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Reviderad Förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 
 

Förslag till beslut 

  Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån förändrade riktlinjer från Nationella Rådet har Samordningsförbundet Skåne Nordosts 
förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts.  

 

Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets 
styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka ut omarbetad 

förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om godkännande.  
 
Ny förbundsordning avses tillämpas från den 1 januari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 juni 2022 

 Missiv, beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 

 Ny förbundsordning, avses tillämpas från den 1 januari 2023 

 
 

 
Nermina Crnkic  Merete Tillman 
Stabschef  Kommundirektör 

 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 

 
 

 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 14 (23) 

Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 

 

Reviderad Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Dnr: KS 2022/01332 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

  Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån förändrade riktlinjer från Nationella Rådet har Samordningsförbundet 
Skåne Nordosts förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell 

översyn gjorts.  

 

Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under 
förbundets styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag 
att skicka ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med 

förslag om godkännande.  
 

Ny förbundsordning avses tillämpas från den 1 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 juni 2022 

 Missiv, beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost 

 Ny förbundsordning, avses tillämpas från den 1 januari 2023 
 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 7 (14) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 

 

Reviderad Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Dnr: KS 2022/01332 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

  Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån förändrade riktlinjer från Nationella Rådet har Samordningsförbundet 
Skåne Nordosts förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell 

översyn gjorts.  

 

Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under 
förbundets styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag 
att skicka ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med 

förslag om godkännande.  
 

Ny förbundsordning avses tillämpas från den 1 januari 2023. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 30 juni 2022 

 Missiv, beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost 

 Ny förbundsordning, avses tillämpas från den 1 januari 2023 
 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
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Dnr KS 2022/01417 

Sida 1 av 2 
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Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

Förslag till beslut
 Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 

Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och

- Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes ersättare att
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.

- Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och

- Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes ersättare att

vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.

- Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och

- Att uppdra åt kommunens firmatecknare Ekonomichef Mattias Larsson att den 16

november 2022 ingå aktieägaravtalet för Östra Göinge kommuns räkning.

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Östra Göinge kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 

Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 

sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-07-18 

Sida 2 av 2 

 

 

samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 

möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer 
som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 
 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet mer 

konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i Östra Göinge 
kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 
som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 

 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 
Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt att ett nytt 

ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 november 2022 

att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under förutsättning att den extra 
bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Östra Göinge kommun nya möjligheter till effektivisering 

av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 

respektive direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelsen Riskhantering i Östra Göinge kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans från den 13 juli 2022 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 
 
Mattias Larsson  Merete Tillman 

Ekonomichef  Kommundirektör 
 

Beslutet skickas till: 
Ägarombudet Daniel Lyckestam Jönsson 
Kommunens firmatecknare Mattias Larsson 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 17 (23) 

Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 

 

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
Dnr: KS 2022/01417 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige  

 Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

 Att uppdra åt kommunens firmatecknare Ekonomichef Mattias Larsson 
att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Östra Göinge 

kommuns räkning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Östra Göinge kommun är 

en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll 

som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram 

samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 18 (23) 

Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 

exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra 
även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 

Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad 
skrivelse Riskhantering i Östra Göinge kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 

förståelse hela skrivelsen. 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 

bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 

november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka 
det nya aktieägaravtalet. 

 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Östra Göinge kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande 
avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelsen Riskhantering i Östra Göinge kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 

kommentarer 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 

kommentarer 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 19 (23) 

Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutet skickas till: 
Ägarombudet Daniel Lyckestam Jönsson 

Kommunens firmatecknare Mattias Larsson 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
 
 

 

 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 8 (14) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 

 

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans samt justerat 
ägardirektiv till Kommunassurans 
Dnr: KS 2022/01417 

Planeringsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

 Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

 Att uppdra åt utsett ägarombud Daniel Lyckestam Jönsson eller dennes 

ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 
2022 rösta för förslaget. 

 Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och 

 Att uppdra åt kommunens firmatecknare Ekonomichef Mattias Larsson 
att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Östra Göinge 

kommuns räkning. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Östra Göinge kommun är 

en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll 

som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram 

samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 9 (14) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 

exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra 
även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i 
kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 

Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad 
skrivelse Riskhantering i Östra Göinge kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare 

förståelse hela skrivelsen. 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 

bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 

november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka 
det nya aktieägaravtalet. 

 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Östra Göinge kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande 
avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelsen Riskhantering i Östra Göinge kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 

kommentarer 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 

 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 

kommentarer 



  
 
 
 

Protokoll Planeringsutskottet 10 (14) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutet skickas till: 
Ägarombudet Daniel Lyckestam Jönsson 

Kommunens firmatecknare Mattias Larsson 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
 
 

 

 



  

 

 

Stabsavdelningen  
Ademir Salihovic, Kommunsekreterare  

ademir.salihovic@ostragoinge.se  
 044-775 60 21  
  
2022-09-01  
Tjänsteskrivelse  
Dnr KS 2022/00018     
Sida 1 av 2  
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Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2022 
 

Förslag till beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade om vad som 
sker inom både den egna verksamheten och i hela kommunkoncernen delges 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige meddelanden innehållande information om vad 
som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden 

eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i detta ärende.  
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har enligt 6 kap. 1 
§ kommunallagen ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och 
sådan verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2022 

 Inkomna synpunkter, juni 2022 

 Inkomna synpunkter, juli 2022 

 SKR – Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner 

och Regioner 

 Socialstyrelsen – Meddelandeblad, En fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, maj 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juni 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juli 2022 

 SBVT – Kallelse styrelsemöte, 2022-08-18 



  

  

Tjänsteskrivelse 

2022-09-01 

Sida 2 av 2 

 

 SBVT – Protokoll Styrelsemöte, 2022-05-18 

 Meddelanden om tillkännagivande – Regionfullmäktige 2022-06-14 § 40 angående 

Regionplan för Skåne 2022–2040  

 Region Skåne – Beslutsförslag Bilaga Regionplan för Skåne 2022–2040 

 Regionfullmäktige § 55 Sammanträdesplanering 2023  

 Regeringsuppdrag till MSB gällande skyddade utrymmen 

 Årsredovisning VoB Syd 2021 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte, 2022-05-30 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte, 2022-06-07 
 



  
 
 
 

Protokoll Kommunstyrelsen 22 (23) 

Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 

 

Meddelanden till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i september 2022 
Dnr: KS 2022/00018 

Kommunstyrelsens beslut 

  Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska hållas informerade 

om vad som sker inom både den egna verksamheten och i hela 
kommunkoncernen delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i detta 

ärende.  
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt 

över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs i kommunens 
företag. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2022 

 Inkomna synpunkter, juni 2022 

 Inkomna synpunkter, juli 2022 

 SKR – Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges 

Kommuner och Regioner 

 Socialstyrelsen – Meddelandeblad, En fast omsorgskontakt inom 

hemtjänsten 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, maj 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juni 2022 

 SBVT – Ekonomisk redovisning, juli 2022 

 SBVT – Kallelse styrelsemöte, 2022-08-18 

 SBVT – Protokoll Styrelsemöte, 2022-05-18 

 Meddelanden om tillkännagivande – Regionfullmäktige 2022-06-14 § 40 
angående Regionplan för Skåne 2022–2040  

 Region Skåne – Beslutsförslag Bilaga Regionplan för Skåne 2022–2040 

 Regionfullmäktige § 55 Sammanträdesplanering 2023  

 Regeringsuppdrag till MSB gällande skyddade utrymmen 

 Årsredovisning VoB Syd 2021 
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Sammanträdesdatum:  

2022-09-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Unikom – Protokoll styrelsemöte, 2022-05-30 

 ÖGRAB – Protokoll styrelsemöte, 2022-06-07 
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