
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-09-21 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Emmanuel Möller, Stadshuset - Eslöv kl. 16:00-18:40  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Marlén Ottesen (SD) 
Agneta Nilsson (S) 
Gabriele Goldhammer (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Anette Palm (S) 
Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans-Ove Lunde (M) 
Pontus Löfdahl (KD) 
Eva Bengtsson (S) 
Bodil Löfström (S) 
Linus Walemo (SD) 
Anna Lorentzon (L) 
Linda Englund (S) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Helena Nilsson (nämndsekreterare) 
Negar Jalilpour (verksamhetschef) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-09-27   
  
Protokollet omfattar §§74-85 
 

  

1 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-09-21 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 

 
Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§74 Val av protokolljusterare 

§75 Ekonomisk månadsrapport 2022 

§76 Delårsbokslut 2022 

§77 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 för vård- och omsorgsnämnden 

§78 Vård- och omsorgsnämndens upphandlings- och genomförandeplan för 
2023 

§79 Yttrande över kommunstyrelsens förslag till revidering av Riktlinjer för 
inköp och upphandling för Eslövs kommun 

§80 Yttrande över servicenämndens förslag till riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete för Eslövs kommun 

§81 Yttrande över miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
Grönplan för Eslövs kommun 

§82 Förvaltningschefen informerar, 2022 

§83 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

§84 Redovisning av delegeringsbeslut i Platina 

§85 Anmälningar för kännedom 
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§ 74  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 75    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för augusti 2022 
innehållande resultatrapport, driftredovisning och verksamhetsmått. Kommentarer 
till ekonomiskt utfall baseras på de siffror som redovisas samt information från 
budgetuppföljning med enhetschefer och statistik över beslutade insatser från 
myndigheten. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport för augusti 2022 
• Ekonomisk månadsrapport augusti 2022 
 

Beredning 
Det redovisade utfallet för augusti 2022 uppgår till -15,6 mkr. Utfall för perioden 
januari till augusti 2022 samt helårsprognos analyseras i rapporten Delårsrapport 
2022. Prognos för helår beräknas till -28,7 mnkr. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
augusti 2022 och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 76    VoO.2022.0346 

Delårsbokslut 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut för år 2022. Beräkningarna 
baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2022 samt den information som har 
framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer 
inom Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Delårsbokslut 2022 
• Delårsbokslut 2022, vård- och omsorgsnämnden 
• Reviderat Delårsbokslut 2022 Vård- och omsorgsnämnden, inklusive 

måluppföljning 
• Driftsredovisning, verksamhetsmått 2022 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på -15,6 mnkr 
i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för 
sjuklönekostnader för december 2021 och första kvartalet 2022 om totalt 5,2 mnkr. 

Prognos för helår 2022 beräknas till en avvikelse på -28,7 mnkr. 
Under augusti har ramen för vård- och omsorgsnämnden justerats utifrån följande 
händelser. 

• Hyreskompensation för ökad hyra på Vårlöken, ökning med 0,6 mnkr. 
• Kompensation för ökade kostnader inom IT, ökning 1,2 mnkr. 
• Statsbidrag för att öka specialistkompetens inom vård och omsorg för äldre 

kvarstående från 2021 samt 2022, totalt ökning 0,4 mnkr. 
• Justering av ram på grund av uteblivet statsbidrag för att minska antalet 

timanställda inom äldreomsorgen, minskning -6,2 mnkr. 
• Omfördelning av statsbidrag avseende bemanning av sjuksköterskor på 

särskilda boende utifrån riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Minskning med -1,6 mnkr 2022 som är överflyttade till 2023. 
  

Totalt har vård- och omsorgsnämndens budget justerats med -5,6 mnkr. 

Nedan bifogas en sammanställning över helårsprognoserna för samtliga 
verksamheter. 

Sammanfattning av helårsprognos för 2022: 
Äldreomsorg - 0,5 mnkr 
Funktionsnedsättning - 3,9 mnkr 
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Socialtjänst över 18 år - 10,9 mnkr 
Ekonomiskt bistånd - 17,0 mnkr 
Övergripande + 3,6 mnkr 
Totalt - 28,7 mnkr 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om sammanlagt sju kontrollmoment inom 
ramen för intern kontroll avseende år 2022. Under våren har det visat sig finnas 
behov av omfattande grundarbete innan kontrollmomenten kan utföras. Det 
kontrollmoment som omgående har kunnat påbörjas visar inget anmärkningsvärt. 

Under redovisning av måluppföljningen på sammanträdet uppdagas det att nämnden 
inte fått ta del av detta material inför dagens sammanträde. Måluppföljningen skickas 
ut till nämnden under sittande sammanträde. 

Beslut 
- Delårsbokslut 2022 inklusive måluppföljning antas och översänds till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggaren 
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    VoO.2022.0269 

Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 för vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde i juni 2022 beslutat om förslag 
till budgetramar för år 2023. Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till 
nuläge och förväntad utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 
• Budgetyttrande  över föreslagen budgetram 2023 med flerårplan 2024-2026 
• Sifferbilaga till vård- och omsorgsnämndens Budget 2023 med flerårsplan 2024-

2026 
• MBL-protokoll inför budget 2023 (utdrag ur Fösams protokoll) 2022-09-20 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2022 Förslag till vårbudget inför 

2023 - förutsättningar 
• Förslag till vårbudget inför 2023 - förutsättningar. Budgetberedningens förslag 

till kommunens nämnder inför 2023-2026 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2023 som uppgår till 
709,2 mnkr. Statsbidrag avseende äldresatsning, minskning av timvikarier och 
sjuksköterskor ingår inte i ramförslag för 2023. 

Förslaget till ram innebär en fortsatt satsning med 2,5 mnkr gällande hemvårdens 
ökade kapacitet. 2024 tillförs ytterligare 5 mnkr, 2025 ytterligare 2,5 mnkr och 
slutligen 2026 ytterligare 2,5 mnkr. Däremot fortsätter höjningen av förväntad intäkt 
från Migrationsverket, 2 mnkr inför 2023. 

Utöver grundramen kompenseras äldreomsorgen genom den volymmodell som 
infördes 2020 (Ålder 65-79 år: 67 564 kr, Ålder 80-89 år: 255 477 kr, Ålder 90: 
332 120 kr). Detta innebär att 2023 tillförs 4,7 mnkr, 2024 ytterligare 1,1 mnkr , 
2025 ytterligare 1,1 mnkr och slutligen 2026 ytterligare 6,1 mnkr. 

I yttrandet lyfts fram behov som inte täcks av ramförslaget från budgetberedningen. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) och Lena Hugosdotter Sundberg (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till budgetyttrande. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande till budget 2023 
med flerårsplan 2024-2026. 
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Ej deltagande i beslut 
Marlen Ottesen (SD), Jeanette Flankeus (SD) och Eva Rebbling (V) avstår från att 
delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 78    VoO.2022.0224 

Vård- och omsorgsnämndens upphandlings- och genomförandeplan för 
2023  

Ärendebeskrivning  
Av ”Riktlinjer för inköp och upphandling” framgår att en årlig kommunövergripande 
upphandlings- och genomförandeplan ska fastställas, vilken bygger på nämndernas 
beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner. Nämndens 
plan ska antas senast i september i samband med budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämndens upphandlings- och 

genomförandeplan för 2023 
• Upphandlings- och genomförandeplan vård- och omsorgsnämnden 2023 
• Kommunstyrelsens beslut § 195, 2022 Infordran av nämndernas upphandlings- 

och genomförandeplaner inför 2023 
• Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, kommunstyrelsens 

beslut § 46, 2022 
• Riktlinjer för inköp och upphandling, kommunstyrelsens beslut § 113, 2020 
 

Beredning 
Upphandlings- och genomförandeplanen består av upphandlingar i egen regi och av 
extern part. I egen regi ingår bemanningstjänster, sjukvårdsmaterial, tvätteritjänst och 
kunskapsportal. Förslag till inriktning i kommande upphandlingar bör vara bra 
kvalitet, bra pris och hållbarhet. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Upphandlings- 
och genomförandeplan 2023 med ovanstående inriktning 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    VoO.2022.0262 

Yttrande över kommunstyrelsens förslag till revidering av Riktlinjer för 
inköp och upphandling för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all 
upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, 
konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och 
arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett 
strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som 
vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut: Yttrande över kommunstyrelsens förslag till revidering av 

Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun 
• Kommunfullmäktiges beslut § 18, 2022 Remiss revidering av Riktlinjer för inköp 

och upphandling 
• Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling 
• Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01 
 

Beredning 
I förhållande till nuvarande riktlinjer innehåller remissförslaget bl a riktlinjer för e-
handel. Inköp- och upphandlingsenheten har också försökt förenkla innehållet. 
Dessutom förtydliga roller och ansvar. Det är en omfattande riktlinje, men merparten 
pågår redan. I remissförslaget framgår också att Inköp- och upphandlingsenheten 
kommer att ta ett större ansvar när det gäller avtal med ett kontraktsvärde 
överstigande 100 tkr. Vård och Omsorg vill som tillägg föreslå att Inköp- och 
upphandlingsenheten har huvudansvaret för direktupphandling överstigande 100 tkr, 
då dessa kan bli mycket komplicerade. Vård och Omsorg blir då ett stöd till Inköp- 
och upphandlingsenheten i direktupphandling överstigande 100 tkr. 
I övrigt med hjälp av kompetens från Inköp- och upphandlingsenheten bör 
remissförslaget till Riktlinjer för inköp och upphandling fungera för Vård och 
Omsorg. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översänder detta till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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§ 80    VoO.2022.0265 

Yttrande över servicenämndens förslag till riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram underlag för nya 
riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet i Eslövs kommun. Därefter har 
Servicenämnden översänt förslaget till riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i 
Eslövs kommun till samtliga nämnder för yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över servicenämndens förslag till riktlinjer för 

systematiskt brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
• Remittering av riktlinjer för systematisk brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
• Servicenämndens beslut § 80, 2022 Remittering av riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Vård och Omsorg anser att förslaget är väl genomarbetat och syftar till att säkerställa 
att brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778). 

Vård och Omsorg anser att förslaget om att serviceförvaltningens säkerhetsstrateg 
sammankallar förvaltningarnas brandsskyddssamordnare är särskilt positivt. Genom 
att det finns en samordning och stöd från serviceförvaltningen gentemot övriga 
förvaltningar säkerställs det systematiska brandskyddet i hela förvaltningen. 

Vård och Omsorg föreslår att det i rutinen görs ett tillägg om att Serviceförvaltningen 
fullt ut ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet för hela Stadshuset, istället 
för att det som idag, bedrivs av respektive förvaltning. Det ger ett mer enhetligt och 
säkert arbete om det finns en part som bedriver detta arbete. 

Beslut 
- Med de av Vård och Omsorg framförda synpunkterna tillstyrker Vård- och 
omsorgsnämnden förslaget till Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete i Eslövs 
kommun. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    VoO.2022.0254 

Yttrande över miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
Grönplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2022 att skicka förslag 
till Grönplan för Eslövs kommun på remiss till samtliga nämnder. Svarstiden löper 
till och med den 5 september 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag 

till Grönplan för Eslövs kommun 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2022 Remittering av 

Grönplan för Eslövs kommun 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 Framtagande av 

grönplan 
• Reviderat förslag till Grönplan för Eslövs kommun 
• Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 2022-03-05 
 

Beredning 
Efter genomgång av förslaget till Grönplan för Eslövs kommun gör förvaltningen 
följande bedömning. Förvaltningen har ingenting att invända när det gäller det 
materiella innehållet i förslaget. 

Förvaltningen noterar att förslaget innehåller ett antal hänvisningar till web-länkar. 
Då planen kan antas vara avsedd att gälla för lång tid framöver, finns risk att 
länkarna med tiden blir inaktuella. För att säkerställa dokumentets läsbarhet över tid, 
föreslår förvaltningen att förslaget kompletteras på så sätt att nödvändig information 
från web-källorna inarbetas i dokumentet. 

Beslut 
- Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande såsom sitt eget 
och översända det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar kort om en ansökan om medel från 
Europeiska socialfonden som förvaltningen planerar att söka, samt om ett uppdrag 
som alla nämnder fått av Kommunstyrelsen, varje nämnd ska ta fram en åtgärdsplan 
utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna för Eslövs kommun. 

Ingrid Westerlund, verksamhetschef/biträdande förvaltningschef informerar om 
förvaltningens arbete med flyktingmottagande från Ukraina. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet uppkommer en fråga om en anställning av 
verksamhetsutvecklare som finns i listan över nyanställda i juni månad 
2022. Förvaltningen får av nämnden uppdrag att redogöra för denna anställning till 
nästa sammanträde i oktober. 

Beslutsunderlag 
• Nyanställda juni 2022 
• Nyanställda juli 2022 
• Nyanställda augusti 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt LSS juni 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt LSS, juli-augusti 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt SoL, juni 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt SoL, juli-augusti 2022 
• Lista över delegeringsbeslut avseende ekonomiskt bistånd, juni 2022 
• Lista över delegeringsbeslut avseende ekonomiskt bistånd juli-augusti 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna med uppdrag till förvaltningen om 
redovisning av tjänsten verksamhetsutvecklare på nämndens sammanträde i oktober. 

Paragrafen är justerad 
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§ 84  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2022.0340-1 Ordförandebeslut. Inriktning gällande upphandling av 

trygghetslarm, 2022-08-23 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 85   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0024-7 Beslut från IVO avseende tillsyn av bostad med särskilt service 

Dnr 3.2.2-02677/2022-9 

VoO.2022.0125-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 87, 2022 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023, 2022-06-
07 

VoO.2022.0264-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 
Budgetberedning 2023 

VoO.2022.0264-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 
Budgetberedning 2023 Förslag till Vårbudget inför 2023- 
förutsättningar 

VoO.2022.0227-3 Dom från Kammarrätten i Göteborg avseende beredande av vård 
av missbruk. Mål nr 2589-22 

VoO.2022.0267-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 139, 2022 Medel för 
åtgärder kopplat till kommunstyrelsens skyddsrum 

VoO.2022.0268-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 140, 2022 Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

VoO.2022.0269-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2022 Förslag till 
vårbudget inför 2023 - förutsättningar 

VoO.2022.0270-1 Expediering kommunstyrelsens beslut § 125 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

VoO.2022.0271-1 Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2022 ANtagande av 
fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, öster om järnvägen 

VoO.2022.0272-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering 
av riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident. Antagen 
Riktlinje för hantering av personuppgiftsincident 2022-05-31 

VoO.2022.0272-2 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering 
av riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident 
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VoO.2022.0273-1 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2022 Vårprognos 2022 

VoO.2022.0274-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2022 Lokalisering 
av nytt demensboende i Eslövs tätort. 

VoO.2022.0274-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2022 Lokalisering 
av nytt demensboende i Eslövs tätort. Vård- och 
omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut 

VoO.2022.0275-1 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2022 Antagande av förslag 
till Trafikstrategi 2035 för Eslövs kommun. 

VoO.2022.0280-1 Överklagan på beslut om förlängning på Tamira Stödboende 

VoO.2022.0280-2 Dom från Förvaltningsrätten Malmö 

VoO.2021.0113-6 Dom från Förvaltningsrätten 

VoO.2022.0283-1 Individavtal mellan Eslövs kommun och Vardaga Nytida 
Omsorg AB 

VoO.2022.0225-2 Brev från Förvaltningsrätten i Malmö i 5565-22 

VoO.2022.0284-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 220711 

VoO.2017.0406-142 Placeringsavtal, Föreningen Röingegården, Hässleholm 

VoO.2017.0406-143 Placeringsavtal, Vittsjö Sjukhem 

VoO.2022.0247-2 Brev från Förvaltningsrätten i Malmö i 6629-22 

VoO.2022.0290-1 Uppdragsavtal för handledning 

VoO.2022.0291-1 Överklagande av beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2022.0298-1 Dom angående beslut enligt LSS 

VoO.2022.0309-1 Överklagan av beslut enligt SoL 

VoO.2022.0303-1 Överklagan av beslut enligt LSS 

VoO.2022.0270-2 Expediering kommunstyrelsens beslut § 125 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun, Förslag till medborgarlöfte 
i Eslövs kommun 2022 
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VoO.2022.0335-1 Överklagan gällande beslut om försörjningsstöd 

VoO.2022.0341-1 Gallringsbeslut 

VoO.2022.0342-1 Beslut från förvaltningsrätten, 2022-08-22 målnr 9179-22 

VoO.2022.0322-2 Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 

VoO.2022.0350-1 Avtal Kunskapsboken.se webbutbildningar 

VoO.2017.0406-147 Placeringsavtal HVB Vuxna, F3nix Omsorg i Sävsjö AB 

VoO.2017.0406-146 Placeringsavtal, Humana Villan 

VoO.2022.0375-1 Ansvarsfull alkoholservering 2022 

VoO.2022.0376-1 Expediering av Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 
Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt 
beställning av analys av kommunens ekonomiska situation. 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

21 ( 21 )


	cd73cf39-9ab2-416a-ba00-f4951bf0b5b4
	Innehåll
	Beslut
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Ej deltagande i beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beredning
	Beslut
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Beslut
	Beslut
	Beslut



