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§1
Godkännande av dagordning och tid för justering
Beslut
Ordförande Johan Paccamonti (M) öppnade mötet. Dagordningen
godkändes.
Ordförande Johan Paccamonti (M) och vice ordförande Lillemor
Samuelsson (V) utsågs att justera protokollet. Protokollet justeras
fredagen den 26 mars.
Mötet ajournerades för allmänhetens frågestund mellan kl. 18:30 19:30. Fyra personer ringdes upp via högtalartelefon.
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§2
Medborgarförslag om upprustning av strandpromenaden
i Traneberg
BRO 2021/88

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 438656 Medborgarförslag strandpromenad Traneberg
 BRO 2021/88-2 §2 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om upprustning av
strandpromenaden i Traneberg
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§3
Medborgarförslag om att förse parkvägarna med
namnskyltar
BRO 2021/103

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 438661 Medborgarförslagnamnskylt
 BRO 2021/103-3 §3 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om att förse parkvägarna
med namnskyltar
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§4
Medborgarförslag om att sätta upp papperskorgar för
latrin från hundar
BRO 2021/106

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 438665 Medborgarförslag papperskorgar hundar
 BRO 2021/106-3 §4 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om att sätta upp
papperskorgar för latrin från hundar
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§5
Medborgarförslag om vedeldad bastu vid Mälaren
BRO 2021/109

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 438666 Medborgarförslag vedeldad bastu
 BRO 2021/109-3 §5 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om vedeldad bastu vid
Mälaren
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§6
Medborgarförslag om Ålstensskogen och Storskogen i
Bromma
BRO 2021/118

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för beredning.
Handlingar i ärendet
 438685 Medborgarförslag Naturres Ålstensskogen
 BRO 2021/118-2 §6 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om Ålstensskogen och
Storskogen i Bromma
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§7
Medborgarförslag om strandpromenaden och
strandparken
BRO 2021/119

Beslut
Nämnden överlämnar förslaget till förvaltningen för besvarande.
Handlingar i ärendet
 438690 Medborgarförslag Strandpromenaden och
Strandparken
 BRO 2021/119-2 §7 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Medborgarförslag om strandpromenaden
och strandparken
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Beslutsärenden
§8
Boendeplan för bostäder med särskild service för
personer med funktionsnedsättning 2021-2031 avseende
region Västerort
Underlag till den stadsövergripande boendeplaneringen
BRO 2021/90

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner boendeplanen för region västerort när
det gäller den del som avser Bromma stadsdelsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningarna i region västerort (Rinkeby-Kista,
Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta) har i samarbete
tagit fram en plan för bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning för perioden 2021-2031. Regionens
boendeplan är, tillsammans med övriga regioners boendeplaner,
underlag till den stadsövergripande boendeplanen som tas fram av
socialförvaltningen. Boendeplanen omfattar befintliga boenden,
planerade byggprojekt och uppskattat behov av bostäder med
särskild service för personer med funktionsnedsättning. Swecos
prognos över behovet av bostäder med särskild service för perioden
2021-2031 utgör ett viktigt underlag i boendeplanen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 418315 (Godkänd - R 1) Boendeplan region västerort 20212031
 422989 Boendeplan 2021-2031 Region Västerort 2021-0218
 BRO 2021/90-2 Prognos över behovet av bostäder med
särskild service 2021-2030 - SWECO
 BRO 2021/90-4 §8 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Boendeplan för bostäder med särskild
service för personer med funktionsnedsättning 2021-2031
avseende region Västerort
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§9
Riktlinjer för representation och mutor i Bromma
stadsdelsförvaltning
BRO 2021/126

Beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för
representation och gåvor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i budgeten för år 2015 i uppdrag att förnya
stadens riktlinjer för mutor och representation. Kommunstyrelsen
antog de nya riktlinjerna 2015-12-05. Förändringarna som
genomfördes tog hänsyn till ändringar i lagstiftning och i
Skatteverkets allmänna råd som skett fram till september 2015. Med
anledning av stadens nya riktlinjer reviderades Brommas riktlinjer
2016 för representation och mutor anpassas och revideras. Nu har
en uppdatering av Brommas riktlinjer genomförts. Till riktlinjerna
finns en lathund gällande beloppsgränser och kontering.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 434032 (Godkänd - R 1) Riktlinjer för representation och
mutor i Bromma stadsdelsförvaltning
 434028 Lathund intern respresentation
 BRO 2021/126-1 §9 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Riktlinjer för representation och mutor i
Bromma stadsdelsförvaltning
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§ 10
Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2021/95

Beslut
Nämnden godkänner handikappföreningarnas samarbetsorgan i
Stockholms stad, HSO, fyllnadsnominering av ledamot till
nämndens råd för funktionshinderfrågor från 1 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Stockholms stads instruktioner för nämndanknutna råd för
funktionshinderfrågor ska rådet bestå av sju ledamöter. Dessa
nomineras av handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms
stad, HSO, och utses av nämnden. En av rådets ledamöter, Jan
Klingström från DHR (DHR – Delaktighet, Handlingskraft,
Rörelsefrihet - Stockholm), har avsagt sin plats i rådet från den 26
januari 2021. HSO fyllnadsnominerar Annika Symreng från DHR
(DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Stockholm)
som ny ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 428369 (Godkänd - R 1) Fyllnadsnominering till rådet för
funktionshinderfrågor
 BRO 2021/95-1 §10 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Fyllnadsnominering till rådet för
funktionshinderfrågor
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Remisser
§ 11
Remiss Motion om att utreda nya riktlinjer för
klimatinvesteringar, KS 2020/1258
Motion av Peter Wallmark (SD)
BRO 2020/488

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen om motionen om att utreda
nya riktlinjer för klimatinvesteringar.
Sammanfattning av ärendet
Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit att staden ska ta
fram nya riktlinjer för klimatinvesteringar för att investeringarna
ska resultera i en högre klimatnytta utifrån investeringens kostnad.
Bromma stadsdelsförvaltning menar det är flera komponenter som
krävs för att kunna klassa en åtgärd som en klimatinvestering, inte
bara utsläpp av koldioxid. Andra hänsynstaganden är om åtgärden
bidrar till exempelvis spridning av teknik, marknadsintroduktion
eller har positiv inverkan på andra miljökvalitetsmål, sysselsättning
och hälsa. Förvaltningen kan inte, utifrån det lagda förslaget, se att
det finns något behov av nya, ändrade eller reviderade riktlinjer för
stadens klimatinvesteringar.
Förslag till beslut
Anders Edin (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Anders Edin (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
"Att bifalla motionen och därutöver vill vi anföra följande:
Stockholm stad gör många investeringar där klimatnyttan är en stor
del till motiveringen av investeringen. Det kan även handla om
andra frågor än rena investeringar, såsom intvingande av mer
vegetarisk kost i skolor, förskolor och äldreboenden. Därför är det
av stor vikt att staden arbetar med sofistikerade metoder med hög
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grad av transparens för att synliggöra den faktiska klimatnyttan, och
det är detta som Sverigedemokraternas motion syftar till.
Frågan om klimatnytta är komplicerad. Olika alternativ behöver
vägas, inte bara emot rörlig klimatnytta (exempelvis genom en
energibesparing). Även fasta utsläpp som orsakas behöver vägas in.
De nyckeltal som förvaltningen utgår ifrån, menar vi, är för dåliga
för att den faktiska klimatpåverkan av åtgärden på ett rättvist sätt
ska förmedlas. Även om schablonvärden nyttjas, så måste hänsyn
tas till klimatpåverkan i de olika stadierna.
Om vi utgår ifrån att det är bråttom för världen att minska sina
klimatutsläpp så innebär det att det är värre att definitivt släppa ut 1
CO2 ekvivalent idag än att eventuellt släppa ut 1 CO2 ekvivalent i
framtiden. Denna analogi med LCC-kalkyler verkar förvaltningen
ha missförstått i sitt svar.
Exemplet nedan illustrerar problematiken.
Skärholmens stadsdelsförvaltning har sökt klimatinvesteringsmedel
för att byta elljusen i Bredängsspåret. Syftet är alltså en
klimatinvestering. Energibesparingen har beräknats till 12 MWh/år,
och 600 kg CO2ekv/år. Besparingen är alltså beräknad på ca 50g
CO2ekv/kWh, vilket ungefär motsvarar nordisk elmix
schablonvärde. Ingenstans framgår hur stor den negativa
klimatpåverkan är i A1-A5. Inte heller går detta att läsa sig till i de
underlag som staden har framtagna av WSP, Hela besparingen över
tid viktas lika, dvs en prognostiserad framtida besparing om 15 år
viktas lika högt som om 1 år.
Total investeringskostnad är 1 306 250 kr. Total besparing CO2ekv
är 9 000 kg (notera att förvaltningen räknat total besparing fel.
600*15=9000 och inte 15 000 som resultatet säger). Detta innebär
att klimatinvesteringen kostat ca 145 kr/kgCO2ekv, dvs inte en
effektiv åtgärd. Även medräknat kostnadsbesparing för elektricitet
blir åtgärden ineffektiv. Med en korrekt beräkning av
klimatpåverkan enligt LCA-standard hade med stor sannolikhet
resultatet blivit betydligt sämre. Givetvis finns det även andra
synergieffekter om inte är medräknade, men det är inte dessa som
använts som argument för investeringen. Pengarna som använts
hade kunnat gå till mer effektiva klimatåtgärder, eller lagts på andra
områden.
Ovan är bara ett av en enorm mängd investeringar som görs i
stadens verksamhet med klimatet som skäl. Beräkningar och
presentationer av miljönytta som på ytan målar en vacker bild, men
som vid närmare granskning i värsta fall visar att åtgärden är
kontraproduktiv, blir tyvärr en form av gröntvättning som ingen
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vinner på. Genom att arbeta med mer sofistikerade metoder för att
utreda klimatnyttan i olika val minskar risken för detta."

Handlingar i ärendet
 434272 (Godkänd - R 1) Motion om att utreda nya riktlinjer
för klimatinvesteringar
 BRO 2020/488-1.1 Motion om att utreda nya riktlinjer för
klimatinvesteringar
 BRO 2020/488-2 §11 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Remiss Motion om att utreda nya riktlinjer
för klimatinvesteringar, KS 2020/1258
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§ 12
Svar på remiss Motion om att utreda kostnaderna för
stadens tolkar, KS 2020/1121
BRO 2020/472

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Bromma
stadsdelsnämnd med anledning av en motion om att utreda stadens
kostnader för tolkar. Stadens verksamheter är beroende av tolkar i
sitt dagliga arbete för att kunna bemöta personer som inte behärskar
svenska. Stockholms stad upphandlar tolktjänster centralt av
serviceförvaltningen som även svarar för kvalitetsuppföljning.
Förslag till beslut
Anders Edin (SD) lämnade ett förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Anders Edin (SD) reserverade sig till förmån för eget förslag till
beslut:
"Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen och att i övrigt anföra
följande:
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss av Sverigedemokraternas
motion om att utreda kostnaderna för stadens tolkar.
I dagsläget finns det ingen övergripande bild för hur stora
tolkkostnaderna är i Stockholms stad då utgifterna är fördelade
mellan olika kostnadsområden. Sverigedemokraterna anser att den
totala kostnaden för verksamheten bör utredas och redovisas – dels
för att tillmötesgå allmänintresset, dels för att kunna föra en
välgrundad diskussion kring stadens prioriteringar.
Det är vår bestämda uppfattning att den politiska samhällsdebatten
mår bättre av mer lättillgänglig fakta, inte undanhållande av
densamma."
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Handlingar i ärendet
 435956 (Godkänd - R 1) Svar på remiss om att utreda
stadens kostnader för tolkar
 BRO 2020/472-1.1 Motion om att utreda kostnaderna för
stadens tolkar
 BRO 2020/472-2 §12 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Svar på remiss Motion om att utreda
kostnaderna för stadens tolkar, KS 2020/1121
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Anmälningsärenden
§ 13
Ekonomisk månadsrapport
BRO 2021/21

Beslut
Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognosticerar ett överskott med 19,4 mnkr efter
fonddispositioner för 2021. I verksamhetsberättelsen 2020
redovisade förvaltningen ett överskott med 49,6 mnkr efter
resultatdispositioner. Flera ekonomiska utmaningar kopplade till
Covid-19 fortsätter under 2021. De enheter som redovisade
underskott 2020 och som även prognostiserar underskott 2021 ska
upprätta handlingsplaner med syfte att minska eller eliminera
budgetunderskotten. Handlingsplanerna följs upp i samband med
den månatliga budgetuppföljningen.

Handlingar i ärendet
 438639 (Godkänd - R 1) Ekonomisk månadsrapport
 434860 Nyckeltal och verksamhetsmått 2021
 BRO 2021/21-1 §13 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport
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§ 14
Parkförsörjningsplan 2021-2026
BRO 2021/70

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna samt översänder ärendet
för kännedom till exploateringskontoret, trafikkontoret och
stadsbyggnadskontoret.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens Lokal- och parkenhet inom avdelning administration
reviderar årligen parkförsörjningsplanen för Bromma. Reviderad
plan anmäls till stadsdelsnämnden årligen i februari. Målet med
planen är att tydliggöra och sammanställa Brommas framtida behov
av nya investeringar samt reinvesteringar på parkmark. Planen avser
även underhåll och bevarandet av det som är befintligt på
parkmarken, i naturreservaten, lekplatserna, strandbaden samt
övriga ytor. Parkförsörjningsplanen är förvaltningens underlag till
ansökningar om investeringsmedel och preliminär budgetering.
Parkförsörjningsplanen är nu reviderad och avser perioden 20212026. Den totala kostnaden för investeringar, reinvesteringar samt
underhåll uppskattas under perioden att uppgå till 116,5 mnkr varav
47 mnkr avser ansökta medel för investering/reinvestering.
Handlingar i ärendet
 434472 (Godkänd - R 3) Reviderad parkförsörjningsplan
2021-2026
 432087 Parkförsörjningsplan för Bromma 2021-2026
 430400 Parkförsörjningsplan Årsvis kostnad 2021-2026
 BRO 2021/70-1 §14 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Parkförsörjningsplan 2021-2026
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§ 15
Redovisning till IVO gällande tillsynsärende
BRO 2020/307

Beslut
Nämnden tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av den
pågående smittspridningen av Covid -19 genomfört en tillsynsinsats
som fokuserar på medicinsk vård och behandling för äldre som bor
på särskilda boenden.

Handlingar i ärendet
 BRO 2020/307-21 (Godkänd - R 2) Redovisning till IVO
gällande konstaterade brister vid tillsyn av Sörklippans vårdoch omsorgsboende
 BRO 2020/307-19.1 beslut-brommastadsdel-22087-ivo210202
 BRO 2020/307-22 yttrande 210310_IVOsvar
 BRO 2020/307-23 (Signerad) Ordförandebeslut
 BRO 2020/307-25 §15 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning till IVO gällande tillsynsärende
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§ 16
Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning
Socialtjänst och fritid kvartal 4 2020
BRO 2020/211

Beslut
Bromma stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), en
skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som
ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård- och
omsorg (IVO), kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige.
Samma rapporteringsskyldighet gäller enligt 28 f-h §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), gynnande beslut
enligt 9 § LSS.
Handlingar i ärendet
 418026 (Godkänd - R 1) Redovsning av ej verkställda beslut
inom Socialtjänst och fritid, kvartal 4 2021
 BRO 2020/211-11 §16 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Redovisning av ej verkställda beslut inom
avdelning Socialtjänst och fritid kvartal 4 2020
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§ 17
Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt
Lex Sarah, SoF och ÄO
BRO 2021/14

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 2021-01-05 – 2021-02-01.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/14-2 (Godkänd - R 1) Anmälningsärende
inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah
 BRO 2021/14-6 SDN 2021-03-25 Inkommen lex Sarah anmälningsärende
 BRO 2021/14-7 SDN 2021-03-25 Inkommen lex Sarah beslutsärende
 BRO 2021/14-8 §17 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälningsärende - inkomna rapporter och
beslut enligt Lex Sarah, SoF och ÄO
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§ 18
Svar på skrivelse från (S) "Får Brommas ungdomar sina
röster hörda?"
BRO 2021/66

Beslut
Stadsdelsnämnden tar del av svaret på skrivelsen och lägger det till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har genom Johan Heinonen (S) i en skrivelse
framställt frågor om förvaltningens syn på unga Brommabornas
politiska delaktighet samt vilka möjligheter ungdomar idag har till
att delta i politiska diskussioner på lokalnivå.
Handlingar i ärendet
 431681 (Godkänd - R 1) Får Brommas ungdomar sina röster
hörda?
 BRO 2021/66-1 Skrivelse från Socialdemokraterna
 BRO 2021/66-2 §18 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Svar på skrivelse från (S) "Får Brommas
ungdomar sina röster hörda?"
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§ 19
Svar på medborgarförslag om badstege vid Ljunglöfska
slottet
BRO 2020/570

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 418856 Önskemål om en badstege vid Ängby Park
 395615 mbf badstege
 BRO 2020/570-5 §19 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Svar på medborgarförslag om badstege vid
Ljunglöfska slottet
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§ 20
Svar på medborgarförslag om basketplan vid
Solviksbadet
BRO 2021/15

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 431656 Basketplan vid Solviksbadet
 394957 MBF basket Solvik
 BRO 2021/15-4 §20 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Svar på medborgarförslag om basketplan vid
Solviksbadet
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§ 21
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
BRO 2021/9

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från den 16 mars 2021.
Handlingar i ärendet
 440748 Protokoll 2021-03-16
 BRO 2021/9-3 §21 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor
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§ 22
Protokoll från Pensionärsrådet
BRO 2021/5

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från den 15 mars 2021.
Handlingar i ärendet
 BRO 2021/5-7 Protokoll pensionärsrådet 15 mars 2021
 BRO 2021/5-8 §22 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Protokoll från Pensionärsrådet
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§ 23
Förvaltningsgruppens protokoll
BRO 2021/8

Beslut
Nämnden lägger protokollet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från den 4 mars 2021.
Handlingar i ärendet
 436172 Protokoll - Förvaltningsgruppen nr 5 (extra möte)
2021-03-04
 BRO 2021/8-5 §23 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Förvaltningsgruppens protokoll

Bromma stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 30 (39)
2021-03-25

§ 24
Anmälan av delegationsbeslut
BRO 2021/2

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 440572 Anmälan av delegationsbeslut
 BRO 2021/2-4 §24 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Anmälan av delegationsbeslut
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§ 25
Inkomna rapporter och protokoll
BRO 2021/13

Beslut
Nämnden lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet redovisades i en pärm på sammanträdet.
Postlista 2021-02-24 – 2021-03-23
Protokollsutdrag § 9 Socialnämndens sammanträde
16 februari 2021, Boendeplan för våldsutsatta – redovisning av
budgetuppdrag, Dnr 3.1.1-432/2020
Protokollsutdrag § 10 Socialnämndens sammanträde
16 februari 2021, Årsrapport för Funktionshinderinspektörer 2020,
Dnr 3.4.2-489/2020
Protokollsutdrag § 11 Socialnämndens sammanträde 16 februari
2021, Årsrapport för Socialtjänstinspektörer 2020, Dnr 3.4.1791/2020
Protokollsutdrag § 12 Socialnämndens sammanträde 16 februari
2021, Årsrapport om medel för forskning och utveckling 2020, Dnr
3.2.1-792/2020
Protokollsutdrag § 17 Kommunstyrelsens sammanträde 10 mars
2021, PM: Avstämning av mål och budget för 2021, Anmälan av
Storstockholms brandförsvars Verksamhetsplan och budget 2021
med ekonomisk plan för 2022-2023 (KS 2021/87), KS 2021/41
Protokollsutdrag § 8 Miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 9 mars 2021, Hälsoskyddstillsyn på förskolor och
skolor. Årsrapport 2020, Dnr 2021-2199
Handlingar i ärendet
 444499 Inkomna rapporter och protokoll 2021 - Förteckning
till nämndens sammanträde.
 BRO 2021/13-3 §25 den 25 mars 2021, Bromma
stadsdelsnämnd Inkomna rapporter och protokoll
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§ 26
Nämndens och förvaltningens frågor
Beslut
Lillemor Samuelsson (V) föreslog att samtliga partier lägger en
gemensam skrivelse angående behovet av upprustning av
Brommaplan. Ordförande fick i uppdrag att skriva fram
ett förslag som nämnden kan skicka till de förvaltningar i staden
som ansvarar för upprustning och investeringar kring Brommaplan.
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Slutet sammanträde
§ 27
Sociala delegationens protokoll
Beslut
Nämnden lägger protokollen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från den 18 och den 22 mars 2021.
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/85
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§ 29
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/127
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§ 30
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/131
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§ 31
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2021/132
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§ 32
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2020/493
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§ 33
Borttagen på grund av sekretess
BRO 2020/338
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