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Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
Från och med den 13 augusti 2020 till och med den 9 september 2020

A. Protokoll, beslut och ärenden i staden

Östermalms förvaltningsgrupps protokoll från den 16 september 2020.
(Bilaga publiceras efter justering).
Utredning av händelse avseende utredning om trakasserier eller
kränkande behandling av barn. (ÖST 2020/539).
Utredning av händelse avseende utredning om trakasserier eller
kränkande behandling av barn. (ÖST 2020/634).
Socialnämndens beslut den 25 augusti 2020 § 11 –
Kvalitetsgranskning Familjevård – hälsa, umgänge och delaktighet –
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning. (ÖST 2020/673).
Socialnämndens beslut den 25 augusti 2020 § 12 – Delegation från
stadsdelsnämnderna till funktionshinder – inspektörerna och
socialtjänstinspektörerna. (ÖST 2020/674).
Socialnämndens beslut den 25 augusti 2020 § 13 – Ledsagning för
inköp av dagligvaror – en översyn av möjligheterna till ledsagning och
ledsagarservice för inköp av dagligvaror. (ÖST 2020/675).
Kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2020 § 13 – Uppdatering
av programmet för upphandling och inköp. (ÖST 2019/690).
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Kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2020 § 14 – Ändring av
reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i
reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads
nämnder. (ÖST 2019/502).
Förvaltningssvar på remiss av Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24). (ÖST
2020/472).
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Kommunstyrelsens protokoll från den 2 september 2020 – se § 26
Förordnande av förvaltningschef vid Östermalms stadsdelsförvaltning.
(ÖST 2020/698).
B. Beslut och skrivelser från andra myndigheter
Högsta förvaltningsdomstolens beslut från 24 augusti 2020 mål nr
4314-20 – Rätt att ta del av allmän handling; fråga om
prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (ÖST
2020/295).
Förvaltningsrättens dom mål nr 11494-20 – Överlämnande av
handlingar till behörig domstol avseende stadsdelsnämndens beslut 26
augusti 2020. (ÖST 2020/535).
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