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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum

2020-05-12
Vår referens

Tilde Tibblin
Planeringssekreterare
tilde.tibblin@malmo.se

Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2020-04-21 2020-05-11
HVO-2020-1761
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-04-21 – 2020-05-11 redovisas i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och
utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden
2020-04-21 – 2020-05-11.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-05-19 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser 2020-0421-2020-05-11

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-05-19
Ärendet

SIGNERAD

Tillko Till/från
mst
In
Funktionsstödsnämn
den

In

Miljönämnden

In

Kommunstyrelsen

Ärendet

Dnr

Funktionsstödsnämndens beslut om
att hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens medicinskt
ansvariga sjuksköterskor får utföra
uppgifter inom
funktionsstödsnämndens
verksamhetsområde
Rapport om luftkvaliteten i Malmö
2019
Återrapportering utvärdering av
Malmö stads arbete med jämlik hälsa
och social hållbarhet med
Malmökommissionen som hävstång

HVO-2020-1421

HVO-2020-1943
HVO-2020-1964

2 (2)
In

In
In
In

In/Ut

In/Ut

Ut
Ut
Upprä
ttad

Upprättad

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut efter
återrapportering av utvecklingsmedel
inom jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella
minoriteter
Kommunfullmäktiges Arvodeskommitténs beslut om arvode
arvodeskommitté
för deltagande i digitala sammanträden
Kommunstyrelsen
Personalredovisning 2019
Kommunförbundet
Verksamhetsberättelse från
Skåne
Kommunförbundet Skånes
kvalitetshandläggare för upphandlade
tjänster inom bland annat vård och
omsorg
Kommunal
Begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6
kap. 6a § arbetsmiljölagen inom
särskilt boende, samt förvaltningens
svar
Kommunal
Begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 6
kap. 6a § arbetsmiljölagen inom
ordinärt boende, samt förvaltningens
svar
Stadskontoret
Yttrande om förvaltningsremiss
Malmö stads ärendehandbok version
4.0
Miljöförvaltningen
Yttrande om förvaltningsremiss
Miljöprogram 2021-2030
Hälsa-, vård- och
Ny version av protokoll extra
omsorgsförvaltningen förvaltningsråd 2020-04-01 (följande
stycke är borttaget: Arbetsgiven svarar att
information kring medarbetare i riskgrupp
har gått ut och nu gällande
rekommendationer från Vårdhygien och
Folkhälsomyndigheten gäller. Medarbetare i
riskgrupp har möjlighet att ta ut lämplig
ledighet (flex, komp, semester), tillåter
arbetsuppgifterna kan möjligheten att arbeta
hemifrån nyttjas i dialog med chef och
möjligheten att ansöka om tjänstledighet utan
lön finns också alternativt sjukskrivning om
läkare finner det lämpligt
Hälsa-, vård- och
Protokoll förvaltningsråd
omsorgsförvaltningen 2020-04-22

HVO-2018-3004

HVO-2020-1896
HVO-2020-1976
HVO-2020-1985

HVO-2020-1818

HVO-2020-1819

HVO-2020-1687
HVO-2020-1804
HVO-2020-363

HVO-2020-363

