ”Metodutveckling i
arbetet med våldsutsatta missbrukande kvinnor”
Dnr 402-0186/2005

19.

Ny organisation för stadens preventions-, forskningsoch utvecklingsarbete inom socialtjänstområdet
Dnr 110-0066/2008
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20.

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt
bistånd – svar på uppdrag från kommunfullmäktige
Dnr 105-0545/2007

21.

Ansökan om utvecklingsmedel för implementering
av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukaroch beroendevård
Dnr 119-0096/2008

22.

Ansökan om utvecklingsmedel för uppföljning av
utredningar inom socialtjänsten kring ungdomar
med allvarligt kriminellt beteende
Dnr 407-0148/2007

23.

Anmälan av rapport – Socialpsykiatrins placeringar
på hem för vård eller boende, HVB
Dnr 119-0097/2008

24.

Kundval inom familjerådgivningen i Stockholm –
lägesrapport
Dnr 105-0355/2007

25.

Stödcentrum för unga brottsoffer och medling –
verksamhetsrapport 2007
119-0016-2008

Anmälningsärenden
26.

a) Anmälan av protokolljustering
b) Anmälan av handikapprådets protokoll
c) Anmälan av delegationsprotokoll
d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt
delegation
e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag
och skrivelser m.m.
f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
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Övriga frågor
26.

Nämndens frågor

27.

Förvaltningsinformation
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