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§1
Anmälan av justerare och dag för justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 26 november 2020 hade justerats den 30 november
2020. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras
den 21 december 2020. Johanna Karlsson utsågs att jämte
ordföranden justera protokollet.
Sammanträdet genomfördes på grund av rådande restriktioner med
begränsad närvaro i sammanträdesrummet. Kjell-Åke Karlsson
(M), Britt Trydng (M), Lou-Ann Wejke-Norberg, Fritz Lennaàrd
(M), Lennart Kuick (MP), Jan-Åke Porseryd (S), Marie-Louise
Siverstrand (V), Monica Muro de Santa Cruz (V) samt
tjänstepersonerna Catharina Liljedahl, Lena Forsberg, Lena Slotte,
Yvonne Kokkola, Lisa Maidell, Pål Tennek och personalföreträdare
Jenny Hallgren deltog på distans under paragraferna 1-15.
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§2
Anmälan av medborgarförslag
Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag:
Medborgarförslag om Landstingshuset
Dnr KUNG 2020/438
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till stadsdelsförvaltningen för besvarande.
Medborgarförslag om Annexet (Smedsuddsvillan)
Dnr KUNG 2020/439
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till stadsdelsförvaltningen för besvarande.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 4 (24)
2020-12-17

§3
Månadsrapport november 2020
KUNG 2020/86

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november
2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett överskott - 10,0 mnkr - efter
resultatöverföringar. Prognosen är förbättrad jämfört med
föregående månad på grund av att statliga medel har beviljats för
ökade nettokostnader på grund av pandemin, bidraget blev betydligt
högre än prognostiserat. Överskottet kan öka till bokslutet om
planerade inköp och aktiviteter inte hinner genomföras innan årets
slut.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/86-16 Månadsrapport november 2020
 KUNG 2020/86-17 Bilaga 1 Sjukfrånvaro
 KUNG 2020/86-18 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och
statistik
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§4
Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2021
KUNG 2020/411

Beslut
Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till stadsdelsnämndens
pensionärsråd för år 2021:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Lidbeck, SPF
Christina Folke, SPF
Roger Andersson, PRO
Birgitta Dangården, SPF
Björn Sundström, SPF

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Anita Nordin Vik, PRO
Karin Schiöld, SPF
Karl-Ivar Borg, SPF
Kim Åsberg, PRO
Kerstin Levisohn, SPF

Sammanfattning av ärendet
Varje år utser stadsdelsnämnden ett pensionärsråd bestående av fem
ledamöter och lika många ersättare. Ledamöterna nomineras av
lokala pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap för alla
pensionärer och som har verksamhet inom stadsdelsområdet.
Fördelningen av ledamöter sker i förhållande till organisationernas
medlemsantal och de utses proportionellt i förhållande till
medlemsantalet.

Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/411-2 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd
2021
 KUNG 2020/411-1 Instruktion för stadsdelsnämndernas
pensionarsråd
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§5
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
KUNG 2020/419

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader
från datum för beslut, eller där verkställigheten har avbrutits. Denna
rapportering avser 14 beslut enligt SoL inom äldreomsorg samt 18
beslut enligt LSS och fyra beslut enligt SoL inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning. Dessutom rapporteras 59 beslut
inom äldreomsorgen som pausats på grund av covid-19.
Rapporteringen avser kvartal 3-2020 och rapporteras till IVO samt
stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/419-1 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
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§6
Hållbar socialtjänst – förslag till ny socialtjänstlag
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/408

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har genomfört en översyn av socialtjänstlagen och
föreslår en ny socialtjänstlag. Förslaget till den nya socialtjänstlagen
skulle syfta till att bidra till bland annat en mer rättssäker tillgång
till socialtjänsten samt föreslå åtgärder som kan bidra till effektiva
insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Nämnden har
ombetts att yttra sig över förslaget till en ny socialtjänstlag.
Förvaltningen ställer sig positiv till att översynen har gjorts och ser
positivt på flera av de förslag som getts som kan bidra till en
kunskapsbaserad socialtjänst med god kvalitet. Förvaltningen ser
dock vissa utmaningar kring att öka möjligheten för att erbjuda fler
insatser utan föregående behovsbedömning. Utmaningen blir att
säkerställa individers behov av evidensbaserades insatser när de inte
får sitt behov prövat samt att vissa socialt utsatta personer inte på
samma sätt tar för sig av insatser som erbjuds utan
behovsbedömning. Vi ser också vikten av att i så fall se över
ersättningssystemet så att kommunen betalar för det som faktiskt
utförs.

Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att stadsdelsnämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Johanna Karlsson och Mårten Risdal (S) föreslog att
stadsdelsnämnden skulle besluta enligt ett förslag
från Socialdemokrraterna.
Beslutsgång
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Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Johanna Karlsson och Mårten Risdal (S) reserverade sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar
att
att

delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
därutöver anföra

Vår uppfattning är att alla som är i behov av grundläggande stöd
och skydd från samhället ska få det. Det ska inte spela någon roll
var man bor i Sverige för vilket stöd man får. Därför är det viktigt
att kommuner verkar för att alla kan få rättssäkra, likvärdiga och
lika tillgängliga insatser.
Nödvändig översyn
Översynen av socialtjänstlagen är efterlängtad. Behovet av en
modernisering av lagstiftningen för att möta dagens samhälle är
stor. Det är viktigt att en ny lagstiftning möjliggör ett arbete som
utgår ifrån en helhetssyn på individen. För att detta ska kunna vara
möjligt krävs det att marknadsorienterade styrningsmodeller som
New Public Management får ge vika till förmån för professionerna
och deras kunnande. Vi är övertygade om att medborgarna kommer
att få bättre stöd och skydd om tilliten till professionen är hög.
Förslaget om att tillföra krav om att verksamheten ska bedrivas i
överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ligger
helt i linje med vår uppfattning om hur kvaliteten i välfärden kan
stärkas. Vi anser vidare att det är positivt att utredningen förslår att
målbestämmelserna ska kompletteras så att socialtjänsten ska
främja jämställda levnadsvillkor. Med den tydliga
jämställdhetsgrunden kan socialtjänstens insatser bidra till att
jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv kan uppnås.
Förebyggande arbete måste stärkas
Vi är övertygade om att sociala problem minskar om fokus läggs på
det förebyggande arbetet. Forskning visar att tidiga och
kunskapsbaserade insatser ska prioriteras för att varje individ ska få
de bästa förutsättningarna genom livet. Tidiga och förebyggande
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insatser gör skillnad för den enskilde individen och leder till att
spara på samhällets resurser på lång sikt. Därför är det glädjande att
utredningen betonar vikten av att socialtjänsten lägger ett större
fokus på det förebyggande arbetet. Vi ställer oss bakom
utredningens förslag om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
perspektiv och att den ska vara lätt tillgänglig. Med förslaget
innebär det att den enskilde individen sätts i centrum och att
samhället ska verka för att ingen ska behöva avstå från att söka stöd
och skydd på grund av att den inte känner till var den kan få hjälp.
Samverkan är grundläggande, även med ideella aktörer
Det hade varit bra om utredningen hade berört hur betydelsefulla de
ideella aktörerna är i arbetet för att tillgängliggöra socialtjänstens
insatser för fler. De ideella aktörerna är viktiga samarbetspartner
som med sin expertis och sitt nätverk kan bidra till att nya grupper
nås och till att stärka det sociala arbetet. Alla söker sig inte till
socialtjänsten när de behöver stöd och hjälp. Skälen kan vara olika
men deras rätt att få stöd måste säkras och därför är det viktigt att
kommunerna har en nära och god samverkan med civilsamhället.
Vidare hade det varit positivt om utredningen tydligare lyft förstärkt
samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst i det
förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga i riskzon.
Förskolan och skolan är viktiga för att alla barn och unga ska få en
trygg uppväxt med god hälsa och för att de ska rustas med
skyddsfaktorer. En förstärkt samverkan får långsiktiga
konsekvenser när man tillsammans kan hindra att unga hamnar i
utanförskap och kriminalitet.
Utvidgat ansvar för samhällsplanering behövs. Alltför många
kommuner glömmer bort att det finns samband mellan den fysiska
och sociala miljön. Därför är det bra med tydliggörande om
kommunernas ansvar i att vara aktiva i planering för att tidigt kunna
tillgodose medborgarnas behov. Det utvidgade ansvaret
överensstämmer väl med målsättningen om att stärka det
förebyggande arbetet.
Prioriteringar kan kräva behovsprövning
Utredningens förslag om att insatser ska kunna tillhandahållas utan
behovsprövning vilar på goda intentioner om en lättillgänglig
socialtjänst. Det finns en del insatser som inte är lämpliga att
erbjuda utan behovsprövning. Vi sympatiserar med intentionerna
men menar att de fackliga organisationernas invändningar som har
framförts i yttrandet måste hörsammas.
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Vi motsätter oss inte att kommunerna ska ha fler öppna
verksamheter eller att uppsökande verksamheter ska utvecklas för
att nå fler. Tvärtom så ser vi flera områden där insatser kan erbjudas
utan behovsprövning. Staden kan till exempel utveckla arbetet för
att nå fler som befinner sig utanför arbetsmarknaden och därmed
tidigt kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser.
Det vi skarpt motsätter oss är att en av de viktigaste principerna
kommer att frångås, principen om att det är individens behov som
avgör vilka insatser som ska ges. Om inte förslaget ändras kommer
en resursförskjutning ske till de som inte har så stora behov på
bekostnad av de som har stora stödbehov. Det grundläggande målet
om likvärdighet och att socialtjänsten ska främja jämlikhet i
levnadsvillkor kommer att fallera. För risken är stor att insatser till
behövande och omsorgen om äldre som har stora stödbehov
kommer att försämras när undanträngningseffekter uppstår till följd
av en avskaffad behovsprövning. Det innebär inte att vi inte ser
brister i det nuvarande systemet. En fungerande behovsprövning är i
grunden likvärdig och möter behov utifrån individens behov. Alltför
ofta riskerar detta dock att vara en idealbild.
En avskaffad biståndsbedömning riskerar också vara ett förslag som
utöver ovanstående invändningar även leder till
kvarhållningseffekter och stora kostnader för kommunerna.
Socialförvaltningens formulering sammanfattar vår stora oro för
konsekvenserna: Dessa risker bedöms särskilt stora om
utredningens förslag att överlåta till privata utförare att bedöma om
en insats som utföraren erbjuder ska kunna ges utan
behovsprövning blir verklighet. Likaså ser förvaltningen en risk för
ökad rättsosäkerhet för den enskilde om privata utförare ges
möjlighet att påverka vilka de tar emot genom att hjälpa den
enskilde att bedöma om det är rätt insats för personen ifråga.
Äldreomsorgen behöver egen lagstiftning
Vi hade förhoppningar om att utredningen skulle föreslå en
särlagstiftning för äldreomsorg för att höja ambitionerna och stärka
äldreomsorgens förutsättningar. En särskild rättighetsbaserad
äldreomsorgslagstiftning, som tillförsäkrar äldre rätten till goda
levnadsvillkor, inflytande över sin egen situation och garanterar en
god vård och omsorg möjliggör för en äldreomsorg som ger ett liv i
delaktighet och att äldre kan delta i samhällslivet på samma grund
som andra. Men istället antar den föreslagna nya socialtjänstlagen
formen av en ramlag med större handlingsfrihet för kommunerna
och mindre detaljreglering. Det blir då än mer viktigt att värna
behovsprincipen, då resurser ska prioriteras till dem som är i störst
behov.
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Av flera skäl är det viktigt att de folkvalda har en god insyn i det
arbete som utförs och de beslut som fattas inom
tjänstemannaorganisationen. Vi menar dock att rollfördelningen
många gånger är flytande och behöver klargöras. Frågan om
relationen mellan politiker och tjänstemän bör därför utredas vidare.
Stärkta rättigheter för barn
Slutligen vill vi lyfta att det är bra att en ny socialtjänstlag får
förtydligat barnrättsperspektiv. Flera av förslagen som syftar till att
tillgodose barns rättigheter är bra. Vi vill särskilt lyfta förslaget att
om förlänga tiden för socialnämndens uppföljning för barns
situation. Det gäller dels när en utredning som gäller barns behov av
stöd eller skydd avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en
placering i ett familjehem eller hem för vård eller boende har
upphört. Det är bra att dagens bestämmelser om att uppföljningarna
ska avslutas inom två månader förlängs till sex månader. På så sätt
förstärks stöd och skydd av barn i vårt samhälle.

Särskilt uttalande
Max Almflod (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
Vi ser mycket positivt på lagförslagets avsnitt avseende att
Socialnämnden ska erbjuda brottsofferstöd i syfte att stödja och
hjälpa personer som utsatts för brott och dennes anhöriga. Att
hedersbrott och våld i nära relationer lyfts fram särskilt är värdefullt
då dessa brott ska tas på stort allvar och utsatta ska ges stöd och
förutsättningar att förändra sin situation.
Vi ställer oss något frågande till att inkomster till hemmavarande
skolbarn över 21 år ska kunna beaktas vid bedömning av rätten till
ekonomiskt bistånd. På grund av rådande bostadsbrist i Stockholm
är det många ungdomar som inte har möjlighet att flytta hemifrån.
Vi ser här en risk i att dessa ungdomar kan komma att behöva
försörja föräldrar som är i behov av ekonomiskt bistånd, vilket
skapar en ännu större tröskel mellan dessa ungdomar och
bostadsmarknaden.
Det är positivt att Socialnämnden ska kunna begära att den som
erhåller försörjningsstöd ska delta i av nämnden anvisad praktik
eller annan kompetenshöjande verksamhet, men det är tveksamt
varför detta endast ska kunna begäras under en begränsad
tidsperiod.
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Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/408-2 Svar på remiss Hållbar socialtjänst
 KUNG 2020/408-1.1 Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
 KUNG 2020/408-1.2 Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 2
 KUNG 2020/408-1.3 Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47) Del 1

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 13 (24)
2020-12-17

§7
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/424

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som
svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
En förstärkt åldershänsyn kan leda till utmaningar i
biståndsbedömningen då gruppen äldre är en heterogen grupp med
vitt skilda behov. Förvaltningen efterfrågar en vägledning kring hur
bedömning ska ske utifrån en specifik ålder samt exempel på
beslutsformuleringar. Förvaltningen önskar att en konsekvens- och
kostnadsanalys genomförs i samband med förstärkningen av
åldershänsynen.

Särskilt uttalande
Johanna Karlsson och Mårten Risdal (S) lämnade följande
uttalande:
Detta ärende har till huvudsyfte att skriva in ett avsnitt om
välfärdsteknik i riktlinjer som i övrigt i huvudsak är oförändrade.
När riktlinjerna senast ändrades (2017) var ett viktigt syfte att
åstadkomma mer generösa bedömningar bl a utifrån upplevd oro
och ensamhet. I realiteten skedde ingen märkbar förändring. En
ungefär lika stor andel av de som söker plats på särskilt boende får
avslag idag. Nu föreslås att man vid bedömning av ansökningar ska
ta särskild hänsyn till ålder (85 år eller mer), upplevd otrygghet resp
ensamhet och isolering vid ansökan om plats på servicehus resp
vård- och omsorgsboende. Detta kriterium behöver utvecklas och
följas upp. Risken är stor att det i realiteten inte får någon effekt på
biståndsbedömningen.
Genom att utnyttja välfärdsteknik av olika slag går det att
åstadkomma ökad kvalitet för brukarna av t ex hemtjänst. Samtidigt
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kan personalen få en bättre arbetsmiljö. Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet anser att Kungsholmens stadsdelsnämnd bör ligga i
framkant i den här frågan, som så många gånger tidigare. För
människor som lever ensamma och vars huvudsakliga sociala
kontakter är hemtjänstpersonal kan t ex en smart högtalare förbättra
livskvaliteten. Att kunna sätta på radion, ringa upp bekanta, få svar
på frågor eller larma hemtjänsten vid problem med hjälp av en
röststyrd apparat ger såväl trivsel som ökad trygghet.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/424-2 Svar på remiss av riktlinjer för
handläggning inom äldreomsorgnen
 KUNG 2020/424-1.1 Bilaga - Riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg
 KUNG 2020/424-1.3 Revidering av riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
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§8
Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/425

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser överlag positivt på skolbiblioteksplanens
intentioner. Förvaltningen har dock synpunkter rörande rektors
ansvar och kopplingarna till förskolans läroplan.

Särskilda uttalanden:
Johanna Karlsson och Mårten Risdal (S) lämnade följande särskilda
uttalande:
Läsande går hand i hand med lärande och stadens uppdaterade plan
för skolbibliotek är något som är i grunden mycket positivt. Det
finns i förslaget och arbetet som lagts ned bakom förslaget mycket
som är bra. Att alla stadens skolor och förskolor får tillgång till den
kompetens som finns inom stadens bibliotek är en nyckel för att
detta ska bli lyckat. Att alla skolformer lyfts fram i förslag från
förskola till gymnasieskola visar på ambitionsnivå samt att barns
rättigheter enligt barnkonventionen tas på allvar. Vi hoppas att
planen ska göra så att alla barn verkligen får en kontakt med
biblioteken och böckerna genom skolans värld.
Syftet med planen är att skapa god tillgång till välfungerande
bibliotek i skolan respektive förskolan. I planen lyfts att den
välfungerande skolbiblioteksverksamheten bygger på samverkan
och på integration i undervisningen och innehåller delvis förslag på
att strukturera och formalisera samarbetet mellan de olika aktörerna
inom staden. Det är just samverkan planen önskar skapa stabila
former för. I den tidigare planen för ökad samverkan
(Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017–
2020) var förskolans ansvar att:
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- arbeta för att alla förskolor har läsombud som samarbetar med
stadsbiblioteket och tillsammans med kollegorna driver arbete kring
läsning, litteratur och berättande
Mot bakgrund av detta anser vi att det är mycket olyckligt om
förvaltningen inte ställer sig bakom att införa att
- alla förskolor har särskilt ansvariga pedagoger som samarbetar
med stadsbiblioteket och tillsammans med kollegorna driver arbete
kring läsning, litteratur och berättande de föreslagna åtgärderna för
att stärka samarbetet.

Max Almflod (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
Litteratur är en stor del i barn och ungas lärande och
språkutveckling. Stockholms bibliotek ska därför vara en lugn och
trygg plats med goda möjligheter till kunskapsinhämtning och
finnas tillgängliga för alla Stockholmare.
Vi tycker att många målsättningar i skolbiblioteksplanen är bra och
ställer oss i stort positiva till förslaget. Vi ser dock hur kunskaperna
i svenska språket blir allt sämre och ställer oss därför frågande till
att staden ska ”tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av
läsning på modersmålet”, när målet i första hand bör vara att alla
barn och unga lär sig god svenska.
Och bra svenska kunskaper underlättar främst för elever vars
modersmål inte är svenska, såväl under grundskoletiden som vid
eventuella framtida högskolestudier, samt naturligtvis även senare i
arbetslivet.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/425-2 Svar på remiss skolbiblioteksplan
 KUNG 2020/425-1.3 Bilaga - Skolbiblioteksplan 2021-2024
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§9
Motion om Stockholms förskolegårdar
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/352

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ser att de fyra förslag som förs fram i motionen kan
förbättra förutsättningarna för bra förskolegårdar i staden.

Särskilt uttalande
Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom (M), Staffan Gustavsson
(MP), Marcus Wangel (C) och Maurice Forslund (KD) lämnade
följande gemensamma uttalande:
Vi delar förvaltningens grundsyn, att gårdarna till förskolorna i
staden är en viktig del i verksamheten för barns lekande och
möjlighet till en meningsfull vardag. Från majoritetens sida vill vi
dock understryka att många viktiga steg har tagits och kommer tas i
och med budgeten för 2021.
Budgeten slår fast att alla barn ska ges möjlighet till en aktiv
utevistelse för att få den fysiska aktivitet de har rätt till och behöver
under dagen. Den fysiska miljön ska också vara pedagogiskt
utformad samt inbjuda till lek och rörelse utomhus. Budgeten slår
vidare fast att vid om- och nybyggnation ska målet vara att
förskolegårdarna ska vara tillräckligt stora, välplanerade och
attraktivt utformade så att de erbjuder en inbjudande miljö för
pedagogik, lek och rörelse. Även naturmaterial ska ge en bättre
fördelning mellan grönytor och hårdytor när förskolans utemiljö
förbättras.
I budgeten för 2021 ska också Exploateringsnämnden tillsammans
med berörda nämnder, i ett tidigt skede, planera för kvalitativa skoloch förskolegårdar med välfungerande friytor. Detta sträcker sig
något längre än motionen som enbart berör förskolan och inte övrig
verksamhet, något som vi naturligtvis ser positivt på.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/352-2 Svar på remiss om förskolegårdar
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KUNG 2020/352-1.1 Motion om Stockholms förskolegårdar
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§ 10
Anmälan av delegationsbeslut


Beslut 2020-11-16 av avdelningschef om att avslå begäran
om att ta del av allmän handling, dnr KUNG 2020/454.



Beslut 2020-12-01 av stadsdelsnämndens orrdförande om
ändrad tid för stadsdelsnämndens sammanträde, dnr KUNG
2020/434.
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§ 11
Anmälan av balanslista
Anmälan av balanslista för december 2020.
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§ 12
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2020-12-10.
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§ 13
Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-1214.
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§ 14
Anmälan av protokoll från sammanträde med
förvaltningsgruppen
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
2020-12-10.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2020
Sida 24 (24)
2020-12-17

§ 15
Stadsdelsnämndens frågor
Skrivelse från Rasmus Jonlund (L), Marcus Wangel (C), Staffan
Gustavsson (MP), Christer Sjöblom (M) och Maurice Forslund
(KD) om hantering av skrotbåtar, dnr KUNG 2020/505. Skrivelsen
överlämnades till stadsdelsförvaltningen för beredning.

