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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-06-20 2019-08-21
HVO-2019-2857
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-06-20 – 2019-08-21 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2019-06-20 – 2019-08-21.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-08-29 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser 2019-0620 - 2019-08-21

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-08-29
Ärendet

SIGNERAD

Tillko Till/från
mst
In
Sveriges Kommuner
och Landsting
In

Kommunstyrelsen

In

Kommunstyrelsen

In

Kommunstyrelsen

Ärendet

Dnr

Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting
om insatser inom området psykisk
hälsa 2019
Malmö stads befolkningsprognos
2019-2029
Uppdrag budget 2018: Delrapport –
Utreda och föreslå en mer
ändamålsenlig organisation av stadens
drogförebyggande arbete
Årlig rapportering från Malmöandan
2018

HVO-2019-2855

HVO-2019-2856
HVO-2019-2881

HVO-2019-2884
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In

In
In
In

In

In

In
Ut

Upprä
ttad
Upprä
ttad

Kommunstyrelsen/K
ommunfullmäktige

Sammanträdestider för
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
beredning och kommunfullmäktige
2020
Kommunfullmäktige Rapport om ej verkställda beslut
kvartal 1 2019
Kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad
Kommunfullmäktige Stadskontorets återrapportering av
uppdrag budget 2019 - se över
strukturen för styrning, ledning och
utveckling
Kommunfullmäktige Utredning om förutsättningarna att
överföra beställaransvaret för
färdtjänsten från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden
Sveriges Kommuner
Återkoppling om ställningstagande om
och Landsting
gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Kommunstyrelsens
Riktlinjer och anvisningar för
arbetsutskott
informationssäkerhet i Malmö stad,
reviderade 2019-06-17
Malmö stadsrevision Rapport till revisionen om domar som
gått hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden emot,
förelägganden, kritik från myndigheter
med mera under perioden 2019-01-01
- 2019-06-30 (exkl. bilagor)
Hälsa-, vård- och
Krisledningsplan med uppdaterad
omsorgsförvaltningen krisstödsplan
Hälsa-, vård- och
Protokoll Förvaltningsrådet 2019-08omsorgsförvaltningen 20

HVO-2019-2891

HVO-2019-1557
HVO-2019-1554
HVO-2019-3006

HVO-2019-3005

HVO-2019-442

HVO-2019-4293
HVO-2019-3829

HVO-2019-3214
HVO-2019-301

