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Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
Från och med 25 maj 2020 till och med 13 augusti 2020.
A. Protokoll, beslut och ärenden i staden
Östermalms förvaltningsgrupps protokoll från den 3 juni 2020.
(Bilaga publiceras efter justering).
Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 § 8 – Uppföljning av
budget 2020 – Tertialrapport 1 per den 30 april 2020 med
helårsprognos. (ÖST 2020/272-10).
Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 § 4 – Uppföljning av
budget 2020 – Trygghetsvandringarna i nämndernas tertialrapporter
1- 2020. (ÖST 2020/272-11).
Kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2020 § 21 – Fördelning av
stadsbidrag för uppbyggnad av förvaltningsområdet för finska,
meänkieli och samiska. (ÖST 2020/571-1).
Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2020 § 20 –
Näringslivspolicy för Stockholms stad. (ÖST 2020/533-7).
Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2020 § 21 – Nytt
miljöprogram för Stockholm 2020-2023. (ÖST 2020/822-8).
Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2020 § 22 –
Klimathandlingsplan 2020-2023. (ÖST 2020/823-8).
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 22 – Nya
tomträttsavgälder för skolor och förskolor.
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 29 – Strategi för att
minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet. (ÖST 2020/710-6).
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 16 – Fördelning av
statlig ersättning för flyktingmottagande.
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Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 20 – Revidering –
Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. (ÖST 2020/524-10).
Länsstyrelsens rapport om bosättningslagen och nyanländas
boendesituation i Stockholms län. (ÖST 2020/498-1.1).
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Äldrenämndens beslut den 26 maj 2020 § 9 –Uppföljning av
stadens lex Sarah rapportering år 2019. (ÖST 2020/499-1.1).
Socialnämndens beslut den 26 maj 2020 § 9 –Myndighetsutövande
socialtjänst i skola. (ÖST 2020/502-1).
Socialnämndens beslut den 26 maj 2020 § 11 –Nulägesbeskrivning
– konsekvenser av nya utskrivningsregler. (ÖST 2020/511-1).
Socialnämndens beslut den 26 maj 2020 § 12 –Rapport över arbetet
mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2019. (ÖST 2020/5101).
Socialnämndens beslut den 26 maj 2020 § 12 –Årsrapport för
personligt ombud 2019. (ÖST 2020/509-1).
Socialnämndens beslut den 26 maj 2020 § 14 –En beskrivning av
socialtjänsten i Stockholm stad. (ÖST 2020/512-1).
Socialnämndens beslut den 16 juni 2020 § 20 –Samordning, insatser
och delaktighet i handläggning av personkrets 2
Funktionshinderinspektörernas rapport. (ÖST 2020/560-1).
Socialnämndens beslut den 16 juni 2020 § 23 – Delegation enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnade
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
(ÖST 2020/564- 1).
Socialnämndens beslut den 16 juni 2020 § 19 –Slututvärdering av
PEER-support och inriktning för arbetet hösten 2020.
Krisledningsnämndens protokoll från den 10 juni 2020.
Tillståndsutskottets protokoll från den 13 maj 2020.
Stadsledningskontorets rapporter hemtjänst yngre och
korttidsvistelse/korttidshem inom FH.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 16 juni 2020 § 23 –
tillsynsrapport för stadens skyddade områden enligt 7 kapitlet
miljöbalken.
Internutredning Capio Legevisitten avseende läkarinsatser vid
särskilda boenden (SÄBO) i Stockholm, utfärdats av Region
Stockholm och Socialstyrelsen. (ÖST 2020/600).
B. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
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Kammarrättens beslut mål nr 2529-20 – laglighetsprövning enligt
kommunallagen avseende stadsdelsnämndens beslut dnr ÖST
2020/889-8. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Kammarrättens beslut mål nr 3791-20 – Rätt att ta del av allmän
handling avseende stadsdelsnämndens beslut dnr ÖST 2020/295.
Kammarrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrättens dom mål nr 11296-20 – Överlämnande av
handlingar till behörig domstol avseende stadsdelsnämndens beslut
13 maj 2020.

Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med mera år 2020

