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Plats och tid
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Beslutande

Ledamöter

Cristine Persson, C, ordf
Elisabeth Svensson, M
Christer Toft, S
Lena Persson, Kd
May Johansson, C
Marianne Hallsten, Mp
Karin Juleshaug, S
Yvonne Rosvall, S
Jessika Svensson, V
Anki Syversen, S, tjg ers för Marina Edfeldt, S
Linus Kimselius, M, tjg ers för Anton Moberg, M

Övriga närvarande

Ulf Norring, socialchef
Eva Wörlén, sekreterare
Susanne Edberg, administratör
Marie Svensson, V, ej tjänstgörande ersättare
Eva Ljungdahl, Mp, ej tjänstgörande ersättare
Övriga, se resp §

Justerare

Anki Syversen

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Krokom, 27 juni 2013

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Eva Wörlén
Ordförande
Cristine Persson
Justerare
Anki Syversen

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

25 juni 2013

Datum då anslaget sätts upp

27 juni 2013

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift
Susanne Edberg

Sista dag för överklagan

21 juli 2013
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 75

Dnr 2013-000027

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
tillägg:
-

Uppsägning av avtal med Kvinnojouren

Följande punkter lyfts ut från föredragningslistan
-

Kvalitetsledningssystem kontra internkontrollplan

-

Statistik SoL avvikelser 2013

-

Rapport rörande avvikelsestatistik och inkomna Lex Sarah rapporter

-

Övrigt

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 76

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för information om den ekonomiska uppföljningen
efter 5 månader 2013 och ser fram emot att åtgärder och besparingsplan gör
verkan så att socialnämnden uppnår en budget i balans
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ann-Charlotte Mähler, ekonom, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter 5 månader 2013. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett
underskott för socialnämnden med 4,010 miljoner kronor, och fördelar sig:
Gemensam administration:

+ 1 250 Tkr

Individ- och familjeomsorgen:

+ 1 990 Tkr

Refugio står för den största delen av överskottet, dels på grund av
personalminskningar och dels på grund av överinskrivningar och att man har
två dyrare placeringar i avtalet. Ett administrativt bidrag på 500 tkr är inte
budgeterat.
Leg personal:

+

540 Tkr

Överskottet beror på ökade intäkter och minskade personalkostnader.
Hemvård egen regi:

- 2 700 Tkr

Underskott på grund av fler beviljade timmar än budgeterat, fler leasingbilar
och att man inte når 70 % i kundtid. Man arbetar med att förbättra planering
för en effektiv samordning av resurserna.
Särskilt boende:

- 2 845 Tkr

På Hällebo har man haft överbeläggningar under våren och hög
sjukfrånvaro. Man har även haft extra personal Städavtalet är medräknat, 390
Tkr. Man kommer även fortsättningsvis ta emot överbeläggningar för att
undvika höga kostnader till länssjukvården, även behovet av extra personal
kvarstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 76 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Vid Blomstergården har man haft hög sjukfrånvaro under våren. Man har
haft två överbeläggningar sedan april 2012. Många boende är i behov av
dubbelbemanning. Man kommer även fortsättningsvis ta emot
överbeläggningar för att undvika höga kostnader till länssjukvården, även
behovet av extra personal kvarstår. Monica Göransson redovisar bakgrunden
till underskottet för städ på Hällebo.
Bemanningspool vård och omsorg:

+

490 Tkr

-

540 Tkr

Överskott på grund av ökade intäkter.
LSS:

Underskott på grund av boendeplacering i samband med skolgång, minskade
intäkter från försäkringskassan och underskott på några gruppbostäder. LSS
vakanshåller en administrativ tjänst och effektiviserar dagverksamheten
genom att så ihop gruppen under sommaren.
Beställarenheten:

- 1 815 Tkr

Underskott på grund av ökat behov av omvårdnadstjänster och ökade
kostnader för hjälpmedel.
Förvaltningschef Ulf Norring redovisar åtgärder för att komma tillrätta med
underskottet:

Justerandes sign

•

Besparingsplan 2013

•

Överflytt av ärenden till annan kommun

•

Placeringsdygn

•

Öppna enheten (hemmalösningar)

•

Placeringskostnader ses över

•

Schabloner SoL / Uppföljning

•

Personalkostnadsbudget

•

Prestationsersättningar 2013

•

Statsbidrag 2013

•

Omförhandling av avtal

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 76 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
•

Utökning demensplatser

•

Stor restriktivitet när det gäller konferenser, utbildningar mm

Besparingsplan 2013
Förändrat kollektivavtal gällande
tvättstugeschema med årstimbank

550 tkr

(0)

Förändrat antal OSA tjänster (
minskning med 2 årstjänster)

400 tkr

Utvärdering avgifter

150 tkr

10 % Vaajma (ingen besparing för koncernen)
Minskade placeringskostnader IFO

50 tkr
2 800 tkr

Ädelavtal arbetsterapeut/sjukgymnast (ökade intäkter) 150 tkr

(0)

Ädelavtal distriktssköterskor (ökade intäkter)

100 tkr

(0)

400 tkr

(0)

Utökning ensamkommande flyktingbarn
med 1 från 19 till 20
Tilläggsanslag för 2013

2 700 tkr

Osäkra besparingar och de som inte kommer att genomföras
(kollektivavtal, Ädelavtal, utökning Refugio)

1 200 tkr

Besparingsplan 2014 som ger effekt 2013
Personalminskning Refugio, öppna enheten, vakanshållande av tjänst,
förändring av demensteamet)

1 300 tkr
7 400 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 76 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013

Underlag för beslut
Verksamhetsuppföljning 2013, avvikelser och åtgärder
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 juni 2013
Socialnämnden

§ 77

Dnr 2013-000116

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om
vård av missbrukare i vissa fall
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslag till Riktlinjer för handläggning av ärenden
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialsekreterare Erik Kindberg redovisar det förslag till riktlinjer för
handläggning av ärenden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
som tagits fram av Individ- och familjeomsorgen.
Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av ärenden enligt LVM.
Förutom detta gäller även Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård”.
Underlag för beslut
Förslag till Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om vård av
missbrukare i vissa fall.
_____
Kopia till
Erik Kindberg, socialsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 juni 2013
Socialnämnden

§ 78

Dnr 2013-000117

Vuxna med missbruk/kemiskt beroende Riktlinjer vid
handläggning enligt Socialtjänstlagen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer vid handläggning enligt socialtjänstlagen av
vuxna med missbruk/kemiskt beroende efter föreslagna revideringar.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialsekreterare Erik Kindberg redovisar det förslag till
riktlinjer för handläggning av vuxna med missbruk/kemisk beroende som
tagits fram av Individ- och familjeomsorgen. Riktlinjerna avser främst frågor
rörande ren verkställighet och kan betraktas som en handbok som ska
säkerställa god kvalitet och en rättssäker handläggning av ärenden.
Riktlinjerna bygger alltid på gällande lagstiftning, socialstyrelsens
föreskrifter, allmänna råd och handböcker med mera.
Socialnämnden föreslår följande revideringar:
-

-

sid 2 tydliggöra att riktlinjerna ska revideras vid behov (nya
nationella riktlinjer mm).
Sid 9 Ändra texten i stycket om Service eller bistånd
Sid 12 Tydliggör texten genom att göra två rubriker om Kartläggning
och Bedömning. Lägg till Audit och Dudit och texten ”använda ett
riktigt bedömningsinstrument utifrån Socialstyrelsens
diagnoskriterier”.
Sid 20 tredje stycket. Ändra meningen som börjar med
Lämpligen…..

Underlag för beslut
Förslag till riktlinjer för handläggning av vuxna med missbruk/kemiskt
beroende.
_____
Kopia till
Erik Kindberg, socialsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 79

Dnr 2012-000142

Värdighetsgaranti/Värdegrund/Stimulansbidrag
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att socialnämnden den 17-18 september 2013
beslutar att anta föreslagen värdegrund och delar av föreslagna
värdighetsgarantier.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En arbetsgrupp har tagit fram förslag till värdegrund och värdighetsgarantier
för socialförvaltningen, samt lämnat förslag till prioritering av
värdighetsgarantierna. Efter genomgång föreslår socialnämnden att anta
förslaget till värdegrund och följande värdighetsgarantier:
3, 4, 5 kontaktmannaskap
7 kunna välja kön vid hjälp med dusch
10 möjlighet att byta tidpunkt för insats, hemtjänst
11 utföraren ringer vid försening/utebliven insats, hemtjänst
15 tre gemensamma aktiviteter per vecka (ej helg) särskilt boende
18 personal bär legitimation
23 handledning ny personal
26, 27 kvalitetsarbete
Socialnämnden föreslår att värdighetsgarantierna gäller från 1 januari 2014.
Socialnämnden uppdrar till arbetsgruppen att
- förklara begreppet verksamhetsbunden tjänst.
- Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utreda punkterna
13 och 14, mat.
- När det gäller punkterna 16 och 17 utreda om det går att införa dessa
garantier för en testgrupp under 6 månader.
Underlag för beslut
Förslag till värdegrund och värdighetsgarantier
Tjänsteutlåtande
_____
Kopia till
Sara Comén, projektledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 juni 2013
Socialnämnden

§ 80

Dnr 2013-000021

Verksamheten Personliga Ombud (PO)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Socialnämnden i Krokoms kommun ska inte bedriva PO-verksamhet.
2. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att kontinuerligt se
över behovet av PO-verksamhet i kommunen.
_____________________________________________________________
Reservation
Jessika Svensson, V, Christer Toft, S, Anki Syversen, S, Yvonne Rosvall, S
och Karin Juleshaug reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Bakgrund
Verksamhetschef Helena Westin föredrar ärendet.
År 2000 fick socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att bygga upp och
utveckla permanenta verksamheter med personliga ombud för personer med
psykiska funktionsnedsättningar. I Jämtlands län har PO-verksamhet
bedrivits sedan 2002. Verksamheten delfinansierades av Samordningsförbundet till och med 2012. Från 2013 är det upp till varje kommun att ta
ställning till om PO-verksamhet ska fortsätta att bedrivas. Under 2011 fick
fem personer i Krokoms kommun stöd av PO och vid årsskiftet 2011/2012
stod tre personer i kö. Under januari till och med maj 2013 har det inte
inkommit någon ansökan om PO-verksamhet i Krokoms kommun. Enligt
Socialpsykiatriska teamet har teamet under 2013 haft ett ärende där
bedömningen gjorts att klienten skulle ha blivit hänvisad till ett personligt
ombud om den verksamheten funnits.
Av ovanstående görs bedömningen att behovet av Personliga ombud i
Krokoms kommun i dagsläget är för litet för att bedriva en sådan
verksamhet. Östersunds kommun är inte intresserade av fler i samverkan
gällande personlig ombud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 80 (forts)

Dnr 2013-000021

Verksamheten Personliga Ombud (PO)
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 11 juni 2013
Yrkanden/förslag
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att Krokoms kommun fortsätter
överläggningarna med Östersund, Åre och Strömsunds kommuner om
gemensam Personlig ombudsverksamhet och att Krokoms kommun
undersöker med brukarorganisationerna om möjlighet att dessa kan utföra
den Personliga ombudsverksamheten för Krokoms kommun.
Yrkanden/förslag
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun inte
ska bedriva PO-verksamhet och att kontinuerligt se över behovet av POverksamhet i kommunen. Till det har kommit ett yrkande från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att Krokoms kommun fortsätter
överläggningarna med Östersund, Åre och Strömsunds kommuner och
undersöker med brukarorganisationerna om möjlighet att dessa kan utföra
PO-verksamheten.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
socialnämnden bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kristina Wallner, enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 juni 2013
Socialnämnden

§ 81

Dnr 2013-000123

Boendestöd SoL
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Mats Danielsson, verksamhetschef LSS, föredrar ärendet.
Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykiska
funktionshinder som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin
vardag. Insatsen är inte begränsad till hemmet utan kan även omfatta
aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa aktiviteter bör göras
tillsammans med brukaren.
I Krokoms kommun är det undersköterskor med påbyggnad psykiatri som
arbetar som boendestödjare. Organisatoriskt ligger boendestöd SoL under
öppna enheten IFO som verkställare. Boendestödjarna arbetar i
Bemanningspoolen som undersköterskor när inte behovet av boendestödjare
finns. Personalansvaret för boendestödjarna ligger under Bemanningspoolen
och verksamhetsansvaret ligger under Öppna enheten. Ett köp- och
säljförhållande upprättas mellan Bemanningspoolen och Öppna enheten.
Kriterier för att erhålla insatsen Boendestöd SoL är:

Justerandes sign

-

Psykisk funktionsnedsättning

-

Maximalt 20 timmar per vecka (söker av den enskilde eller
företrädare)

-

Tidsbegränsat beslut på 6 månader.

-

Åldersgränd 18 – 64 år.

-

Avgiftsfri insats

-

Insatsen beviljas i timmar per vecka av biståndsbedömare. I
genomförandeplanen kommer man överens med brukaren vad och
hur insatsen ska genomföras med stöd av den utredningen som
biståndshandläggaren gjort. Genomförandeplanen upprättas och följs
upp av Socialpsykiatriska teamet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 81(forts)

Dnr 2013-000123

Boendestöd SoL
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2013
_____
Kopia till
Mats Danielsson, verksamhetschef LSS
Kristina Wallner, enhetschef Öppna enheten
Irene Toft, verksamhetschef Bemanningspoolen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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25 juni 2013
Socialnämnden

§ 82

Dnr 2013-000124

Uppföljning/utvärdering av samordning av social
beredskap
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Helena Westin, verksamhetschef IFO, redovisar den ekonomiska
utvärderingen av avtalet gällande Social beredskap. Utvärderingen visa att
socialnämnden gjort en besparing på minst 85 000 kronor och att
verksamheten fungerar bra och att social jouren kvalitetssäkras även under
helgerna.
Underlag för beslut
Ekonomisk utvärdering avtalet gällande Social beredskap.
_____
Kopia till
Helena Westin, verksamhetschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 83

Dnr 2013-000001

Socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslista efter revideringar.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Följande punkter är klara och stryks från listan:
-

Uppföljning/utvärdering av samordning av social beredskap

-

Redovisa omkostnads- och arvodesersättningar familjehem

-

Kontrollera städkostnad på Hällebo

Följande punkter tillkommer:
-

Ta fram riktlinjer utifrån SKLs rekommendationer och hur dessa ska
hanteras, ersättning familjehem

-

Redigera riktlinjer Vuxna med missbruk/kemiskt beroende

-

Komplettera riktlinjer om ekonomisk bistånd med vad som gäller vid
resor

-

Förhandla kostnad vid placering

-

Förslag till Handikappolitiskt program skickas till arbetsgruppen

-

Värdighetsgarantier: 13,14 utreda tillsammans med saby, 16, 17
utreda ev testgrupp, förtydliga vad som avses med
verksamhetsbunden tjänst

-

MBL-förhandla och ta fram en kalkyl, boendestöd

-

Aktuell telefonlista till ordförande, vice ordförande och andre vice
ordförande

Underlag för beslut
Uppdragslista 21 maj 2013
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 84

Dnr 2013-000002

Information från socialchef
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Verksamhetschef Ulf Norring informerar om följande:
-

Lokal samverkansgrupp, primärvården och Krokoms kommun

-

Nytt avtal LOV, Jämtpuls

-

Personalbehov under sommarmånaderna

-

Anställning av biståndshandläggare

-

LSS-boende

-

Nytt avtal IT-system

-

Förhandlingar med landstinget angående enskilda ärenden.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 85

Dnr 2013-000125

Uppsägning av avtal med Kvinnojouren
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att samverkansavtalet mellan Krokoms kommun och
Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland (Kvinnojouren) sägs upp.
_____________________________________________________________
Reservation
Christer Toft, S, Jessika Svensson, V, Karin Juleshaug, S, Anki Syversen, S
och Yvonne Rosvall, S, reserverar sig mot att avtalet sägs upp
Bakgrund
Ulf Norring, verksamhetschef socialförvaltningen, föredrar ärendet.
Vid sociala samrådsgruppens sammanträde den 17 maj 2013,
rekommenderades kommunerna att säga upp gällande samverkansavtal med
Kvinnojouren före den 30 juni 2013. Detta för att möjliggöra omförhandling
för år 2014 och för att säkerställa att innehållet i avtalet överensstämmer med
de krav som framgår av Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2013.
Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 2/2012
Yrkanden/Förslag
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att
1. Samverkansavtalet mellan Krokoms kommun och Kvinnojouren – en
fristad i ingenmansland inte sägs upp.
2. i samråd med Kvinnojouren ta fram ett förslag på hur avtalet kan
skrivas om alternativt skriva ett nytt avtal som presenteras för
kommunerna innan det rådande avtalet sägs upp.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 85 (forts)

Dnr 2013-000125

Uppsägning av avtal med Kvinnojouren
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslå att avtalet med
Kvinnojouren sägs upp. Till det har kommit ett yrkande från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att avtalet inte ska sägas upp utan
i stället ta fram ett förslag på hur avtalet kan skrivas om alternativt skriva ett
nytt avtal som presenteras för kommunerna innan det rådande avtalet sägs
upp.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
socialnämnden bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kvinnojouren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 juni 2013
Socialnämnden

§ 86

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.
_____
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Socialnämnden

§ 87

Dnr 2013-000004

Anmälan beslut arbetsutskottet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 12 juni 2013 finns tillgängliga i
pärm under sammanträdet.
_____
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§ 88

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.
_____
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§ 89

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.
_____
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§ 90

Dnr 2013-000007

Delgivning / meddelanden
1. Statistik från Bemanningspoolen
2. Brev från Kvinnojouren angående kommunernas planerade
uppsägning av avtalet med Kvinnojouren, samt uppföljning 2012
3. Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2013, § 120, Ombyggnations
Blomstergården.
4. Kommunfullmäktigens beslut den 2 maj 2013, § 34, Årsredovisning
2012, Krokoms kommun.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2013, § 27, Medborgarförslag
– Sång- och musikunderhållning vid Blomstergården.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2013, § 35,
Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt
ansvarsprövning.
7. Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj, § 39, Ändrade
tillämpningsanvisningar av avgift för servicetjänster, hemtjänst- och
hemsjukvårdsavgift 2013.
8. Kommunstyrelsens beslut den 8 maj 2013, § 90, Ansökan om
verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013.
9. Protokoll SVOM, 17 maj 2013 och 22 maj 2013.
10. Analyser av vård- och omsorgstunga målgrupper i Jämtlands län.
11. Arbetsprocess 2012 – 2014 rör Framtidens hälso- och
sjukvårdspolitik i Jämtlands län.
12. Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2012 – 2014, Bättre liv
för sjuka äldre.
13. Möjlighet att lämna synpunkter på Måldokument för Framtidens
hälso- och sjukvård 2025.
14. Förslag Mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik 2025.
15. Underlag för synpunkter, Folkhälsopolicyns insatsområde Trygga
uppväxtvillkor.
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§ 89 (forts)

Dnr 2013-000007

Delgivning / meddelanden
16. Projektbeskrivning, Ny hälso- och sjukvårdspolitik 23 april 2012.
17. Ny hälso- och sjukvårdspolitik, sammanställning av diskussioner
mellan Jämtlands läns kommuner och Jämtlands läns landsting 2011
– 2012.
18. Information om Socialstyrelsens vägledning ”Socialtjänstens arbete
med ensamkommande barn och ungdomar.
19. Regional samverkan vid Familjehemsplacering
20. Protokoll Primärkommunala nämnden, 15 april 2013.
21. Anonymt brev angående Kvinnojouren.
22. Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012.
23. Kommunernas nyttjande av Centrum mot våld 2012 – 2013.
24. Kostnad för tillnyktringsenheten 2013.
25. Projekt Arbetsam
26. Forums nyhetsbrev 2013, vecka 23.
27. Inbjudan till konferens ”Kan äldreomsorgen förbättras genom bättre
upphandlingar och avtal?”, Stockholm 3 september 2013.
28. Kursinbjudan ”Rättssäker och kostnadseffektiv personlig assistans”
Stockholm 21 augusti 2013.
29. Kursinbjudan ”Skydds- och tvångsåtgärder samt ökade krav på
kvalitet inom äldre- och demensomsorgen, Stockholm 19 augusti
2013.
30. Inbjudan till konferens ”Nya föreskrifter för demensomsorgen samt
ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksamheten”, i Östersund den
31 oktober 2013.
31. Inbjudan till nationell konferens om barns rätt, i Stockholm den 10 –
11 september 2012.
_____
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