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SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Föredragningslista 2007/11
Tid: Torsdag 2007-10-25

Lokal:
Tid:

Förvaltningskontoret, Röda rummet, plan 7,
Medborgarplatsen 25
Sekretessärenden kl.17.30

Sluten del av sammanträdet
Dagordning:
1. Genomgång av närvarolista
2. Utseende av protokollsjusterare och tid för justering
3. Anmälan av justerat protokoll
4. Fastställande av dagordning
Sekretessärenden:

5. Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
6. Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
7. Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
8. Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
9. Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
10. Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)
11. Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)
12. Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)
13. Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - centralupphandling av vård- och
omsorgsboenden. Remiss från kommunstyrelsen
14. Utvärdering av anbud avseende driften av Vintertullens vård- och
omsorgsboende
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Öppen del av sammanträdet
Nya ärenden:
15. Månadsrapport per september 2007

Dukas 16 okt

16. Rapport om förskolornas användning av det ekonomiska stödet till barn
med behov av särskilt stöd. Uppdrag från nämnden
17. Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om fortsatta projektmedel för
Södermalms vårdkedjeprojekt
18. Upphävande av avtal vad gäller ersättning för skolors utnyttjande av parkmark
samt tecknande av brukaravtal med Katarina Norra skola.
Uppdrag från nämnden
19. Tillägg i delegationsordningen
20. Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen
av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder
i Stockholms stad
21. Ansökan om avknoppning av Katarina/Eriksdal, Magdalenagården/Gamla stans
och Tanto hemtjänst (Återremitterat ärende)
Utsänds senare
22. Ansökan om avknoppning av Villa Magdalena dagverksamhet.
Remisser:
23. Inrättande av ett Stockholms Barnråd /råd till skydd för Stockholms barn.
Yttrande över motion
24. Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.
Remiss från kommunstyrelsen
25. Byte av huvudman för Nytorgets behandlingsenhet. Remiss från länsstyrelsen
26. Ansökan från Behandlingsgruppen Bryggan AB och Cean AB om tillstånd för
dagverksamhet och HVB. Remiss från länsstyrelsen
27. Sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm.
Yttrande över motion

SID 3 (3)

28. Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett
valfrihetssystem. Remiss från kommunstyrelsen

Tjänsteutl. utsänds senare

29. Samråd om program för Slussen i stadsdelen Södermalm.
Remiss från stadsbyggnadskontoret
30. Moské i Skärholmen. Remiss från kommunstyrelsen
31. Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Debaser Medis
32. Yttrande över ansökan om alkoholservering för Restaurang Movitz
Anmälningsärenden:

33. Anmälan av enkätsvar till Länsstyrelsen i Stockholms län angående det s.k.
barnuppdraget
34. Anmälan av Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om stimulansbidrag
för varaktiga stödformer till anhöriga 2007
35. Anmälan av Granskning av äldreomsorgen i Maria- Gamla stans stadsdelsnämnd.
Rapport av äldreomsorgsinspektörerna
36. Anmälan av länsstyrelsens beslut om tillsynen av Hornstulls korttidsboende
37. Anmälan av sociala delegationens protokoll
38. Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Utsänds senare

39. Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet vid Södermalms
stadsdelsnämnd

Utsänds senare

40. Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda handlingar
41. Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation
42. Information från förvaltningen
43. Övriga frågor
Förhinder att delta anmäls till nämndsekreterare Elisabeth Berndtsson, tel. 508 12 042.
Eventuella bilagor till ärenden på föredragningslistan distribueras endast till nämndens
ledamöter och ersättare samt berörda tjänstemän.
Den som önskar ta del av bilaga kan kontakta förvaltningens registratur, tel. 508 12 039.

