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Christer Toft
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Sekreterare
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_______________________________

Paragraf

28 februari 2013
______________

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, Krokom, Socialförvaltningen

Underskrift:
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Ordförande
__________________________________________________________
Susanne Edberg
Justerare

Justerandes signatur

__________________________________________________________
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Dnr Sn 2013-000027

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
______

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000017

Förslag till ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och
hemsjukvårdsavgift
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Timpriset för servicetjänster är 200 kronor per timme och för
omvårdnadstjänster 100 kronor per timme upp till maxtaxan som för år
2013 är 1 780 kronor per månad.
2. Timpriset för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförs av
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, 100 kronor per besök,
dock max 500 kronor per månad. Ingår i maxtaxan.
3. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 juni 2013.
4. Timpriserna för omvårdnadstjänster, servicetjänster och sjukvårdsinsatser
indexeras utifrån prisbasbeloppet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2012 ersätta den dåvarande taxan som
bestod av tre nivåer med timpriser och att timpriserna för omsorgstjänster är 100
kronor per timme och för servicetjänster 100 kronor per timme upp till maxtaxan
som för 2012 var 1 760 kronor per månad. Timtaxan skulle följas upp efter sex
månader.
Under perioden (6 mån) har det inte inkommit några negativa synpunkter eller att
det blivit dyrt med förändringen från nivåer till timpriser. Några har däremot
uttryckt att de inte ser någon anledning att köpa serviceinsatser med Rut-avdrag
då det är billigare att använda hemtjänst.
Enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen får kommunens avgift för service- och
omsorgstjänster inte överstiga vår självkostnad. Självkostnaden för
hemtjänstpersonalen i Krokoms kommun var 336 kronor per timme år 2010.
Förslaget på 200 kronor per timme för servicetjänster innebär att kommunen
subventionerar varje servicetimme med 136 kronor.
200 kronor per timme för servicetjänster kommer inte att påverka våra
medborgares möjlighet att få dessa tjänster om man ser det ur ett
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2013-000017

Förslag till ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och
hemsjukvårdsavgift
ekonomiskt/inkomstmässigt perspektiv. De medborgare som har
betalningsförmåga betalar 200 kronor per timme för dessa tjänster upp till
maxtaxan. De medborgare som inte har betalningsförmåga får servicetjänsterna
subventionerade av kommunen.
Nivån på 200 kronor per timme för servicetjänster är konkurrensneutralt, och
skapar ett positivt företagsklimat mot våra externa utförare som utför
servicetjänster.
Genom att servicetjänsterna utförs av andra, kommer det att innebära att
kommunens undersköterskor kan prioritera arbetet med omvårdnadstjänster
vilket de är utbildade för. Förhoppningsvis leder detta till en ökad status för våra
undersköterskor.
Distriktssköterskeinsatser ingick tidigare i nivå. Nu föreslås att alla hälso- och
sjukvårdsinsatser ska debiteras med 100 kronor per besök, max 500 kronor per
månad. De flesta av länets kommuner tar idag ut en avgift för hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2013
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2013, § 3
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar återremiss på punkt 1 med anledning av att en utredning
angående undersköterskor ska genomföras samt att oförändrad avgift för
servicetjänster, dvs 100 kronor per timme.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett återremissyrkande
angående punkt 1, för ytterligare utredning och oförändrat pris för servicetjänster.
Ordförande kommer att ställa proposition på yrkandet om återremiss.

Justerandes signatur
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Dnr SN 2013-000017

Förslag till ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och
hemsjukvårdsavgift
Efter propositionen om återremiss finner ordförande att socialnämnden avslår
det.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation angående
punkt 1 och den del av punkt 3 som avser servicetjänster.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000014

Ändring och tillägg av delegationsordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Delegera rätten att besluta om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9
kap 4 § SoL understigande 15 000 kronor till arbetsledare.
2. Delegera beslut om att utredning inte ska inledas eller att inledd utredning
ska läggas ned till arbetsledare såsom tidigare men även till 1:e
socialsekreterare.
3. Delegera beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd till arbetsledare
såsom tidigare men även till 1:e socialsekreterare.
4. Delegera rätten att utse en egen socialsekreterare till de barn och
ungdomar som placerats i familjehem med stöd av SoL eller LVU till
arbetsledare.
5. Delegera rätten att besluta om uppföljning enligt 11 kap 4a SoL till
arbetsledare och 1:e socialsekreterare.
6. Delegera rätten att besluta om alla biståndsinsatser enligt 4 kap 1 § SoL
som utförts av Individ- och familjeomsorgens öppna enhet till
socialsekreterare.
______________________________________________________________
Bakgrund
Arbetsledare Anette Furberg föredrar ärendet.
I dagsläget har Socialnämndens arbetsutskott delegation att besluta om eftergift
av ersättningsskyldigheten. Eftersom situationer då denna lagstiftning blir aktuell
ofta beror på andra myndigheters beslut, till exempel om en person inte får så
stor retroaktiv ersättning från Försäkringskassan som beräknats, bör eftergift ske.
För att handläggning av ovan nämna ärenden skall ske effektivare föreslås
Socialnämnden att låta arbetsledare besluta om eftergift upp till en summa av
15 000 kronor.
För att klara de krav som myndighetsutövning innebär har Myndighetsenheten
sedan 2012-01-01 en gruppledare som handleder socialsekreterarna och som
tillsammans med arbetsledare säkerställer att arbetet utförs på ett rättssäkert
sätt.
Justerandes signatur
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Dnr SN 2013-000014

Ändring och tillägg av delegationsordningen
För att effektivisera arbetet för såväl socialsekreterare som arbetsledare föreslås
Socialnämnden att besluta enligt ovan.
Fr.o.m 2013-01-01 har reglerna beträffande skydd och stöd för unga stärkts. Det
innebär bland annat att alla placerade barn under 18 år har rätt till en egen
socialsekreterare som är utsedd enbart för denne.
Skärpningen i Socialtjänstlagen innebär även möjligheten att besluta om
uppföljning efter att utredning enligt 11 kap 1§ eller 11kap 2§ SoL avslutats
utan beslut om insatser. För att få en så effektiv handläggning som möjligt
föreslås Socialnämnden att delegera besluten enligt ovan.
Individ – och familjeomsorgens Öppna enhet erbjuder flera olika insatser som
nyttjas flitigt. I nuvarande delegationsordning står Socialnämndens arbetsutskott
som delegat för öppenvårdsinsatser för missbrukare samt för bistånd utfört av
Familjekraft. Då det ej är någon inbördes skillnad mellan de insatser som Öppna
enheten erbjuder bör socialsekreterarna ha rätt att besluta om samtliga insatser.
Detta gör även handläggningen mer effektiv.
Vidare bör den egna öppenvården särskiljas från extern öppenvård i
delegationsförteckningen så att ingen förväxling sker.
Underlag för beslut
Tjänstemannautredning daterad den 27 december 2012.
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2013, § 1.
_____
Kopia till
Anette Furberg, socialsekreterare

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000020

Feriepraktik för ungdomar 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2
i gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9.
2. Vid anordnande av feriepraktikplatser ska särskild hänsyn tas till
kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt förskola, i syfte
att främja personalförsörjning på sikt.
3. Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar att
ta emot ungdomar för feriepraktik.
4. Särskilda insatser förs för att erbjuda ungdomar med särskilda behov
feriepraktik.
______________________________________________________________
Bakgrund
Arbetsledare Fredrik Westberg föredrar ärendet.
Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar. Ungdomarna placeras i
kommunala verksamheter, i föreningar och på företag. I de kommunala
förvaltningarna placeras de inom vård och omsorg, förskola, park samt en del
övriga arbetsplatser, t ex kök, kontor, simskolor mm.
Vid anordnande av feriepraktik inom föreningar görs detta bland annat med
syfte att försöka främja ledarrekryteringen inom föreningslivet varför
feriepraktik även bör kombineras med viss ledarutbildning. Det bör
poängteras att vid all feriepraktik är det av stor vikt att ungdomarna
introduceras i verksamheten på ett bra sätt.
Feriepraktiken pågår under tre veckor och omfattar totalt 75 timmar per
person. Lönen är 55 kronor per timme som är inom vård, omsorg och
förskola, en totalkostnad på 5 000 kronor per person inkl. PO-påslag.
Lönen är 50 kronor per timme för ungdomar i övrig kommunal verksamhet,
företag och föreningar, totalt 4 550 kronor per person inkl PO-påslag.
Av detta får kommunen tillbaka 30 kronor per timme av lönen, exkl
personalkostnad från företagen och 625 kronor per ungdom av föreningarna.
Den återfakturering är medräknad i kalkylerna nedan.
Justerandes signatur
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Feriepraktik för ungdomar 2013
Kommunen sköter det administrativa kring feriepraktik till företag och föreningar.
Det gäller även om någon av dessa vill ha sina feriepraktikanter mer än 75
timmar.
Vid en beräkning, med utgångspunkt i budgetutfallet 2012, täcker budgeterade
medel kostnaderna för feriepraktik 2013.
Snittet av antalet ferieplatser under de senaste fem åren har varit ca 300
ungdomar per år och 2012 var det 295 personer som gjorde feriepraktik.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2013
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att feriepraktik även skall omfatta elever som gått ut
årskurs 8.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett tilläggsyrkande att
feriepraktik även ska omfatta elever som gått ut årskurs 8.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att feriepraktik även ska omfatta elever
som gått ut årskurs 8 finner ordförande att socialnämnden avslår det.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation mot punkt 1.
_____
Kopia till
Fredrik Westberg, arbetsledare

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000021

Verksamheten Personliga Ombud (PO)
Socialnämnden beslut
Socialnämnden beslutar att
- att verksamhetsliknande PO-verksamhet bedrivs tillfälligt av
socialpsykiatriska teamet (SP-teamet).
- uppdrar till socialförvaltningen att till socialnämndens sammanträde 26 juni
inkomma med långsiktigt förslag till lösning för de personer som är i behov
av PO-verksamhet.
________________________________________________________________
Bakgrund
IFO-chef Helena Westin och arbetsledare Kristina Wallner föredrar ärendet.
I samband med psykiatrireformen i mitten på 1990-talet startades det upp POverksamhet på försök i 10 orter i landet. Detta gav goda resultat och år 2000 fick
socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att bygga upp och
utveckla permanenta verksamheter med PO för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
En av grundtankarna gällande PO är att individerna ska kunna vända sig dit då
de känner att de inte får det stöd och den hjälp de har rätt till hos olika
myndigheter. Utifrån det har det varit viktigt att inte ”blanda” PO-verksamheten
med den kommunala verksamhet som handhar myndighetsutövning för den här
målgruppen. PO är helt och hållet individens ombud och representerar individen i
förhållande till berörda myndigheter.
I Jämtlands län har PO-verksamhet bedrivits sedan 2002. Den har varit
länsövergripande och Krokoms kommun har haft arbetsgivaransvaret. Till och
med 2012 har verksamheten delfinansierats av Samordningsförbundet men från
2013 har Samordningsförbundet frånsagt sig fortsatt delfinansiering.
Det är alltså upp till varje kommun att ta ställning till om PO-verksamhet ska
fortsätta att bedrivas och hur detta i så fall ska organiseras och finansieras.

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000021

Verksamheten Personliga Ombud (PO)
Statistik
Vid en återblick gällande antal klienter inom PO-verksamheten i länet kan man se
att trenden varit ett ökande antal klienter. 2004 var det ca 90 klienter och 2010
hade verksamheten ca 130 klienter. 31 december 2011 hade verksamheten totalt
62 klienter inskrivna och 28 personer stod i kö.
Sedan starten 2002 har 41 klienter i Krokoms kommun fått stöd av POverksamheten fram till och med 2011. Under 2011 fick 5 personer stöd och vid
årsskiftet 2011/2012 stod 3 personer i kommunen i kö.
Under 2010 undersöktes hur de 130 klienterna blev aktuella hos PO. Det visade
sig att 70 stycken blev hänvisad av annan myndighet och att 40 stycken hade
dålig erfarenhet av myndigheter och därför tog kontakt. Övriga uppgav annan
anledning.
I länet har det arbetat 4 personer som PO och de har på var och en av sina
heltidstjänster haft ca 12 pågående ärenden. 40% av klienterna har bott i
Östersunds kommun, vilket till viss del kanske kan förklaras med att information
och marknadsföring är lättare i Östersund eftersom det till ytan är en mindre
kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013
Reservation
Marie Svensson, V, reserverar sig mot beslutet.
_____
Kopia till
Länets Handikappråd
Kommunstyrelsen
Kristina Wallner, arbetsledare

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2013-000022

Arbetsresor till dagverksamhet vid Polstjärnan som avser de personer som är
glömska/dementa
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar återremittera ärendet för att inhämta Pensionärsrådets
synpunkter.
________________________________________________________________
Bakgrund
Biståndshandläggare Maith Ottosson föredrar ärendet.
De personer som är beviljade dagverksamhet och reser till Polstjärnan i Krokom
beviljas arbetsresor. Från och med den 1 december 2012 höjs egenavgiften för
arbetsresor till 820 kronor per månad. I nuläget betalar den enskilde 50 % av
kostnaden själv och socialnämnden betalar resterande 50 %. Den här
fördelningen av kostnaden har gällt sedan 2001. Meningen var att den enskilde
så småningom skulle betala hela avgiften själv.
Under andra halvåret 2012 användes arbetsresor i genomsnitt av 7,34 personer
varje månad. Med samma nyttjandegrad och samma kostnadsföredelning 2013
skulle kommunens kostnad bli 36 112 kronor för hela året. Om den enskilde
istället betalar 75 % av egenavgiften själv från och med den 1 juni 2013 och
kommunen står för 25 % av kostnaden så blir kommunens kostnad 25 579 kronor
för hela 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2013
Yrkanden/förslag
Elisabeth Svensson, M, yrkar på återremiss av ärendet för att inhämta
pensionärsrådets synpunkter.

Justerandes signatur
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Arbetsresor till dagverksamhet vid Polstjärnan som avser de personer som är
glömska/dementa
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett återremissyrkande
angående punkt 1, för ytterligare utredning och oförändrat pris för servicetjänster.
Ordförande kommer att ställa proposition på yrkandet om återremiss.
Efter propositionen om återremiss finner ordförande att socialnämnden
återremitterar ärendet.
_____
Kopia till
Maith Ottosson, biståndshandläggare
Ulf Norring, socialchef
Pensionärsrådet

Justerandes signatur
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Anmälan om ändrade styrelseförhållanden samt ändring av person med
betydande inflytande (PBI)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. lämna Wången AB fortsatt serveringstillstånd enligt ansökan om ändrade
styrelseförhållanden.
2. lämna Wången AB fortsatt serveringstillstånd enligt meddelande om
ändring av person med betydande inflytande (PBI). Elisabeth Eliasson blir
genom ett styrelsebeslut ansvarig över serveringsrörelsen.
________________________________________________________________
Bakgrund
Alkoholhandläggare Sara Larsson föredrar ärendet.
Wången AB, 556427-5575, har hos socialnämnden anmält ändrade
styrelseförhållanden enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) samt ändring av
PBI vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet gäller året runt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2013
Tjänstemannautredning daterad den 10 januari 2013
Anmälan om ändrade ägandeförhållanden daterad den 10 oktober 2012
_____
Kopia till
Wången AB
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2012-000131

Information om Senior Alert
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Anna Hestner, sjuksköterska, informerar om Senior Alert
Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben
där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna
åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa.
Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar
möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller
den. Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning
på "Bättre liv för sjuka äldre". De uppgifter som registreras är de riskbedömningar
som gjorts, bakomliggande orsaker till varför en risk finns och de förebyggande
åtgärder som är vidtagna på enheten.
I Krokoms kommun är över 90 % av berörda registrerade, då det finns personer
med risk för undernäring ser man över måltider och påpekar vikten av nattfastan
inte blir för lång. Anna Hestner har utbildat 160 personer om trycksår. Det finns
en checklista med riktade åtgärder för riskbedömning av fallolyckor
_____

Justerandes signatur
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Dnr Sn 2012-000160

Sammanställning beviljad och utförd tid per månad
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Lilian Bergqvist, chef hemtjänsten, redovisar beviljad och utförd tid för
hemtjänsten under perioden september till och med november 2012. Att beviljad
och utförd tid skiljer beror bland annat på att någon tackat nej, anhöriga har varit
hemma, någon är på sjukhus osv.
Uppdraget är att personalen ska vara 70 % hos kund, men kundtiden var mellan
60,59 % och 64,08% under perioden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(17)

Dnr Sn 2013-000001

Socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter genomgång och revidering godkänna
uppdragslistan.
________________________________________________________________
Följande punkter är klara och stryks:
- Sammanställning beviljad/utförd tid
- Utreda alternativ lösning till PO-verksamheten
Följande punkter får ändrat datum:
- Hur ta vara på tankar, idéer, kreativitet hos anhöriga, 21 februari 2013
- Kvaltitetsledningssystem kontra internkontrollplan, 21 februari 2013
Nya Punkter:
- Information om Refugio, 21 februari 2013
- Information om orsaker till skillnad mellan beviljad och utförd tid under
januari 2013, 21 februari 2013.
- Redovisa omkostnads- och arvodesersättningar, 21 februari 2013.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(18)

-

Sn § 11

Dnr Sn 2013-000003

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(19)

Dnr Sn 2013-000004

Anmälan beslut arbetsutskottet
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 15 januari 2013 finns tillgängliga i
pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(20)

Dnr Sn 2013-000005

Anmälan avvikelser SoL
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Avvikelser SoL, som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde
finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(21)

Dnr Sn 2013-000006

Anmälan avvikelser HSL / fallskador
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Avvikelser HSL och fallskaderapporter finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

29 januari 2013

(22)

Dnr Sn 2013-000007

Delgivning / meddelanden
1. Statiskt Resurspoolen
2. SKLs Cirkulär 13:1, Cirkulärhantering år 2013 samt abonnemang på
cirkulär år 2013 och cirkulärförteckning år 2012.
3. Socialstyrelsen, Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den
1 januari 2014.
4. Kammarrättens beslut, Mål nr 2260-12.
5. Protokoll Boenderåd 07, december 2012
6. SKLs Cirkulär 12:62, Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2013.
7. SKLs Cirkulär 12:63, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2013.
8. Skrivelse angående avtal med Jämtpuls.
9. Bekräftelse på uppsägning av avtal inom valfrihetssystemet i Krokoms
kommun.
10. Ersättningsnivåer inom valfrihetssystemet i Krokoms kommun 2013
11. Socialstyrelsens beslut på grund av Verksamhetstillsyn enl
socialtjänstlagen och 7 kap 1 § patientsäkerhetslagen, Dnr Sn 12/172.
12. Socialstyrelsens beslut med anledning av tillsyn vid Refugio 1.
13. Kommunfullmäktige, § 117, avgifter för serveringstillstånd
14. Kommunfullmäktige, § 116, Riktlinjer gällande alkoholservering.
15. Kommunfullmäktige, § 115, Ny rambudget 2013, plan 2014-2015.
16. Länsstyrelsen, Tillsynsplan gällande alkohol- och tobaksområdet
17. Revisorernas granskning av Ledarskapet i organisationen.
18. Enkät från Riksrevisionen om kommunala arbetsmarknadsinsatser för
ungdomar 16 – 24 år.
19. Nyhetsbladet 10 december 2012, 14 januari 2013, från Skyddsvärnet
20. Min sektors nyhetsbrev nr 520, 521.
21. Inbjudan till Tema dag – ny lag om tvångsåtgärder och ökade krav på
kvalitet i äldre- och demensomsorgen. 8 februari 2013, i Stockholm.
22. Forum medlemsbrev 2012, nr 50
23. Lista över ej avslutade ärenden i Diabas.
24. Inbjudan till utbildning, PuL, den 13 mars 2013, i Östersund.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

