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Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2020-09-17 2020-10-21
HVO-2020-4894
Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
upprättade skrivelser under perioden 2020-09-17 – 2020-10-21 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
2020-09-17 – 2020-10-21.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse HVON 2020-10-28 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser 2020-0917 - 2020-10-21

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-10-28
Ärendet

SIGNERAD
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Kommunfullmäktige

In

Kommunfullmäktige

In

Kommunfullmäktige

In
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ärendet

Dnr

Upphörande med kommunal
förteckning över samt finansiering av
begravningsförrättare/officiant vid
borgerliga/konfessionslösa
begravningar
Beslut om motion från Emma-Lina
Johansson (V) om ett jämställt Malmö
2020 – Slopa anställningsformen
allmän visstid
Val till och avsägelse från
förtroendemannauppdrag september
2020
Uppföljning av kostverksamheter
Återremiss av motion av Magnus

HVO-2020-4897

HVO-2019-917

HVO-2020-4868
HVO-2020-598
HVO-2019-2992

2 (2)

In
In
In
In

In
Ut

Ut
Ut

Upprä
ttad
Upprä
ttad
Upprä
ttad

Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD)
om trygg äldreomsorg för Malmös
äldre
Funktionsstödsnämn Funktionsstödsnämndens beslut om
den
tillfällig utökning av medicinskt
ansvarig sjuksköterska
Kommunfullmäktige Avsägelse från
förtroendemannauppdrag oktober
2020
Kommunfullmäktige Rapport om ej verkställda beslut,
kvartal 2 2020
Kommunfullmäktige Utredning om förutsättningar för
bättre politisk styrning och främjande
av såväl hållbara som
innovationsupphandlingar
Kommunfullmäktige Policy och norm för mobilitet och
parkering i Malmö
Socialstyrelsen
Yttrande om remiss om förslag till nya
föreskrifter om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid19-pandemin
Stadskontoret
Yttrande om förvaltningsremiss om
förvaltningens hantering av allmänna
handlingar
Socialstyrelsen
Yttrande om förvaltningsremiss om
förslag till upphävande av
Socialstyrelsens föreskrifter om
samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård
Hälsa-, vård- och
Protokoll extra förvaltningsråd
omsorgsförvaltningen 2020-10-07
Hälsa-, vård- och
Protokoll extra förvaltningsråd
omsorgsförvaltningen 2020-10-14
Hälsa-, vård- och
Protokoll förvaltningsråd
omsorgsförvaltningen 2020-10-21

HVO-2020-1421
HVO-2020-5057
HVO-2020-2616
HVO-2020-5058

HVO-2018-242
HVO-2020-4859

HVO-2020-4399
HVO-2020-4534

HVO-2020-363
HVO-2020-363
HVO-2020-363

