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§ 31

Dnr 2013-000027

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Ärende 9 Utbildning om LSS behandlas inte vid dagens sammanträde.
Ärendet kommer att behandlas i socialnämnden den 21 maj 2013.
Ärende 13 Yttrande angående motion om digital utrustning och ärenden 14
Yttrande angående motion om barnfattigdom behandlas inte vid dagens
sammanträde. Dessa ärenden kommer behandlas i socialnämnden 25 juni
2013.
Två ärenden läggs till på listan
-

Bidrag till Kvinnojouren 2013

-

Svar på medborgarförslag om musik i vården

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 och 9 april 2013
Socialnämnden
Allmänna ärenden

§ 32

Dnr 2013-000071

Ansökan om stimulansbidrag 2013 för att förbereda
och utveckla valfrihetssystem enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om stimulansbidrag om 200 000 kronor
för att utreda förutsättningarna för att tillämpa valfrihetssystem vid
införandet av stödboende för psykiskt funktionshindrade samt 300 000
kronor för att utveckla metod och rutiner för kvalitetsuppföljning i LOV i
samband med upprättandet och införande av kvalitetsledningssystem utifrån
SOSFS 2011:9.
Bakgrund
Kvalitetscontroller Kenneth Österberg föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har sedan 2008 fördelat stimulansbidrag till de kommuner
som vill förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och
handikappomsorgen för insatser enligt Socialtjänstlagen.
År 2013 har Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 15 350 000 kronor till
kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av
valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i
enlighet med lagen om valfrihetssystem, LOV. Målet med stimulansbidraget
är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser
enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Stimulansbidrag ska användas till konkreta insatser för att förbereda och
vidareutveckla redan infört valfrihetssystem enligt LOV. Exempel på
förberedelse- och utvecklingsinsatser är att ta ställning till vilka delar av
verksamheten som ska omfattas av valfrihetssystem.
Underlag för beslut
Tjänsteanteckning daterad den 27 mars 2013
Ansökan om stimulansbidrag 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 (forts)

Dnr 2013-000071

Reservation
Vänsterpartiet lämnar reservation mot beslutet.
Socialdemokraterna anmäler reservation mot förslaget att utreda
förutsättningarna för att tillämpa valfrihetssystem vid införandet av
stödboende för psykiskt funktionshindrade
_____
Kopia till
Socialstyrelsen
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2013-000070

Rapport rörande avvikelsestatistik och inkomna Lex
Sarahrapporter 2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Lägga redovisningen av Lex Sarah och avvikelser 2012 till
handlingarna.
2. uppdrar till socialchefen och chefen för särskilt boende att driva det
förslag som föreligger rörande omdisponering av lokalerna vid
Blomstergården för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva
demensvård i Krokoms kommun.
3. Uppföljning av avvikelser ska ske vid socialnämndens sammanträde
den 25 juni 2013
Bakgrund
Kvalitetscontroller Kenneth Österberg lämnar en rapport rörande
avvikelsestatistik och inkomna Les Sarahrapporter 2012.
Från och med den 1 juli 2011 infördes skärpta krav rörande tillämpningen av
Lex Sarah. De principiella utgångspunkterna för skärpta krav av Lex Sarah
är:
-

Höjd kvalitet och enhetlig kunskapsbild över landet.

-

Tydligare del av det systematiska kvalitetsarbetet.

-

Var och en ska medverka till god kvalitet.

-

Lagrummen SoL/HSL/LSS närmar sig varandra.

Förvaltningen har därför upprättat nya rutiner för hur Lex Sarah
rapporteringen ska gå till inom SoL- och LSS-områdena. I juni 2012 började
verksamheterna därför att rapportera enligt Lex Sarah på ett nytt sätt.
Kenneth redovisar statistik över avvikelserapporter och Lex Sarahrapporter
under 2012. Noteras att enheten Klövern/Klöverängen, demensboende, sedan
juni 2012 har inrapporterat avvikelser och Lex Sarah vid totalt 31 tillfällen,
vid 23 tillfällen har rubriken fysiskt/psykiskt övergrepp. Det handlar om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33 (forts)

Dnr 2013-000070

Rapport rörande avvikelsestatistik och inkomna Lex
Sarahrapporter 2012
avvikelser/rapporter där den enskilde avböjer insatser och aggressivt
uttrycker det på olika sätt.
Det behöver skapas bättre förutsättningar för att bedriva demensvård än på
det sätt som för närvarande kan genomföras. Ett arbete med hur det kan
förbättras har startat i samarbete med primärvården i Krokom. Den äldre
delen av demensboendet, Klövern, med plats för 6 personer har under större
delan av 2012 varit belagda med 8 personer. En mer eller mindre konstant
överbeläggning försvårar omvårdnadsarbetet. Lokalproblemet och bristen på
demensplatser måste lösas.
I november 2012 inkom en Lex Sarah rapport från Kurator Gabriella
Gustafsson, LSS. Kenneth Österberg har utrett ärendet och redovisar sin
analys och bedömning i skrivelse. Han har beslutat att någon anmälan till
Socialstyrelsen inte ska göras i detta ärende.
Underlag för beslut
Tjänsteanteckning daterad den 26 mars 2013.
Kopia till
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr 2013-000061

Svar på medborgarförslag om feriejobb
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslag gällande att utöka antal feriejobb till att även gälla
ungdomar i årskurs 7 och 8.
Bakgrund
Arbetsledare Fredrik Westberg föredrar ärendet.
Ted Hansson har lämnat in ett medborgarförslag om att feriejobb även ska
erbjudas till dem som gått ur årskurs 7 och 8 och att marknadsföringen av
dessa ska bli bättre.
Feriejobb är en möjlighet som Krokoms kommun erbjuder ungdomar i
årskurs 9 samt årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Feriejobb pågår i tre
veckor under sommaren och ungdomarna får en plats i någon kommunal
verksamhet. Tanken med feriejobb är att ungdomarna ska få en inblick i
arbetslivet och få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis goda referenser.
Nuvarande budget för feriejobb ger bara möjlighet att erbjuda feriejobb till
tre årskurser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2013.
Yrkande/förslag
Christer Toft, S, yrkar att feriejobb även ska erbjudas elever i årskurs 8.
Propositionsordning
Det finns två förslag, grundförslaget och Christer Tofts förslag.
Ordförande kommer att ställa dess två förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
socialnämnden bifaller grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34 (forts)

Dnr 2013-000061

Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Christer Tofts förslag..
Kopia till
Kommunfullmäktige
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 2011-000128

Bidragsansökan från kvinnojouren för år 2013.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela Kvinnojouren 170 668 kronor för år 2013
Bakgrund
IFO-chef Helena Westin föredrar ärendet.
Länets kommuner har enats om ett fördelningsunderlag med totalt 1 475 520
kronor för 2013, vilket innebär ett bidrag med 170 668 kronor från Krokoms
kommun till Kvinnojouren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2013
Kopia till
Helena Westin, IFO-chef
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2012-000142

Förslag till Värdighetsgaranti
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Projektledare Sara Comén redovisar förslag på värdighetsgarantier som
tagits fram av arbetsgruppen och ett arbete pågår med att ta fram
konsekvensbeskrivningar för förslagen. Socialnämndens ledamöter gör
enskilda prioriteringar innan socialnämndens arbetsutskotts möte den 7 maj
2013.
Underlag för beslut
Förslag till Värdighetsgarantier
Kopia till
Sara Comén
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2012-000114

Information om Återbruket
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Socialnämnden blev inbjuden till Återbruket för att se verksamheten.
Fredrik Westberg, arbetsledare för arbetsmarknadsenheten, informerar kort
om verksamheten.
Han presenterar statistik på inskrivna/utskrivna i de olika
projekten/verksamheterna
Av Solaris utskrivna har 62,5 % gått till arbete och 21 % till studier = 83,5 %
Siffran för Solaris i länet är 35 % till arbete och 18 % till studier = 54 %
Verksamhetsledare, Kjell Bergsten informerar om återbruket.
Återbruket är ett samarbete med Återvinningen i Krokom. Prylar och möbler
samlas in för att sedan säljas i butik. Vissa möbler restaureras innan
försäljning.
Återbruket erbjuder arbetsträningsplatser. I nuläget finns 12 deltagare och 4
anställda.
Samverkan finns mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
hälsocentralen samt individ och familjeomsorgens övriga verksamheter.
Personal från arbetsmarknadsenheten informerar om de övriga projekten.
Kopia till
Fredrik Westberg, arbetsledare
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2013-000068

Verksamhetsuppföljning med verksamhetschefer 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Bakgrund
LSS: Verksamhetschef Mats Danielsson redovisar det ekonomiska läget efter
första kvartalet 2013, anledningar till detta och planerade åtgärder. Resultatet
efter första kvartalet 2013 pekar mot ett överskott på 375 Tkr för LSS. Mats
redovisar också strategiska mål för LSS, med nuläge, framgångsfaktorer och
önskat läge:
-

Budget i balans
Förstärkt brukarmedverkan
Medarbetarenkät
Förbättra folkhälsan
Daglig verksamhet

Särskilt boende: Verksamhetschef Monica Göransson den ekonomiska
uppföljningen efter första kvartalet 2013. Prognosen pekar mot ett underskott
för Blomstergården om 1 460 Tkr och för Hällebo ett underskott om 940
Tkr. Monica redovisar även orsakerna till underskottet.
Monica informerar om den vårdtyngsmätning som genomfördes under mars
2013. Den visar en hög vårdtyngd bland annat på grund av
överbeläggningar. Monica redovisar också måluppfyllelsen för särskilt
boende 2012 och den handlingsplan för förbättringsoråden som tagits fram.
Strategiska mål för särskilt boende med nuläge, framgångsfaktorer och
önskeläge:
-

-

Justerandes sign

God vård och omsorg till de äldre inom särskilda boendeformer, där
de kan leva tryggt och ett värdigt liv samt känna välbefinnande.
En attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö som ger medarbetaren
möjlighet att utvecklas, ha inflytande och känna delaktighet och
arbetsglädje.
Verksamheten ska utifrån tilldelad budgetram använda resurserna på
ett optimalt sätt.
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§ 38 (forts)

Dnr 2013-000068

Verksamhetsuppföljning med verksamhetschefer 2013
Resurspoolen: verksamhetschef Irene Toft redovisar det ekonomiska
resultatet efter första kvartalet 2013 och orsakerna till det. Prognosen pekar
mot ett överskott om 420 Tkr. Irene informerar också om
undersköterskeutbildningen, omvårdnadslyftet, omställningpoolen och läget
när det gäller LAS-dagar och konverteringar.
Strategiska mål 2013, med nuläge, framgångsfaktorer och önskeläge:
-

-

-

-

medarbetarna ska genom regelbunden kompetensutveckling och med
inflytande över verksamheterna uppleva Resurspoolen som en
attraktiv arbetsplats.
Verksamheterna ska uppleva en god service och ett gott bemötande i
sin kontakt med Resurspoolen. Resurspoolen ska utveckla nya och
befintliga metoder för att tillgosose verksamheternas vikariebehov
med kompetent personal.
Våra medborgare ska uppleva en god service och ett gott bemötande i
sin kontakt med resurspoolen. Resurspoolen ska utveckla nya och
befintliga metoder för att tillgodose medborgarnas behov med
kompetent personal.
Resurspoolen ska genom god ekonomisk uppföljning uppnå en
budget i balans.

Legitimerad personal: Verksamhetschef Pia Hernerud redovisar strategiska
mål med nuläge, framgångsfaktorer och önskeläge:
-

Justerandes sign

Vårdplaner/rehabplaner
Senior Alert
Palliativa registret
Medarbetarenkäten
Ekonomi
Hälsa
Samiskt förvaltningsområde
Attraktiv arbetsgivare

Utdragsbestyrkande
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§ 38 (forts)

Dnr 2013-000068

Verksamhetsuppföljning med verksamhetschefer 2013
Hemtjänst: Lilian Bergqvist, verksamhetschef, redovisar den ekonomiska
uppföljningen efter första kvartalet 2013, som visar ett underskott om 900
Tkr, och orsakerna till det Lilian redovisar också utförd tid och kundtid,
första kvartalet 2013, kundtiden varierar mellan 60 % och 66,8 %.
Lilian redovisar nuläge, framgångsfaktorer och önskeläge för de strategiska
målen:
-

Medborgare: tillgänglighet och service, bemötande,
kommunikation/dialog och samiskt förvaltningsområde.
Medarbetare: Kompetensutveckling, hälsa, ny teknik och attraktiva
arbetsplatser.
Ekonomi: Budget i balans, Samverkan-samarbete och
affärsmässighet.

Individ- och familjeomsorgen: Verksamhetschef Helena Westin och
enhetschefer, Fredrik Westberg, Anette Furberg, Kristina Wallner och Nina
Elnerud informerar om Individ- och familjeomsorgens olika verksamheter
och om det ekonomiska resultatet efter första kvartalet 2013. Prognosen
pekar mot ett överskott på 1 550 Tkr för individ- och familjeomsorgen. De
redovisar också orsaker och åtgärder för de ekonomiska avvikelserna.
Kopia till
Verksamhetschefer
_____

Justerandes sign
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§ 39

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen.
Bakgrund
Ann-Charlotte Jonsson redovisar socialnämndens ekonomiska resultat för
första kvartalet 2013. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett
underskott om 830 Tkr och fördelar sig:
Gemensam administration
+ 780 Tkr
Överskott på förfogandeanslag, inventarier och administration. Underskott
på övergripande socialnämnden.
Individ- och familjeomsorgen
+ 1 550 Tkr
Överskott på Refugio på grund av 0,75 mindre samordnartjänst och 1,0
mindre vägledartjänst, en överinskrivning och ej budgeterat
administrationsbidrag.
- 900 Tkr
Hemtjänst, egen regi
Har inte nått effektivitetsmåttet 70 % kundtid, utökning av leasingbilar,
vikarieköp. Man ska effektivisera planeringsfunktionen och se över
grundbemanningen.
Leg. personal
+ 195 Tkr
Särskilt boende
- 2 370 Tkr
Underskottet beror på hög sjukfrånvaro, överbeläggningar och behov av
extra personal.
Resurspoolen

+

420 Tkr

Beställarenheten
- 500 Tkr
Underskottet beror på utökat antal biståndstimmar.
LSS
+ 375 Tkr
Överskott på grund av vakanshållning av administrativ tjänst och
effektiviseringar inom inom daglig verksamhet.
Projekt

Justerandes sign

-

380 Tkr

Utdragsbestyrkande
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§ 39 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Underlag för beslut
Prognos och utfall efter 3 månader 2013
Avvikelser och åtgärder, mars 2013
______

Justerandes sign
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§ 40

Dnr 2012-000164

Strategi och handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
Bakgrund
Enhetschef Ann-Marie Ågren informerar omteamets förberedelsearbete
angående ”Bättre liv för sjuka äldre”.
Syftet med projektet är att förbättra samverkan, skapa gemensamma rutiner
och målsättningar mellan kommun, primärvård och landstingets övriga delar
( ex psykiatri och geriatrik), med fokus på demenssjuka med ett aggressivt
och utåtagerande beteende.
Målgruppen är demensavdelningen Klövern med åtta boende.
Att uppnå:
-

Högre grad av välmående och trygghet för den boende
Korta ner tiden för diagnos, inställning av korrekt medicin
Bra bemötandeplaner
Bättre arbetsmiljö för personalen
Uppnå tydligare kommunikation med anhöriga med hjälp av BPSD
och bemötandeplan
Tydliga rutiner och målsättningar

En handlingsplan har tagits fram.
Kopia till
Ann-Marie Ågran, enhetschef
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 2013-000050

Budget 2014, plan 2015 - 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå minskning av rambudget 2014 med
följande besparingar:
Slå ihop särskilt boende och hemtjänst egen regi

525 000 kronor

Ändrat arbetssätt demensteam

500 000 kronor

Vakanshålla handläggartjänst LSS

500 000 kronor

Minska placeringskostnader LSS

330 000 kronor

Minska 0,5 tjänst Öppna enheten

200 000 kronor

Minska bemanning Refugio

1 000 000 kronor

Minska placeringskostnader IFO

2 000 000 kronor

Christer Toft, S, Karin Juleshaug, S, Anki Syversen, S, Yvonne Rosvall, S
och Marie Svensson, V, deltar inte i beslutet utan de återkommer med eget
förslag till rambudget 2014.
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Jonsson och socialchef Ulf Norring redovisar förslag
till Budget 2014.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2013 att tjänstemannaorganisationen i samtliga förvaltningar tar fram, ett antal, förslag på
kostnadsminskningar på minst 2 % av den ekonomiska ram för 2014 på
242,7 Mkr som beslutades av kommunfullmäktige den 28 november 2012.
Socialförvaltningen lämnar följande besparingsförslag:

Justerandes sign

Ändrat arbetssätt demensteam

500 000 kronor

Vakanshålla handläggartjänst LSS

500 000 kronor

Minska externa placeringskostnader LSS

800 000 kronor

Utdragsbestyrkande
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§ 41 (forts)

Dnr 2013-000050

Budget 2014, plan 2015 - 2016
Avveckla Kongroa

500 000 kronor

Minska 1,5 årstjäsnter Öppna enheten

620 000 kronor

Minska bemanning Refugio

1 000 000 kronor

Minska placeringskostnader IFO

2 000 000 kronor

Avveckla Arbetsmarknadsenheten

1 000 000 kronor

Socialnämnden beräknas få följande utökade kostnader under 2014:
LSS-boende, i samband med skolplacering

500 000 kronor

Blomstergården driftskostnader,
utökning med 6 demensplatser

2 000 000 kronor

Ökad personaltäthet särskilt boende,
ny föreskrift från socialstyrelsen,
från och med 1 januari 2014

8 370 000 kronor

Städ Hällebo

400 000 kronor

Underlag för beslut
Socialförvaltningens besparingsförslag och redovisning av utökade
kostnader
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 2013-000017

Ändrade tillämpningsanvisningar av avgift för
servicetjänster
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att timpriset för servicetjänster är
200 kronor per timme upp till maxtaxan, som för år 2013 är 1 780
kronor per månad,
2. Avgiften ska gälla från och med den 1 juni 2013.
3. Timpriset indexregleras utifrån prisbasbeloppet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2013, § 14, att återremittera
förslaget om avgift för servicetjänster för utredning av hur och vilka som ska
utföra servicetjänster som är biståndsbeslutade.
Vem och vilka som ska utföra servicetjänster kan komma att lösas på flera
sätt. Det kan bli så att företag inom LOV vill bedriva delar av den
verksamheten.
I Krokoms kommun finns en Omställningspool som organisatoriskt är
placerad i Resurspoolen. I Omställningspoolen placeras personer som genom
vikariat har arbetat så mycket att de konverterats och fått en
tillsvidareanställning i kommunen. Flera av dessa personer har inte
undersköterskeutbildning och dessa skulle kunna vara de som utför
servicetjänster.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2013.
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och anser
att priset för servicetjänster ska vara 100 kronor per timme.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000017

Ändrade tillämpningsanvisningar av avgift för
servicetjänster
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 2013-000001

Socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
Bakgrund
Följande punkter stryks:
-

Delegationslistor från äldreomsorg ska innehålla omfattning

-

Svar på medborgarförslag om feriejobb

Följande punkter omdateras:
-

Uppföljning av brukarnas täckning när det gäller larm, 25 juni 2013

-

Se över hyreskontrakt på Klöverängen, 21 maj 2013

Följande punkt läggs till
-

Uppföljning avvikelser 21 maj 2013

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2013-000002

Information från socialchef
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Socialchef Ulf Norring informerar om viktiga händelser under 2012.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2013-000004

Anmälan beslut arbetsutskottet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 19 mars 2013 finns tillgängliga i
pärm under sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 2013-000003

Anmälan delegations beslut alkohollagen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Bakgrund
Delegationsbeslut, alkohollagen, som fattats sedan socialnämndens
föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2013-000005

Anmälan avvikelser SoL
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Bakgrund
Avvikelserapporter, SoL, som inkommit sedan socialnämndens föregående
sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 2013-000006

Anmälan avvikelser HSL / fallskador
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Bakgrund
Avvikelserapporter, HSL, och fallskaderapporter som inkommit sedan
socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2013-000007

Delgivningar/Meddelanden
1. Statistik från Resurspoolen
2. Kommunfullmäktige, 27 februari 2013, §10, Länssamverkan för
verksamheten personligt ombud avslutas.
3. Kommunfullmäktige, 27 februari 2013, § 10, Motion – Rätt
kompetens för att möta kommande vårdbehov i kommunerna och
landstinget.
4. Protokoll SVOM, 22 februari 2013.
5. Integrerad verksamhet missbruk och boende
6. Bättre liv för sjuka äldre, överenskommelsen 2013.
7. Protokoll Primärkommunala nämnden, 4 februari 2013.
8. Prestationsbaserade statsbidrag 2013.
9. Socialstyrelsens beslut Dnr 9,3,6-60581/2012.
10. Min Sektor, nyhetsbrev nr 528, 529.
11. Skyddsvärnets nyhetsblad, 130218.
12. Sammanställning tillbud och arbetsskador, socialförvaltningen, andra
halvåret 2012.
13. Regionförbundets inbjudan till temadag om Nya föreskrifter för
demensomsorgen samt ökade krav på rättsäkerhet i
biståndsverksamheten, 31 oktober 2013 i Östersund.
14. Information om stimulansbidrag för 2013 till kommuner för att
förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV.
15. Skyddsvärnets inbjudan till seminarier.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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