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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 4
november 2019, klockan 16:00
Plats: Lövsalen, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna
Ordförande/sekreterare: Peter Schilling (S) / Magnus Eriksson
Föredragningslista
1. Sammanträdets öppnande
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
3. Upprop
4. Val av protokolljusterare och tid för justering
Dnr

Sida

Informationspunkt
5. Stadsdirektören informerar
Ekonomi och uppföljning
6. Månadsrapport för kommunstyrelsen per
september 2019

KSHandlingar
0740/2019 i ärendet
utskickas
senare

7. Månadsrapport för Sundbybergs stad per
september 2019

KSHandlingar
0728/2019 i ärendet
utskickas
senare

Avtal och överenskommelser
8. Rekommendation från kommunförbundet
Storsthlm att anta regional överenskommelse
om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län

KS0488/2019

9. Rekommendation från kommunförbundet
Storsthlm att anta programpriser och
strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020

KS0489/2019
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Svar på remisser
10. Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i
Västmanlands län att lämna synpunkter på
samråd om viktiga vattenfrågor i Norra
Östersjöns vattendistrikt

KS0336/2019

11. Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i
Stockholms län att lämna synpunkter på
Regional plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon

KS0532/2019

12. Svar på remiss - Inbjudan från Region
Stockholm att lämna synpunkter på
slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk
hälsa i region Stockholm-Gotland

KSHandlingar
0665/2019 i ärendet
utskickas
senare

13. Svar på remiss - Inbjudan från Norrenergi att
lämna synpunkter på temporär
grundvattensänkning vid byggnation av nytt
fjärrkyllager

KS0708/2019

Valärenden och nomineringar
14. Val av 1 ersättare (MP) till Sundbybergs stads
funktionsrättsråd för tiden intill det
fullmäktigesammanträde då val av
kommunstyrelse hålls nästa gång

KS0003/2019

15. Fyllnadsval efter Jane Gyllencreutz (L) som
ersättare i Sundbybergs stads pensionärsråd
för tiden intill det fullmäktigesammanträde då
val av kommunstyrelse hålls nästa gång

KS0003/2019

16. Nominering av My Mattsson som
vigselförrättare

KS0666/2019

Anmälan av delegationsbeslut
17. Återrapportering av delegationsbeslut inom
kommunstyrelsens ansvarsområde 2019

KS0041/2019

Anmälan av protokoll
18. Protokoll för kommunstyrelsens
upphandlingsutskotts sammanträde den 3
oktober 2019

KS0251/2019
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19. Protokoll från exploaterings- och
näringslivsutskotts sammanträde 14 oktober
2019

KS0019/2019

20. Protokoll för funktionsrättsrådets
sammanträde den 18 september

KS0012/2019

21. Protokoll för den centrala
samverkansgruppens sammanträde den 23
oktober 2019

KS0038/2019
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