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§1
Godkännande av dagordning och tid för justering
Beslut
Ordföranden Johan Paccamonti (M) öppnade mötet.
Dagordningen godkändes. Mötet ajounerades för allmänhetens
frågestund mellan kl. 18:30-19:00. Åtta åhörare kom till
allmänhetens frågestund.
Ordföranden Johan Paccamonti (M) och vice ordföranden Lillemor
Samuelsson (V) utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras
fredagen den 25 oktober.
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§2
Remiss Revidering Stockholms stads Vision 2040 –
Möjligheternas Stockholm
BRO 2019/275

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
kommunstyrelsens remiss om revidering av Stockholms stads vision
2040.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån de kunskaper om trender och globala strukturer som har
betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar
och utmaningar har stadens vision reviderats enligt ett uppdrag i
stadens budget för 2019. Den reviderade versionen
benämnsMöjligheternas Stockholm – Vision 2040. Agenda 2030 är
tydligt inkluderad i visionen. Vision 2040 ska vara vägledande för
stadens arbete med budget och verksamhetsplaner. Förvaltningen
anser att det är viktigt att stadens vision och Agenda 2030 hålls ihop
så att de inte utgör två parallella spår i stadens strategiska arbete.
Det krävs också att samarbetet mellan förvaltningar och andra
aktörer, internt och externt, utvecklas för att visionen och målen i
Agenda 2030 ska kunna uppnås. Förvaltningen ställer sig positiv till
den reviderade visionen.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut.
Förslag till beslut
Lillemor Samuelsson m.fl. (V) lämnade ett eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förslaget till ny vision 2040 –
Möjligheternas Stockholm
Att stadens verksamheter även framgent bör arbeta i enlighet med
den gällande visionen om ”Ett Stockholm för alla
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Inledningsvis vill vi konstatera att antagande av nya visioner vart
fjärde år riskerar innebära att långsiktigheten och tilltron till
färdriktningen blir begränsad. Vision 2030 fungerade som vision för
staden i närmare 8 år. Det finns mycket som talar för att Vision
2040 – Ett Stockholm för alla skulle ha tillåtits att verka
motsvarande tid för att garantera långsiktighet och kontinuitet i
stadens verksamheter. Även om vi i grunden uppskattar och
instämmer med de delar, som i stort överensstämmer med den
gällande visionen, som strävar efter att Stockholm ska vara en
öppen stad där alla kan vara den de är så tycker vi att det finns stora
problem med det förslag som nu remitterats. I grunden handlar det
om att diskrepansen mellan det som står i visionen och det som är
den faktiska politiken är alltför stor.
Låt oss bara peka på några tydliga illustrationer.
Stockholm ska vara en av världens tryggaste städer. Det är
naturligtvis en gemensam målsättning för oss alla. I verkligheten
har dock antalet skjutningar aldrig varit så höga som nu och
samtidigt minskas resurserna till förebyggande arbete. Stadens
förskolor och skolor är väl ansedda och håller en hög kvalitet. Även
här ett mål som vi alla delar men som knappast blir verklighet av en
underfinansierad budget som gör att utbildningsförvaltningen samt
flertalet skolor och förskolor går med underskott. I det sociala
arbetet finns tydligt fokus på det förebyggande arbetet och tidiga
insatser. Jodå, om man bortser från att stadsdelarna fick 66 miljoner
kronor mindre till barn, kultur och fritid vilket nu syns i många av
de åtgärder som skapar förebyggande insatser. Stockholm är en
äldrevänlig stad där äldres behov finns med i hela
samhällsplaneringen vore ett bra mål om det inte vore för att Micasa
i verkligheten riskerar minskade ambitioner för nya äldreboenden.
Näringslivet stöds av ett effektivt och hållbart transportsystem.
Arlanda är ett nav med globala och nationella kopplingar. Absolut
viktigt. Emellertid leder ju beslutet att bevara Bromma flygplats till
att regionen inte kraftsamlar kring Arlanda och att direktlinjer längs
ned. Listan på områden där de fina orden inte stämmer med vad
som genomförts kunde varit längre. Det är inget fel att ha
ambitioner som går utöver vad man hittills genomfört. Tvärtom är
det en naturlig del av en vision som utvecklar staden på sikt. Om
det, på område efter område, däremot visar sig föras en politik som
är motsatt mot de fina orden och när medborgarna upplever att
visionen mer blir av en reklambyråprodukt än ett styrande
dokument för vad som händer i stadens verksamhet blir värdet av
visionen lägre. I sin reservation, när Stockholm antog visionen om
Ett Stockholm för alla, anförde de borgerliga partierna att visionen
för mycket fokuserade på stadens egna verksamheter och vad dessa
skulle göra. Det förslag till vision som nu presenterats har tagit
intryck av denna kritik och avstår nästan helt från att precisera vad
stadens verksamheter ska göra för att uppnå önskelistan. Vi tror att
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det riskerar innebära en svagare måluppfyllelse och i förlängningen
att det inte bidrar till möjligheternas Stockholm. Vi anser därför att
stadens verksamheter även framgent bör arbeta i enlighet med den
gällande visionen om Ett Stockholm för alla och att förslaget
därmed bör avslås."
Reservation
Lillemor Samuelsson m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget
förslag till beslut:
"Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka Vision 2040 –
Möjligheternas Stockholm
att låta Vision 2040 – Ett Stockholm för alla och tillhörande
Färdplanen för ett Stockholm för alla fortsätta vara stadens vision
och att därutöver anföra följande:
Vänsterpartiet anser att nuvarande Vision 2040 – Ett Stockholm för
alla har kunskapsbaserade förutsättningar att tillsammans med
Färdplanen för ett Stockholm för alla, som arbetades fram under
förra mandatperioden, fungera utmärkt som måldokument även
denna mandatperiod. Inga andra argument än maktskiftet har
framkommit som skäl för en revision av stadens vision. En vision
som byts varje mandatperiod blir i stort sett verkningslös i arbetet
med att styra stadens långsiktiga utveckling. Om en vision ska stå
sig över politiska majoritetsskiften krävs ett annat grepp än att av
maktpolitiska skäl revidera en vision som endast verkat i några få
år. Staden och stockholmarna tjänar inte på att majoriteten av
prestigeskäl undergräver syftet med ett långsiktigt visionsarbete och
vi vet inte ens om en reviderad version kommer att kombineras med
gedigna kunskapsbaserade strategier som i färdplanen. Det svåra är
inte att formulera framtidsdrömmar, det som krävs är faktabaserade
strategier som leder framåt. Vänsterpartiet vill istället bygga vidare
på färdplanen, som bygger på forskning och de gedigna
kunskapsunderlag som togs fram inom ramen för Kommissionen för
ett socialt hållbart Stockholm. Kommissionens uppdrag var att
analysera skillnader i livsvillkor i staden och föreslå åtgärder för en
jämlik och socialt hållbar utveckling på både lång och kort sikt.
Genom att förkasta allt det grundläggande och forskningsbaserade
arbetet som gjordes går stadens miste om att utveckla strategier
längre än varje årlig budget för att utveckla staden på ett hållbart
sätt. Färdplanen täcker redan många viktiga områden, men vi ser
framöver ett behov av kompletteringar med nya kunskapsunderlag,
exempelvis med frågor som rör vår äldre befolkning.
Vi vill bifoga de kommentarer som stadsdelsnämndens råd har
formulerat.
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SPF och PRO Bromma skriver följande:
Äldres situation är inte helt bortglömd, men beaktas inte lika
mycket som många andra grupper. Äldre är en stor och starkt
växande grupp vars intressen borde framhållas bättre i dokumentet.
Exempelvis borde lämpliga och tillräckligt många äldreboenden i
Bromma säkerställas. Generellt är ambitionerna i dokumentet
orimligt högt satta. Exempelvis är det osannolikt att Stockholm blir
världsbäst/-ledande inom ett stort antal områden. Fokusera på ett
par områden! Att hävda ”Stockholm-The Capital of Scandinavia”
kan ifrågasättas ur flera synvinklar, liksom att betona att Stockholm
är bäst i Sverige. Om målen inte upplevs som rimliga kommer de
inte inspirera medarbetarna att sträva efter att uppnå dem. Med
denna framtoning uppfattas dokumentet mer som ett drömscenario
än en realistisk vision. Det är oklart vad dokumentet ska användas
till. Detta borde framgå tydligt. Dessutom verkar visionen inte ha
skrivits utifrån situationen i nuläget.
Bromma stadsdelsförvaltnings råd för funktionshinderfrågor skriver
följande:
Positivt att texten täcker det mesta och verkar väldigt genomtänkt
från vad vi vet idag år 2019. Det är dock svårt att göra en prognos
över så lång tid när vi står inför en mycket snabbare utveckling än
de 20 senaste åren, framför allt vad gäller IT och
informationssamhället. Man får intrycket att det är ett paradis som
beskrivs och inte ett framtida Stockholm. Det är lite för sockrat för
att verka seriöst. Språket i remissen kunde varit lite mer varierat,
formuleringar och beskrivningar återkommer igenom texten. Om
man vill att alla ska vara delaktiga så ska man skriva så att alla kan
förstå och orka läsa igenom detta. Det här är ingen text för
människor med trött hjärna. Mer konkret text och färre
upprepningar. Texten är svårläst, särskilt för personer med
synnedsättning, eftersom den ligger på en bakgrund av bilder."
Särskilt uttalande
Anders Edin (SD) lämnade ett särskilt uttalande:
"Sverigedemokraterna Stockholms Stads ambition är att Stockholm
ska vara en stad där alla medborgare har möjlighet att, inom ramen
för lagar och god samhällsanda, leva sina liv i trygghet. Genom att
möjliggöra för alla stockholmare, oavsett kön, ålder eller annan
grupptillhörighet att kunna röra sig obehindrat i staden och i olika
sammanhang kan grunden för detta skapas. Stockholm år 2040 ska
vara en stad där människor inte inskränks i sin vardag på grund av
rädsla för kriminalitet. Stockholm år 2040 ska vara en öppen stad
som möjliggör för möten mellan människor. Stockholm år 2040 är
en stad med välutbyggd infrastruktur, god bostadsförsörjning och en
sund närmiljö. Möjliggörande av innovativa färdmedel som minskar
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den höga beläggningen på stadens vägar, minskar bullret och leder
till minskade resetider står i fokus. Stockholm år 2040 ska vara en
innovativ storstad som både skapar och attraherar personer
besittande spetskompetens till att arbeta och bo i staden.
Stockholms varumärke som en trygg och säker stad är i sig en
bidragande faktor till stadens fortsatt goda innovationsklimat och en
förutsättning för fler utländska investeringar i Stockholm.
Stockholm ska vara en trygg, öppen och innovativ storstad som gör
det möjligt för alla människor, oavsett ålder eller kön, att vara en
del av det svenska folkhemmet."

Handlingar i ärendet
 208718 (Godkänd - R 1) Tjut - Remiss Revidering
Stockholms stads vision 2040.docx
 191658 Bilaga 1 - Stockholms stads vision
2040(190886).pdf
 191657 (Godkänd - R 2) KS 2019_483
Tjänsteutlåtande(191102).pdf
 208716 Synpunkter från Bromma stadsdelsförvaltnings råd
för funktionshinderfrågor angående remissen Möjligheternas
Stockholm - Vision 2040.docx
 208717 Pensionärsrådets kommentarer till Vision 2040.docx
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§3
Remiss Ändring av reglementen för vissa facknämnder
och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med
allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1121
BRO 2019/257

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
För stadsdelsnämndernas del innebär förslaget att
stadsdelsnämndernas reglemente ändras utifrån ändringar i
tobakslagen. Reglementet för stadens nämnder ändras också mot
bakgrund av dataskyddsförordningens bestämmelser om
personuppgiftsansvar. Vidare innebär förslaget att
arbetsmarknadsnämndens uppdrag i fråga om återsökning av
statsbidrag för flyktingmottagande förtydligas och att nämndernas
ansvar för samordning och utveckling av stadens arbete med
feriejobb för ungdomar framöver regleras i reglementet.
Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och föreslår att
stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 208732 (Godkänd - R 1) Remiss Ändring av reglementen för
vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms
stads nämnder
 BRO 2019/257-1.7 Kopia av godkänt tjänsteutlåtande: KS
2019/1121 Tjänsteutlåtande
 BRO 2019/257-1.2 Bil 1. Reglemente med allmänna
bestämmelser för stadens nämnder slutlig (002)
 BRO 2019/257-1.4 Bil 7. Reglemente för servicenämnden
slutlig
 BRO 2019/257-1.5 Bil 4. Reglemente för kommunsttyrelsen
slutlig
 BRO 2019/257-1.8 Bil 6. Reglemente miljö- och
hälsoskyddsnämnden slutlig
 BRO 2019/257-1.1 Bil 10. Reglemente äldrenämnden slutlig
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BRO 2019/257-1.3 Bil 9. Reglemente stadsdelsnämnderna
slutlig
BRO 2019/257-1.6 Bil 8. Reglemente socialnämnden slutlig
BRO 2019/257-1.9 Bil 3. Reglemente fastighetsnämnden
slutlig
BRO 2019/257-1.10 Bil 5. Reglemente för kulturnämnden
slutlig
BRO 2019/257-1.11 Bil 2. Reglemente
arbetsmarknadsnämnden slutlig
BRO 2019/257-1.12 Bil 11. Reglemente för stadsrevisionen i
Stockholms stad

Bromma stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2019
Sida 12 (32)
2019-10-24

§4
Remiss Motion om att Skönhetsrådet ges beslutsrätt
BRO 2019/180

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på motionen om
Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) har i en motion
yrkat på att Skönhetsrådet ges beslutsrätt i frågor som rör
bevarandet av Stockholms skönhet. Bromma stadsdelsförvaltnings
syn på Skönhetsrådets mandat är att rådets nuvarande funktion som
rådgivande instans/remissinstans är tillräcklig.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 184055 (Godkänd - R 1) Motion om att Skönhetsrådet ges
beslutsrätt
 BRO 2019/180-1.1 Motion om att Skönhetsrådet ges
beslutsrätt
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§5
Remiss serveringstillstånd Awesome Streetfood AB
BRO 2019/333

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd på
Awesome Streetfood med serveringstid till allmänheten i
restaurangen klockan 15.00 – 01.00.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 209460 (Godkänd - R 1) Awesome Streetfood
 BRO 2019/333-1 Remiss - stadsdel-{A5739068-6DC2472A-AE3D-FB1022978245}.Docx
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§6
Remiss om alkoholtillstånd på Valentino Italiano
BRO 2019/302

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd på
Valentino Italiano med serveringstid till allmänheten i restaurangen
klockan 11.00 –01.00 samt i uteserveringen klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 209462 (Godkänd - R 1) Valentino Italiano
 BRO 2019/302-2 Remiss alkoholtillstånd Valentino
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§7
Remiss serveringstillstånd Il Bicchiere Grande
BRO 2019/297

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd på Il
Bicchiere Grande med stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 23.00 i restaurangen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 208035 (Godkänd - R 2) Il Bicchiere Grande
 BRO 2019/297-5 Remiss till Bromma SDN.-{FAE6EDB873CB-4472-99A6-6BA09376640A}.Docx
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§8
Ekonomisk månadsrapport
BRO 2019/65

Beslut
Nämnden godkänner månadsrapport per september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter
budgetjusteringar, prestationsförändringar, åtgärder och
resultatöverföringar.
Handlingar i ärendet
 210453 (Godkänd - R 1) Månadsrapport 201909
 210452 Bilaga 1 - Nyckeltal
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§9
Svar på medborgarförslag om låt delar av parkerna bli
äng
BRO 2019/189

Beslut
Nämnden lägger svaret till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 196703 Svar på förslag om att låda del av park bli äng
 BRO 2019/189-3 Medborgarförslag - låt delar av parkerna
bli äng
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§ 10
Svar på medborgarförslag om utlys klimatnödläge i
Stockholms stad
BRO 2019/155

Beslut
Nämnden lägger svaret till handlingarna.
Särskilt uttalande
Johan Paccamonti mfl. (M), Johan Duvdal (L), Karl Persson (MP)
och Adrian Nordén (C) lämande ett särskilt uttalande som Mia
Widell (KD) instämde i genom ett likalydande ersättaryttrande:
"Vi instämmer i förvaltningens svar på medborgarförslaget och vill
därtill lägga till följande:
Vi instämmer i er oro för att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att
motverka klimatförändringar. Stockholm stad är därför en av de
städer som på C40-mötet i Köpenhamn nyligen utlyste
klimatnödläge. Stockholm stad har också som plan att bli
fossilbränslefritt 2040.
I Bromma kommer vi att intensifiera arbetet med att minska vår
miljöpåverkan, bland annat genom att omarbeta vårt
miljöhandlingsprogram. Vi kommer att satsa på att skapa bättre
kunskap om förvaltningen och stadsdelens klimatpåverkan. I det
arbetet kan en koldioxidbudget som ni föreslår vara ett värdefullt
verktyg. Vi ska också utföra åtgärder för att minska vår
klimatpåverkan. Åtgärderna utförs genom att söka medel från
Stockholms stads klimatmiljard, som är inrättad för att minska vår
klimatpåverkan. Vi instämmer också i era förslag till att
miljöfrågorna behöver följas upp på ett bra sätt i nämndens olika
rapporter, såsom tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
En viktig del för att lyckas i arbetet med att minska vår
klimatpåverkan i samhället är en god samverkan, både mellan
kommunens olika förvaltningar och mellan kommun, privata
näringslivet och medborgare. Alla behöver hjälpas åt för att möta
utmaningarna att ställa om vårt samhälle så att vi kan nå 1,5
gradersmålet i Parisavtalet. En insats vi kommer att utföra är att ha
en medborgardialog om miljö och grönområden. Även om dialogen
inte bara handlar om klimatfrågan är en sådan dialog ett sätt att
förbättra samverkan i Bromma."
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Handlingar i ärendet
 208873 Skrivelse om att utlysa klimatnödläge i Stockholm
 BRO 2019/155-1 Medborgarförslag UTLYS
KLIMATNÖDLÄGE I STOCKHOLM STAD!
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§ 11
Trygghetspromenad i Alvik och Traneberg
BRO 2019/153

Beslut
Stadsdelsnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Bromma stadsdelsförvaltning genomför årligen minst två
trygghetspromenader. Promenaden i Alvik och Traneberg
genomfördes 2019-05-21. Protokollet från promenaden bifogas.
Påtalade brister har setts över av förvaltningen. De punkter i
protokollet som Bromma stadsdelsförvaltning inte ansvarar för har
vidarebefordrats till respektive aktör för bedömning av åtgärd.

Handlingar i ärendet
 200818 Tjut Trygghetspromenad i Alvik och Traneberg
2019-05-21
 200820 Protokoll trygghetspromenad Alvik och Traneberg
190521
 208581 (Godkänd - R 1) Karta Trygghetspromenad Alvik
och Traneberg2019-05-21
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§ 12
Inkomna rapporter enligt lex Sarah samt beslut enligt lex
Sarah, ej anmälda till IVO
BRO 2019/39

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i
egen regi och information om rapporter från verksamheter som
drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under
perioden 2019-09-05 – 2019-10-03. Från verksamheter inom egen
regi har två rapporter inkommit gällande händelse enligt lex Sarah.
Två utredningar har inletts. Tre beslut enligt lex Sarah har
tagits.Från verksamheter som drivs i enskild regi har ingen
information om lex Sarah-rapporter inkommit.
Handlingar i ärendet
 207858 (Godkänd - R 1) Anmälningsärende - rapporter och
beslut tagna enligt lex Sarah
 207857 SDN 2019-10-24 Inkommen lex Sarah beslutsärende
 207854 SDN 2019-10-24 Inkommen lex Sarah anmälningsärende
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§ 13
Protokoll från Pensionärsrådet
BRO 2019/144

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2019/144-13 Protokoll Pensionärsrådet 2019-10-14
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§ 14
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2019/166

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 212308 Protokoll Bromma stadsdelsförvaltnings råd för
funktionshinderfrågor 191015
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§ 15
Förvaltningsgruppens protokoll
BRO 2019/145

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 BRO 2019/145-8 Protokoll - Förvaltningsgruppen nr 9 201910-17
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§ 16
Delegationsbeslut - anmälan till nämnden
BRO 2019/32

Beslut
Nämnden lade ärendet till handlingarna.
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§ 17
Inkomna rapporter och protokoll
BRO 2019/40

Beslut
Nämnden lade rapporterna och protokollen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Postlista 2019-09-24 -2019-10-20
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 22
Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stadframställan från Äldrenämnden, KS 2019/415
Beslut om tillförordnad avdelningschef för avdelning Socialtjänst
och fritid, BRO 2019/356
Handlingar i ärendet
 211338 Inkomna rapporter och protokoll
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§ 18
Nämndens och förvaltningens frågor
Johan Paccamonti mfl. (M), Johan Duvdal (L), Karl Persson (MP),
Adrian Nordén (C) och Mia Widell (KD) lämnade en skrivelse till
nämnden:
1. Skrivelse angående Trygghetspromenaden i Alvik och Traneberg.
Beslut
Nämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för
besvarande.
Johan Heinonen m.fl (S) lämnade två skrivelse till nämnden:
1. Skrivelse gällande Ungdomarna i Annedal och Bromma
2. Skrivelse gällande förändrad ledningsstruktur inom förskolan
Beslut
Nämnden beslutade att överlämna skrivelserna till förvaltningen för
besvarande.
Lillemor Samuelsson (V) föreslog att förvaltningen skulle anordna
en halvdags budgetgenomgång för alla i nämnden inför
budgetarbetet 2020.
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§ 19
Borttagen på grund av sekretess
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§ 20
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2019/238
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§ 21
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2019/346
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§ 22
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2019/347
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§ 23
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2019/348
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