
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2023-02-15 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 14:30 – 15:51, mötet ajournerat  15:00– 15:15 

 
Beslutande Michael Anefur (KD) 

Ordförande  
Håkan Englund (SD) 
1:e vice ordförande  

Kristina Lindbåge (S) 
2: a vice ordförande  

 Kristina Nordgren (SD) Sylvia Olander (M) Torgil Rundcrantz (M) 

 Kerstin Malmer (M) Alf Öien (S) Lorna Molin (S) 

 Tommy Carlsson (S) Efa Nilsson (V) Helene Åkesson (L) 

 Ingrid Karlsson (C)             

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Anita Reimers (SD) 
istället för Pia Dahlin (SD) 

Adrian Bringsfjäll (M) 
istället för Camilla Ottosson 
(KD) 

      

Ersättare Peter Isacson (S) Sofia Wastegren (S) Jan Nordström (V) 
 Lisbeth Thorsson (L)             
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Dorentina Zukaj  
Förvaltningssekreterare 

 Caroline Georgson § 19 
Innovationsutvecklare             

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 13-22,24, 26 -29 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Michael Anefur 

 
 
Justerare Kristina Lindbåge 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 13 

Fastställande av dagordning  
 

Beslut 
• Ärende 17, Initiativärende - bättre personalkontinuitet hos kunder 

inom hemtjänsten, samt ärende 18, Initiativärende  - framtidens äldre-
boende, läggs till dagordningen. Dagordningen fastställs. 

Upprop 
• Se sida 1. 

Val av justerare  
• Kristina Lindbåge väljs till justerare för dagens protokoll.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 14 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2023/4 

Beslut 
• Besluten läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Avtal  221126 – 230125 

- Disciplinära ärenden 23-01-01 – 2023-01-25 

- Rapport delegeringsbeslut 2023-02-15 

- Återbesättandeprövningar 230125 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm). 

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2022-11-01 – 2023-01-
31 inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla 
beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser en-
ligt LSS. 

- Beslut om bostadsanpassning 2022-11-01 – 2023-01-31 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 15 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2023/5 

Beslut 
• Synpunkterna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende: 

Ärende 9. Innovationsplan för omsorgsförvaltningen. 

Referensgruppen ser positivt på planen och ser gärna att råden involveras i 
arbetet framöver.  

 

I övrigt lämnar gruppen inga synpunkter 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 16 

Protokoll Förvaltningsövergripande samverkans-
grupp 
Änr ON 2023/6 

Beslut 
• Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan delges vid nästa 

månads sammanträde.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 17 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till omsorgs-
nämnden 
Änr ON 2023/7 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

- Beslut KSAU 2022-12-07, Tider för boksluts- och budgetbered-
ning samt ägardialog med bolagen under 2023 

- Delgivning/Beslut arbetmiljöverket, hid ON 2023.67 
- Protokoll: 

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2022-12-08 
Kommunal rådet för funktionsnedsatta protokoll 2022-12-09 
Omsorgsnämndens särskilda utskott 2022-12-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 18 

Årsredovisning omsorgsnämnden 2022 
Änr ON 2023/50 

Beslut 
• Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2022. 

 

Sammanfattning 
 

Omsorgsförvaltningens årsredovisning av verksamhet, ekonomi och styr-
kort för 2022. 

Uppföljning av nämndens styrkort visar att förvaltningen uppnådde 
måluppfyllelse i målområdena Hållbarhet och Medarbetare medan målupp-
fyllelse uppnåddes delvis i målområdena Trygghet och Attraktivitet. Avvi-
kelsen mot budget visade ett underskott på 5,6 mkr (0,3 %) 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2022. 

Beslutsunderlag 
 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-02-02 

Uppföljning av nämndens styrkort, bilaga 1 

Grunduppdrag nyckeltal 2022, bilaga 2 

Ekonomiskt resultat 2022, bilaga 3 

Volymer 2022, bilaga 4 
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Omsorgsnämnden 2023-02-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Statsbidrag 2022, bilaga 5 

Investeringar 2022, bilaga 6  

Uppföljning per verksamhet 2022, bilaga 7 

Personalrapport 2022, bilaga 8 

Personalstatistik 2022, bilaga 9 

Personalstatistik sjukfrånvaro, bilaga10 

Årsredovisning ON styrkort 2022, bilaga 11 

Årsredovisning ON text 2022, bilaga 12 

Barnbokslut 2022, bilaga 13 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 19 

Innovationsplan för omsorgsförvaltningen 
Änr ON 2023/48 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Omsorgsnämndens behandling 
Yrkanden 

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
Enligt styrkortet 2022 skulle omsorgsförvaltningen ta fram en innova-
tionsplan. Förslag på sådan plan bifogas handlingarna. Planen har formule-
rats utifrån fem byggstenar som tillsammans ska bidra till att höja innova-
tionskapaciteten (innovationsvision, innovationsmodell, innovationsstruk-
tur, innovationspartners, innovationskultur). 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Fastställa innovationsplan för omsorgsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-25 

Innovationsplan för omsorgsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 20 

Förslag till kontaktpolitiker för omsorgsförvaltning-
ens verksamheter 2023-2026 
Änr ON 2023/49 

Beslut 
• Fastställa arbetsordning för kontaktpolitikerverksamheten. 

• Fastställa verksamhetsindelning och gruppindelning för perioden 
2023-2026. 

 

 

Sammanfattning 
 Kontaktpolitikerns viktigaste uppgift är att för omsorgsnämndens räkning 
bilda sig en uppfattning om verksamheten och löpande följa utvecklingen. 
Uppdraget syftar till att kontaktpolitikern– genom att hålla sig informerad 
om situationen och utvecklingen samt vara nämndens förlängda arm via 
besök och möten – ska skapa en ökad samlad kunskap hos nämnden om 
verksamheten. Kontaktverksamheten i sig är inte forum för beslut eller 
ställningstaganden. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Fastställa arbetsordning för kontaktpolitikerverksamheten 

• Fastställa verksamhetsindelning och gruppindelning för 
perioden 2023-2026 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tjänsteutlåtande arbetsordning kontaktpolitikerverksamhet 
för omsorgsnämnden 2020-01-25 

Bilaga verksamhetsindelning och gruppindelning för perioden 
2023-2026 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 21 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr ON 2023/32 

Beslut 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-06-04 

– 2023-01-25 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrel-
sen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgar-
förslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att besluta 
i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till 
Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej avgjorda 
medborgarförslag. 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan tre avgjorda medborgar-
förslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Öppna konceptboende i Kristianstads kommun 
ON § 21 Änr ON 2021/150 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till personer som omfattas av 
daglig verksamhet KF 2022-04-12 § 56 Änr ON 2022/128 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 

Medborgarförslag - Höj minimibeloppet för personer med funk-
tionsnedsättning med motsvarande summa som skatt/ersättning 
ändrats med 
KF 2022-04-12 § 63 Änr ON 2022/129 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2022-10-12. 
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- Omsorgsnämnden har för perioden ovan två ej avgjorda medbor-
garförslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Strategi för att införa stärkt rätt till personlig 
assistans KF 2021-10-19 § 279 Änr ON 2021/222 

Medborgarförslag - Inför kompisledsagning för personer på grupp-
boenden KF 2022-10-11 § 193 Änr ON 2022/236 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 

2022-06-04 – 2023-01-25 till kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-25 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 22 

Flytt av verksamhet/hyreskompensation 
Änr ON 2023/39 

Beslut 
• Föreslå Kommunstyrelsen att flytta nuvarande budgetkompensation 

från barn- och utbildningsförvaltningen till omsorgsförvaltningen. 

 

 

Sammanfattning 
Då HSV/Rehab lämnar sina lokaler på Skulptören för senare flytt till Yllan, 
kan Funktionsstöd DV Skulptören utöka sin verksamhet och flytta in där 
HSV/Rehab satt.  

BUF:s verksamhet kommer att flytta över sin verksamhet från Yllan till 
Vinterstallet. Då dessa lokaler är ändamålsenliga kan HSV/Rehab flytta in 
och överta hyreskontraktet och den budgetkompensation som sedan tidi-
gare är godkänd av Kommunstyrelsen för BUF:s räkning. Då fastigheterna 
förutom Yllan ägs av kommunen och budgetkompensation för Yllan redan 
finns, uppstår inga nya hyreskostnader.  

Omsorgsförvaltningen får genom denna förändring en utökad hyreskost-
nad på 1,3 mnkr per år och begär därför hyreskompensation för detta. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
•  Föreslå Kommunstyrelsen att flytta nuvarande budget-

kompensation från barn- och utbildningsförvaltningen till 
omsorgsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-17 

Ärende O-SLOK DV Skulptören Funktionsstöd 

Behovsbeskrivning HSV/Rehab 

Protokoll A-SLOK 22-12-14 (se sidan 12) 

Internhyreskontrakt Kylen/Villan 
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ON § 23 

Uppföljning 2022 - strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering 
Änr ON 2023/40 

Beslut 
• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Den 27 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kristianstads kom-
mun skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen 
förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla 
verksamheter.  

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitets-
säkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommu-
nens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. 

Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten 

Förvaltningen har besvarat checklistan samt uppdaterat handlingsplanen.  
Under 2022 har dialog har förts kring ett större samlat arbete och ansvar 
gällande förvaltningens huvudprocesser där jämställdhetsintegrering 
ingår. Frågan kommer att lyftas med förvaltningschef och verksamhetsche-
fer och vidare arbete fortlöper under 2023. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-02 

Checklista för jämställdhetsintegrering 

Handlingsplan Omsorgsförvaltningen – uppföljning avseende 2022 

PM - Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
rings-arbetet 
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ON § 24 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2023/45 

Beslut 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till kommunfull-

mäktige. 

 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till IVO 
(Individba-serade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2022, 106 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader: 

Beslut enligt SOL: 21st beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 
7st beslut om dagverksamhet. 

Beslut enligt LSS: 67st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

11 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Föreslå kommunstyrelsen att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Rapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2022 

Icke verkställda beslut 2020-2022 
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ON § 25 

Yttrande från omsorgsnämnden till JO 
Änr ON 2022/307 

Beslut 
• Lämna omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som omsorgsnämndens 

svar till  JO.  

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ombetts att inkomma med ett yttrande till JO. Ytt-
randet avser svar på frågor enligt nedan: 

 

Om underrättelser enligt 11 § FL  

1. Handläggningstider: Har Omsorgsnämnden i fråga om något eller några 
av sina ärendeslag angett inom vilken tid en sökande typiskt sett kan för-
vänta sig ett beslut? Vilka tider har i så fall angetts för respektive ärende-
slag?  

Svar: Omsorgsnämnden har en servicegaranti. Medborgare kan förväntas få 
ett beslut på sin ansökan inom tre månader oavsett ärendeslag. Vanligtvis 
är det kortare handläggningstid för ansökan enligt Socialtjänstlagen (SoL).  

 

2. Tillämpning: I vilken utsträckning och på vilket sätt tillämpar Omsorgs-
nämnden 1 1 § FL? Skiljer sig tillämpningen åt mellan olika ärendeslag? 
Varför och hur i så fall?  
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Svar:  Omsorgsnämnden underrättar den sökande eller legal företrädare i 
det fall och av vilken anledning ett beslut försenas. Detta gäller för samtliga 
ärendeslag.  

 

3. Tidpunkt för underrättelse: Vilka överväganden gör Omsorgsnämnden i 
fråga om vid vilken tidpunkt underrättelseskyldigheten uppkommer? Vilka 
omständigheter beaktar myndigheten i denna bedömning? Har det någon 
betydelse för bedömningen om förseningen beror på den enskilde, den 
egna myndigheten eller någon annan aktör? På vilket sätt i så fall?  

Svar: Oavsett anledning till försening tar omsorgsnämnden kontakt med 
den sökande eller legal företrädare när det närmar sig tre månaders hand-
läggningstid.  

 

4. Rutindokument: Har Omsorgsnämnden tagit fram rutiner, riktlinjer eller 
liknande för hur 1 1 § FL ska tillämpas? När togs dessa i så fall fram? Even-
tuella rutiner etc. ska fogas till remissvaret.  

Svar: Omsorgsnämnden har inte tagit fram rutiner eller riktlinjer utan 
hänvisar till den servicegaranti som finns, upprättad 2019. Se bilaga.  

 

5. Instruktioner: Har Omsorgsnämnden vid sidan av eller i stället för even-
tuella rutiner etc. gett den handläggande personalen några särskilda in-
struktioner rörande 1 1 § FL? Vilka i så fall? När gavs de och vem beslutade 
om dem?  

Svar: Ja, se svar på fråga 4. Omsorgsnämnden har en servicegaranti gente-
mot medborgarna. Den upprättades 2019 och beslutades av Myndighets-
chef.  

 

Om dröjsmålstalan enligt 12 § FL  
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6. Förekomst: Hur många framställningar enligt 12 § FL har Omsorgs-
nämnden tagit emot under 2022? I vilka ärendeslag har framställningar 
gjorts?  

Svar: Inte någon.  

7. Rutindokument: Har Omsorgsnämnden tagit fram rutiner, riktlinjer eller 
liknande för hanteringen av framställningar enligt 12 § FL? När togs dessa i 
så fall fram? Eventuella rutiner etc. ska fogas till remissvaret.  

Svar: Nej.  

8. Information: När och på vilket sätt informerar Omsorgsnämnden de 
enskilda om möjligheten att väcka dröjsmålstalan enligt 12 § FL? Gemen-
samt för 11 – 12 §§ FL  

Svar: Omsorgsnämnden har inte någon erfarenhet av ärende där det har 
varit aktuellt.  

 

9. Möjligheter: Finns det exempel på situationer eller ärendeslag där Om-
sorgsnämnden har hittat välfungerande arbetssätt för att tillämpa 11 och 
12 §§ FL? Vilka i så fall?  

Svar: Gällande 11 § har Omsorgsnämnden kommit fram till att en fram-
gångsfaktor är en regelbunden dialog med den sökande och/eller företrä-
dare då ett ärende kan komma att ta längre tid att handlägga. Gällande 12 § 
nej, se svar ovan på fråga 8.  

 

10. Svårigheter: Anser Omsorgsnämnden att 1 1 och 12 §§ FL är otydliga 
eller svåra att tillämpa i något avseende? På vilket sätt i så fall? Anser 
nämnden att tillämpningen av bestämmelserna är resurskrävande? På 
vilket sätt i så fall?  

Svar: Omsorgsnämnden anser inte att de paragraferna är otydliga eller 
svåra att tillämpa. Vid behov av att tillämpa 12 § kan det innebära att hand-
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läggningen blir mer resurskrävande genom handläggningstid. Detta särskilt 
vid de tillfällen en begäran kan komma att avslås.  

11. Övriga synpunkter: Har Omsorgsnämnden några andra synpunkter att 
framföra avseende 11 och/eller 12 §§ FL? 

Svar: Omsorgsnämnden har inte några andra synpunkter att framföra. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Lämna omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som om-

sorgsnämndens svar till  JO.  

• Paragrafen justeras omedelbart 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-01-25 

Servicegaranti myndighetsenheten, 2019 

Begäran om yttrande 2022-12-22 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 26 

Informationsärende omsorgsnämnden 
Änr ON 2023/3 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende 230210 

- Information från ordförande 
Nämnden delgavs information om heldagssammanträde i april.  
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ON § 27 

Initiativärende - Bättre personalkontinuitet hos kun-
der inom hemtjänsten 
Änr ON 2023/65 

Beslut 
• Godkänna initiativärendet och överlämna till förvaltningen för besva-

rande. 

 
 

 

Sammanfattning 
Initiativärende Centerpartiet 2023-02-14 
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ON § 28 

Initiativärende  - framtidens äldreboende 
Änr ON 2023/75 

Beslut 
• Godkänna initiativärendet och överlämna till förvaltningen för be-

svarande. 

 

 

Sammanfattning 
Initiativärende Socialdemokraterna 2023-02-15 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2023-02-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 29 

Information domar 
Änr ON 2023/8 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar 
Förvaltningsrätten i Malmö 2022-12-06, i mål nr 2943-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-12-12, i mål nr 2930-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-12-14, i mål nr 11939-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-12-15, i mål nr 8371-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-12-22, i mål nr 14631-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2023-01-17, i mål nr 12114-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2023-01-20, i mål nr 6688-21, 7854-22 

 

Beslut 
Förvaltningsrätten i Malmö 2023-01-20, i mål nr 343-23 
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