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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden
Plats och tid

Mus-Olle, kommunhuset i Krokom, tisdagen den 19 april klockan 8.15-16.50
och onsdagen den 20 april 2016, klockan 13.00-16.10

Beslutande

Ledamöter

Lennart Jenssen, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M
Annika Hansson, S
Lena Andersson, C
Pär-Anders Andersson, C, tjg ers för Malin Bergman, C §§ 46-58, §§ 60-61
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Karin Juleshaug, S
Marie Svensson, V
Erika Öhlin, S, ersättare §§ 46-58, §§ 60-61
Anna Olsson, C, ersättare

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Emil Kristansson, S
Övriga, se resp §

Justerare

Annika Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 29 april 2016

Underskrifter
Sekreterare

Sofie Eén

Ordförande

Lennart Jenssen

Justerare

Annika Hansson

Paragrafer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

19-20 april 2016

Datum då anslaget sätts upp

30 april 2016

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen Krokom

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

21 maj 2016

§§ 46-61
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 46

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
Utgår:
Ärende 15. Utbildning socialnämnd 2016
_________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 47

Dnr 2016-000007

Informationer 2016
Sara Comén, verksamhetschef Hälsa och sjukvård och Helena Lindberg,
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS):
 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015
______
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Integration


Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn



Hem för vård eller boende (HVB) i Krokoms kommun

______
Monika Ottehed, kurator Stöd och service:


Det kommande boendestödet i Krokoms kommun

______
Sara Larsson, alkoholhandläggare:


Rutin vid nyanmälningar om tobak och folköl.

Britt Larsson, SPF:


Rapport SPF och PRO ”Verkligheten trycker på i Krokom”.

______
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:







Justerandes sign

Verksamhetskonferens
Internkontrollplan 2016
Lex Sarah anmälningar
Särskilda boenden
Socialförvaltningens 7 stycken stödfunktioner
Boenden för ensamkommande barn

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 48

Dnr 2016-000041

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för
socialnämnden vid varje sammanträde.
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram fyra ärenden.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-31 mars 2016
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och
familjeomsorgen, 1-31 mars 2016
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden godkänna
redovisningen av lottande delegationsbeslut.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 49

Dnr 2016-000053

Ändrade schablontider för hemtjänst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. förändra schablontiderna gällande hemtjänstinstaser enligt nedan.
2. verksamhet Bistånd inte bör justera tider till utförare i annat fall än när
den totala utförda tiden i det enskilda ärendet skiljer sig mer än 20 % av
beställd tid.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I samarbete med egenregins enhetschefer har Bistånd gått igenom de
schablontider (för insatser enligt socialtjänstlagen) som finns för samtliga
hemtjänstinsatser. Bistånd har, med utgångspunkt från information ur TES
(hemtjänstens planerings- och tidmätningssystem) sett över varje enskild
insats och justerat schablonen till den genomsnitstid insatsen tar i
verkligheten.
Följande instaser har justerats:
Insats
Dusch
Tillsyn
Tillreda huvudmål
Hjälp att äta huvudmål
Renbäddning
Tillsynsstädning

Ny tid
30 min
10 min
20 min
20 min
8 min
8 min

Förändring
+10
+5
+5
+5
-2
-2

Beslutet innebär även två nya insatser:


Justerandes sign

Fönsterputsning en gång per år (detta utifrån att det finns ett flertal
domar som visar på att en person kan ha rätt till detta, gäller enbart
personer som redan beviljats städning)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 49 (forts)


Dnr 2016-000053

Städning tre rum och kök (detta utifrån att det finns domar som visar på
att ett hushåll kan ha rätt till detta om personerna har skilda sovrum eller
om det finns barn i hushållet)

När det gäller förändringar i tidsschablonen kommer Bistånd att följa upp
beviljade insatser med hjälp av TES.
Bistånd kommer inte att lägga till tid till utförarna om det inte genom TES
går att påvisa att tidsåtgången för att genomföra insatserna tar 20 % mer tid
än det som är inlagt i systemet. Bistånd kommer då att se på individen
sammanlagda tid över en kalendermånad.
Syftet med ovanstående är att minska diskussionerna kring tidsåtgång för
utförda insatser vilket tar onödig tid av biståndshandläggarna i samtal med
utförarna, både de privata utförarna och kommunens egen hemtjänst. Syftet
är även att socialnämnden enbart ska betala för utförda tjänster.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 mars 2016
Bilaga förslag på schabloner 2016-03-02
_______
Kopia till
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 50

Dnr 2016-000055

Tillsynsplan serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta tillsynsplan för stadigvarande serveringstillstånd till en gång per år.
Vid behov exempel vid uppföljning, sker tillsynen flera gånger per år.
Gemensam tillsyn planeras in tillsammans med polismyndigheten,
räddningstjänsten och/eller skattemyndigheten.
2. anta tillsynsplan för tillfälliga serveringstillstånd mot allmänheten till
cirka 50 % av de ansökningar som kommer in. Vid behov gör
uppföljnande tillsynsbesök. Gemensam tillsyn planeras in tillsammans
med Polismyndigheten och Räddningstjänsten.
3. samordna tillsynen om tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd
mot allmänheten i ett område. När en ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd mot allmänheten kommer in samordnas tillsynen med
de stadigvarande serveringstillstånden i området vilket skapar
samordningsvinster.
4. tillsynsplanen ska revideras var tredje år. Vid behov revideras den varje
år.
____________________________________________________________
Bakgrund
Tillsynen är en viktig del i det preventiva arbetet. Kommunen har en stor del
av ansvaret för den omedelbara tillsynen över att tobakslagen och
föreskrifter följs. När det gäller handel, till exempel regler om åldersgräns,
har kommunen och polismyndigheten ett gemensamt ansvar (tobakslag).
Kommunen och polismyndigheten har också ett gemensamt ansvar för
bestämmelser om servering av alkoholdrycker samt över detaljhandlen med
folköl( alkohollag).
Enligt 9 kap 2§, alkohollagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan som
ska lämnas till Länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska fungera som ett stöd i den
direkta tillsynsverksamheten. Normalt kontrolleras ordning och nykterhet
och att inte servering sker till minderåriga eller till märkbart berusade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 50 (forts)

Dnr 2016-000055

personer. Vidare kontrolleras förekomst om lagad mat och att en
serveringsansvarig personal alltid finns på plats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 mars 2016
Socialnämnden 18-19 september 2012, Sn § 105 Dnr 2012-000140
________
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 51

Dnr 2016-000057

Tillsynsplan rökfria skolgårdar 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta tillsynsplan för rökfria skolgårdar (grund- och gymnasienivå) samt
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. I första
hand ska eventuella brister rättas till på plats. Eventuella brister ska leda
till en skriftlig dokumentation eller ett uppföljande tillsynsbesök för att
kontrollera att bristerna åtgärdats. I de fall man inte besvarar den
skriftliga kommunikationen eller inte löser de brister som påpekats bör
man gå vidare med ett föreläggande eller förbud.
2. tillsynen ska ske en gång per år. Vid behov görs uppföljande tillsyn.
3. tillsynsplanen ska revideras var tredje år. Vid behov revideras den varje
år.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I regerings strategi (ANDT-strategin) för alkohol-, narkotika-, dopnings och
tobakspolitiken från 2011 lyfts arbetet med rökfria skolgårdar fram.
Kommunernas tillsynsverksamhet som övrigt förebyggande arbete ska bidra
till att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 juni 2016
Socialnämnden 18-19 september 2012, Sn § 100 Dnr 2013-000158
Bilaga 2. Handbok tobakslagen, 2§ Rökning förbjuden i lokaler som är
avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn
eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid
förskolor och fritidshem.
_______
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 52

Dnr 2016-000056

Tillsynsplan för folköl, tobak samt receptfria läkemedel
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta en samordnad tillsynsplan om folköl, tobak, rökfria skolgårdar och
receptfira läkemedel. Tillsyn ska ske en gång per år. Vid behov görs flera
tillsynsbesök hos detaljhandlare. Gemensam tillsyn om tobak och folköl
planeras in tillsammans med polismyndigheten.
2. tillsynsplanen revideras var tredje år. Vid behov revideras den varje år.
____________________________________________________________
Bakgrund
Det övergripande målet för regeringens strategi för alkohol,- narkotika,
dopnings- och tobak, ANDT-strategin, är ett samhälle fritt från narkotika och
dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
och med ett minskat tobaksbruk.
Tillsynen är en viktig del i det preventiva arbetet. Kommunen har en stor del
av ansvaret för den omedelbara tillsynen över att tobakslagen och
föreskrifter följs. När det gäller handel, till exempel regler om åldersgräns,
har kommunen och polismyndigheten ett gemensamt ansvar (tobakslag).
Kommunen och polismyndigheten har också ett gemensamt ansvar för
bestämmelser om servering av alkoholdrycker samt över detaljhandeln med
folköl (alkohollag).
Enligt 3 kap 8 § alkohollagen får inte öl (över 2,25 med inte 3,5
volymprocent och som benämns som öl i alkohollagen) säljas eller lämnas ut
till den som inte fyllt 18 år. För kommunen handlar det om att kontrollera
verksamheten och använda administrativa sanktioner för att se till att
reglerna om försäljning följs, men också att informera och ge stöd.
Enligt § 12 tokaslagen får inte tobak (cigaretter, cigariller, pip- och rulltobak,
snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa) säljas eller
lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Kommunen får besluta om förbud eller
förelägganden på de områden som kommunen har tillsyn över. Tobakslagen
20 § andra stycket.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 52 (forts)

Dnr 2016-000056

Kommunen kan också förbjuda näringsidkare att sälja tobak om denne på ett
allvarligt sätt bryter mot reglerna i tobakslagen eller gör det flera gånger.
Försäljningsförbudet gäller då u högst sex månader (20 § a tobakslagen).
Vid tillsynen för folköl och tobak tittar man bland annat på butikens
egenkontrollsprogram där det framgår hur detaljhandlaren och dennes
personal arbetar för att reglerna i tokaslagen och alkohollagen följs. Vidare
tittar man på hur man arbetar med 18 års gränsen hur man hanterar påverka
personer som köper folköl, langning, skyltning och 18 årsgräns,
marknadsföring på försäljningsställer samt märkning av tobaksvaror.
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen om receptfira läkemedel i kraft.
Enligt 20 § ska kommunen kontrollera efterlevanden av lagen om receptfria
läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Vid brister
rapporteras dessa till Läkemedelsverket.
Enligt 21 § har kommunen rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för kontrollen. För att utföra sina uppgifter har
kommunen rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel.
Kommunen har inte stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 juni 2015
Socialnämnden 18-19 september 2012, Sn § 105 Dnr 2012-000140
Socialnämnden 14 januari 2014, Sn § 4 Dnr 2014-000011
Bilaga 3. Checklista för kommunal kontroll med vissa receptfria läkemedel
_______
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign
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19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 53

Dnr 2016-000009

Ändringar och tillägg i socialnämndens
delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning enligt bilaga
1.
__________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden antog i oktober 2015 en ny delegationsordning för
socialnämnden som gäller från och med 2015-11-01 och tills vidare.
Socialnämnden beslutade även att en översyn av delegationsordningen ska
ske årligen och revideras vid behov.
Socialnämnden föreslås anta förslag till reviderad delegationsordning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 mars 2016
Bilaga 1. Tjänsteskrivelse avseende föreslagna förändringar, daterat 201603-29
Bilaga 2. Förslag till delegationsordning för socialnämnden sida:
6,7,23,24,26,28,32
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden anta
reviderad delegationsordning enligt bilaga 1.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_______
Kopia till
Delegater

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 54

Dnr 2016-000008

Socialnämndens uppdragslista 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
_______________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen. Uppdragslistan redovisas vid varje
sammanträde.
Tillägg i följande uppdrag avseende när de ska vara klara:

Justerandes sign



Översyn och uppdatering av befintlig äldreomsorgsplan, klart den 29
augusti 2016.



Se över samt återkomma med förslag på uppdaterad värdegrund, klart
den 21 juni.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 55

Dnr 2016-000046

BRIS region Nord 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela Bris verksamhetsbidrag för år 2017 om 5
kronor per barn, vilket innebär 18 350 kronor.
___________________________________________________________
Bakgrund
Bris- Barnens rätt i samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn
och ungdomar upp till 18 år en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en
vuxen stödjande kontakt. Bris är ingen myndighet utan bygger sin
verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor.
Kommunernas bidrag utgör en förutsättning för deras fortsatta stödarbete.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 21 mars 2016
Ansökan om bidrag till Bris region Nord, mars 2016
Om bris
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden tilldela
Bris verksamhetsbidrag för år 2017 om 5 kronor per barn, vilket innebär 18
350 kronor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_______
Kopia till
Registrator
Bris- Barnens rätt i samhälle Nord

Justerandes sign
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Socialnämnden

Sn § 56

Dnr 2016-000039

Ekonomisk uppföljning 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen efter 3
månader 2016.
2. Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att noggrant genomlysa utfallet
för första kvartalet och komma med åtgärdsplan så att ekonomin kommer
in i ram. Redovisas på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3
maj 2016
_____________________________________________________________
Bakgrund
Christian Kamrup, ekonom, Monica Göransson verksamhetschef Vård och
omsorg, Ann-Marie Ågran, biträdande verksamhetschef Vård och omsorg
och Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Integration, redovisar den
ekonomiska uppföljningen efter 3 månader 2016.
Monica och Ann-Marie redogör orsaken till hemtjänstens kostnadsökning
och åtgärder. Några av de planerade åtgärderna är att sträva efter en bättre
effektivitet, öka den egna personalstyrkan för att klara korttidsfrånvaron
samt att ledningsgruppen arbetar med hjälp av företagshälsovården och PAkonsult för att hitta åtgärder för att kunna minska den höga sjukfrånvaron
och förebyggande åtgärder för en friskare personal.
Elisabeth redogör för Integrations ekonomiska läge.
Med anledning av att socialnämndens verksamheter visar på ett stort
underskott får socialchef i uppdrag att genomlysa utfallet och komma med
en åtgärdsplan.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning 2016
________
Kopia till
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 57

Dnr 2016-000005

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger anmälan till
handlingarna.
_____________________________________________________
Bakgrund
Antal avvikelser HSL och fallskador januari-mars 2016.
Sedan februari 2015 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) redovisat
avvikelser gällande hälso- och sjukvård (HSL) och fallrapporter.
En sammanställning av avvikelserna redovisas en gång i kvartalet till
socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 58

Dnr 2016-000006

Anmälan avvikelser SoL 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger anmälan till
handlingarna.
___________________________________________________
Bakgrund
Antal avvikelser SoL januari-mars 2016.
Sedan oktober 2015 har kvalitetscontroller redovisat avvikelser gällande
socialtjänstlagen (SoL). En sammanställning av avvikelserna redovisas en
gång i kvartalet till socialnämnden.
Underlag för beslut
Muntlig redovisning av kvalitetscontroller
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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19-20 april 2016
Socialnämnden

Sn § 59

Dnr 2016-000003

Studiebesök för socialnämnden
Den 20 april är socialnämnden på studiebesök hos verksamheten Individ-och
familjeomsorgen (IFO).
Besöket inleddes med att Matz Norrman, verksamhetschef IFO informerade
om verksamhetens organisering, dess uppdrag, utmaningar och framtid.
Nämnden får träffa personal från olika enheter på IFO som informerar om
deras arbete, nämnden får träffa gruppledare som är på handledning, de
besöker Älvgläntan och enheten ensamkommande och även där får de
information av personalen om deras arbete.
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Dnr 2016-000004

Redovisning av delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas nedan.
________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Lex Sarah- anmälan 2016-04-15

Kvalitetskontroller

Lex Sarah- anmälan 2016-04-15

Kvalitetskontroller

Sekretessärenden
1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-31 mars 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-31 mars 2016
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
LSS-handläggare
1-31 mars 2016
4. Omedelbart omhändertagande 6 § LVU, 7/3-16

ordf. socialnämnd

5. Underställan till Förvaltningsrätten LVU, 8/3-16 ordf. socialnämnd

Justerandes sign

6. Vård enligt 2 och 3 §§ LVU, 18/3-16

vice ordf. socialnämnd

7. Vård enligt 4 kap 1 § SoL, 23/3-16 2 st

ordf. socialnämnd

8. Vård enligt 4 kap 1 § SoL, 28/3-16

ordf. socialnämnd

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000002

Meddelanden 2016
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunala pensionärsrådet den 21 mars 2016 § 4
2. Kommunstyrelsen den 23 mars 2016 § 46 – Boendeutredning Krokoms
kommun
3. Kommunstyrelsen den 23 mars 2016 § 44 – RevisionsrapportGranskning av externa avtal
4. Kommunstyrelsen den 23 mars 2016 § 47- Styrgrupp för
boendeutredning i Krokoms kommun
5. Kommunstyrelsen den 23 mars 2016 § 52 – Insatser för att förbättra
integrationsarbetet 2016
6. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Linnean
7. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Blåklockan
8. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Gullvivan
9. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Klövern
10. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Lingonet
11. Sammanställning mätning av nattfasta, vecka 11 2016, Klöverängen
12. Bris Nord verksamhetsberättelse 2015
13. Akademikerförbundet SSR den 5 april – Kompetens och kvalitet i den
sociala barn- och ungdomsvården
14. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut. Dnr: 8.2-32027/2015
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