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Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2019-09-17 – 2019-10-24 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
2019-09-17 – 2019-10-24.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser 2019-0917 - 2019-10-24

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärendet

SIGNERAD

Tillko Till/från
mst
In
Kommunstyrelsen
In

Kommunstyrelsen

In

Kommunstyrelsen

In

Kommunfullmäktige

Ärendet

Dnr

Årsrapport 2018 – Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad
Årsrapport 2018 – Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad
Uppdrag budget 2017 – Policy för
marksanering
Beslut om motion från Kay Wictorin
(C) om att Malmö stad ska söka
medelemskap i WHO:s nätverk för
äldrevänliga städer

HVO-2019-4796
HVO-2019-4797
HVO-2019-4795
HVO-2019-224
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In
In
In

In
In
In
Ut

Ut

Ut

Upprä
ttad

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar på hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens begäran
om översyn av LiMa
Kommunstyrelsen
Intern kontroll – gemensamma
granskningsområden 2020
Sveriges Kommuner
Information till de kommuner som
och Landsting
antagit SKL:s rekommendation om
gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter
Medborgare
Malmöinitiativet om särskilt boende
på äldres hemspråk
Centrala
Protokoll Centrala pensionärsrådet
pensionärsrådet
2019-09-04
Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges redovisning av
ej verkställda beslut SoL, kvartal 2
2019
Läkemedelsverket
Yttrande om förvaltningsremiss från
Läkemedelsverket om förslag till
Föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets föreskrifter
(HSLF-FS 2016:34) om förordnande
och utlämnande av läkemedel och
teknisk sprit
Läkemedelsverket
Yttrande om förvaltningsremiss från
Läkemedelsverket om förslag till nya
föreskrifter om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit och ändring i föreskrifter
(LVFS2009:9) om detaljhandel vid
öppenvårdsapotek
Kommunstyrelsen
Yttrande om förvaltningsremiss från
Socialstyrelsen om Belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Hälsa-, vård- och
Protokoll förvaltningsrådet 2019-10omsorgsförvaltningen 24

HVO-2019-1034
HVO-2019-4922
HVO-2019-442

HVO-2019-5119
HVO-2019-870
HVO-2019-2606
HVO-2019-4660

HVO-2019-4665

HVO-2019-4670

HVO-2019-301

