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Omsorgsnämnden  2012-04-25 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman 2012-04-25, kl 09.00—14.30 
  
Beslutande Monica Beije (M) 
 Håkan Rombe (Fp) 
 Allan Forsberg (KD) ordförande 
 Christin Vallin (S) 
 Bengt Dalemalm (S) 
 Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare 
 Eira Henriksson (S) tjänstgörande ersättare  
  
 
 
  
 
Övriga Ulla Olofsson sekreterare 
 May-Louise Nilsson socialchef 
 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  
 Rune Hägglund ekonomisekreterare 
   
  
 
     
Utses att justera Christin Vallin 
 
Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2012-05-02 
 
 
Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   26 - 50 
 Ulla Olofsson 
                      
                    Ordförande ………………………………………………….      
 Allan Forsberg    
 
                    Justerande  …………………………………………………. 
 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
 

Sammanträdesdatum 2012-04-25  
   

Datum för anslags uppsättande 2012-05-02 Datum för anslags nedtagande 2012-05-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 
   
 
Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 26  ON/2012:15 - 700 
 
Information om individ- och familjeomsorgen, Vändpunkten och 
dess öppenvård.__________________________________________ 
 
Annika Mörtsell, 1:e socialsekreterare informerar om verksamheterna 
individ- och familjeomsorgen, Vändpunkten daglig verksamhet och 
Vändpunkten öppenvård. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
1. Personal 
2. Ekonomiskt bistånd 
3. Barn och ungdom 
4. Vuxna, missbruk/psykiskt funktionsnedsatta 
5. Familjerätt 
6. Socialjour 
7. Myndighetsutövning och verkställighet 
8. Statistik över gjorda insatser under 2011 
9. FoU-ombud 
10. Samverkan med andra instanser 
11. Avslutade projekt 
12. Förebyggande insatser 
13. Arbetsmiljö 
14. Kvalitetsarbete 
 
Vändpunkten daglig verksamhet 
Satsar på brukargrupperna psykiskt funktionsnedsatta. Öppet förmid-
dagar. 
 
Daglig verksamhet Tärnaby 
Två personer deltar. Varannan vecka har Lars-Erik Klasson åkt upp 
till Tärnaby. 
 
Vändpunkten öppenvård 
Kan erbjuda öppenvårdsinsatser Repulse, strukturerade samtal 10 
gånger, rådgivningssamtal 5 gånger. Med Repulse förändrar man sitt 
beteende och får kontroll över impulser – känsla, tanke, handling. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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ON § 27  ON/2012:14 - 700 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordföranden Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens 
protokoll 2012-02-22. 
 
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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ON § 28  ON/2012:15 - 700 
 
Socialchefen informerar 
 
Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 
 
• Hemsjukvården. AC Konsensus har presenterat två förslag, där  

ledningsgruppen förordat alternativ två, som innebär ett större  
åtagande. 2013-01-01 skall avtalet vara klart med skarpt läge från 
2013-09-01. 

 
• Revidering av äldreberedning. Möte har hållits med HSO och pen-

sionärsföreningarna. Månadsskiftet maj-juni skall en ny träff hållas 
där ett förslag skall presenteras. 

 
• GMC. Arbetet med glesbygdsmedicinskt centrum fortsätter. Nytt 

förslag och ritningar skall presenteras för politiken 2012-05-07. En 
flytt av omsorgsförvaltningen och psykiatriska mottagningen till 
sjukstugan Backen, skulle kunna ge samordningsvinster. 

 
• Personalsituationen på socialkontoret. MAS Ulla Holmlund och 

vik. enhetschef Inga-Märta Hedberg går i pension 22 juni 2012. 
Tjänsterna är utannonserade. Assistent Sofia Zoul slutar 10 juni 
2012. Tjänsten som är 75 % är utannonserad. 

 
• Beläggningen på kommunens särskilda boenden 10 april 2012. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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ON § 29  ON/2012:24 - 706 
 
Ekonomisk redovisning för mars 2012 
 
Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 
för omsorgsnämndens verksamheter. 
 
De verksamheter som ligger över budget är: Placering vuxna missbru-
kare, placering barn och unga, placering barn och unga familjehem, 
kontaktpersoner vuxna, psykiskt  dagverksamhet/ifo Vändpunkten och 
boendestöd. 
 
På totalen för omsorgsnämnden redovisas ett överskott. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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ON § 30  ON/2011:111 - 770 
 
Nattpatrullen i Tärnaby 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 24 att omsorgsnämn-
dens budgetram skulle utökas med 540 000 kronor för 2012, för inrät-
tande av nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att detaljbudgeten 2012 för ansvar 532 hemtjänst område 1, utökas 
med 540 000 kronor och ny verksamhet 5114 nattpatrull Tärnaby in-
rättas. 
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ON § 31  ON/2012:40 - 730 
 
Boendeplanering för äldre 
 
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2011-09-28 § 118, beslöts att en 
långsiktig boendeplanering utifrån äldreberedningen skulle göras samt 
att tillfråga 75-åringar om hur de önskar att sitt framtida boende ska se 
ut. Hur 75-åringar ser på sitt boende redovisades i omsorgsnämnden i 
december. 
 
En långsiktig planering har inletts och som konstateras i äldrebered-
ningen saknas mellanformer mellan ordinärt boende och äldreboende. 
Seniorboende är ett ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet 
och tillgång till gemensamhetslokaler. Viss uppnådd ålder krävs för att 
få flytta in. 
 
Seniorboende bör finnas i Tärnaby och Storuman det vill säga på ser-
viceorterna där det finns tillgång till service i närheten. 
 
Fastighetsbolaget Umluspen är medvetet om behovet och studiebesök 
har gjorts ibland annat Dorotea där ett befintligt hus byggts om till se-
niorboende. 
 
Prognoser visar att personer över 80 år kommer att öka, vilket ger ett 
ökat behov av demensboende. I Storuman området har det precis 
byggts 8 nya platser på Blåsippan och i Tärnaby finns möjligheten att 
återta Stefansgården som idag hyrs ut till skolan. När det gäller äldre-
boendeplatser så är Storumans kommun väl rustad i jämförelse med 
andra kommuner i Västerbotten.  
 
Beredande organs förslag 
Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2012-04-18 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att verka för att Fastighetsbolaget Umluspen utreder möjligheten till 
byggande av seniorbostäder i Storuman och Tärnaby, samt 
 
att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel 2013 för anpassning 
av Sibyllagården och Vikbacka. 
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ON § 32  ON/2012:18 - 700 
 
Kostnader för personalkläder 
 
Omsorgsnämnden gav 2012-02-22 § 13, förvaltningen i uppdrag att 
utreda olika alternativ till personalkläder. Det finns två alternativ, att 
köpa eller hyra kläder. Idag finns 300 kronor/person för klädinköp. 
Det får anses otillräckligt ur hygiensynpunkt då det bara räcker till en 
omgång kläder per år. 
 
Om det ska finnas möjlighet till tätare ombyten krävs ett betydligt 
större inköp. Köp av personalkläder år ett uppgår till cirka 300 000 
kronor. Det innebär tre ombyten per person. År två och framåt köp av 
personalkläder två ombyten uppgår till cirka 200 000 kronor. Det går 
inte att köpa enbart bussarong och byxa, utan det behövs situationsan-
passade kläder till hemtjänst och till särskilda omsorgen. 
 
Enligt prisuppgift från ett företag så skulle hyra och tvätt av kläder 
uppgå till en kostnad av 34.50 kronor per person och vecka. Årskost-
nad cirka 448 500 kronor. Fördelen med att hyra kläder är att persona-
len slipper tvätta sina arbetskläder men det är en avsevärd skillnad i 
kostnad. 
 
Beredande organs förslag 
Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2012-04-16. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att inför år 2013 tillskapa medel i budgeten för personalkläder i sådan 
omfattning att klädbyte kan ske varannan dag eller var tredje dag om 
behov uppstår. 
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ON § 33  ON/2012:33 - 701 
 
Revisionsrapport för omsorgsnämnden 
 
Som ett led i den årliga granskningen har kommunrevisorerna grans-
kat omsorgsnämndens ansvarsutövande under 2011. Nämndens aktiva 
åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 
 
Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att nämndens led-
ning, styrning och uppföljning under år 2011 är tillfredsställande. 
Nämndens aktiva åtgärder med anledning av mottagen rapportering 
fullt ut är inte tillfredsställande. Därför bedöms att omsorgsnämndens 
ansvarsutövande endast i vissa delar varit tillfredsställande under 
2011. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att arbeta med anpassning av nämndens verksamhet och ekonomistyr-
ning till kommunens övergripande styrprinciper 
 
att utveckla metoder och verktyg för uppföljning och analys av verk-
samhet och ekonomi, samt 
 
att inbjuda revisorerna till nämndens sammanträde i juni. 
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ON § 34  ON/2010:34 - 700 
 
Redogörelse av klagomål och synpunkter 2012 
 
Socialchef May-Louise Nilsson redovisar den sammanställning av 
klagomål och synpunkter som inkommit från oktober 2011 till och 
med mars 2012.  
 
Beredande organs förslag 
Sammanställning av klagomål och synpunkter 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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ON § 35  ON/2012:46 - 700 
 
Nya reviderade rutiner för Klagomål och Synpunkter. 
 
Det har kommit nya föreskrifter av kommunens ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. I anledning av det så änd-
ras kommunens rutiner för klagomål och synpunkter. 
 
Rutinerna har i stort sett samma innehåll, det som är den stora skillna-
den är att klagomål och synpunkter även kan lämnas av personal och 
vårdgivare, tidigare har personalen använt sig av rutinerna kring fel 
och brister när det gäller händelser av enklare beskaffenhet. Fel och 
brister finns inte längre. 
 
I anledning av detta upphör kommunens tidigare föreskrift ”Synpunk-
ter och Klagomål” fastställda av nämnden 2010-04-21 § 62 och ”Fel 
och brister” fastställda av nämnden 2010-11-26 § 175. 
 
Beredande organs förslag 
Nya rutiner för klagomål och synpunkter. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att upphäva tidigare föreskrifter ”Synpunkter och Klagomål” fast-
ställd av omsorgsnämnden 2010-04-21 § 62 och ”Fel och brister” fast-
ställd 2010-11-26 § 175, samt 
 
att fastställa de nya rutinerna för Klagomål och Synpunkter. 
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ON § 36  ON/2012:34 - 701 
 
Remiss Ds 2012:6 Patientrörlighet inom EU - förslag till ny lag 
 
Remisshandlingar har kommit från kommunstyrelsen, där omsorgs-
nämnden får tillfälle att yttra sig i ärendet. Ärendet kommer att be-
handlas i kommunstyrelsen 2012-06-05. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande och sända det till kommunstyrelsen. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (29)  
   
Omsorgsnämnden 2012-04-25 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  
 

 

  
 
ON § 37  ON/2012:37 - 730 
 
Införande av ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 
 
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- 
och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt la-
gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett syste-
matiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren 
eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som 
ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
 
De viktigaste förändringarna i SOSFS 2011:9 
 
• De nya föreskrifterna och allmänna råden är gemensamma för häl-

so- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och LSS. 
• En definition av kvalitet införs. Den som bedriver verksamhet ska 

säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut 
som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

• De nya föreskrifterna och allmänna råden ställer krav på att vårdgi-
varen eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS, systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar kvaliteten i 
verksamheten. Den information som verksamheten får genom risk-
analyser, egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och 
rapporter ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets 
processer och rutiner. 

 
Den senaste överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) (S2011/11027/FST) omfattar utveck-
lingen av en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 
Med denna överenskommelse följer under perioden 2012-2014, medel 
för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete samt 4.3 miljarder i 
prestationsersättningar. Dock anger överenskommelsen att tre grund-
läggande krav behöver vara uppfyllda i länet för att erhålla presta-
tionsersättningar 2012. 
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• Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samver-
kan. Denna samverkan ska bl.a. utmynna i att det finns ett gemen-
samt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättring-
ar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt fokus på en sam-
manhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. Kravet om 
ledning och styrning är uppfyllt och handlingsplanen är påbörjad i 
länet. 

 

• Huvudmännen ska även ha fattat beslut om att införa ett lednings-
system för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kva-
litetsarbete (SOSFS 2011:9). Regeringen och SKL förutsätter att 
varje kommun fattar ett sådant beslut.  

 
Beredande organs förslag 
Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2012-04-13. 

 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar krav enligt 
SOSFS 2011:9, samt  
 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till ledningssy-
stem. 
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ON § 38  ON/2011:104 - 735 
 
Städprojekt med Samhall på Sibyllagården 
 
Sibyllagården har sedan 2012-01-09 haft avtal med Samhall om  
städning av lägenheter och de flesta allmänna utrymmena i huset i  
enlighet med omsorgsnämndens beslut om att pröva detta fram t o m 
2012-08-31. 
 
Kvaliteten på tjänsterna är mycket bra och det har även praktiskt sett 
fungerat väl. För personalens del på Sibyllagården har det varit posi-
tivt. Nattpersonalen tycker att det för deras del har blivit mycket bättre 
att sköta om klädtvätten och städningen av vissa utrymmen i köket, än 
den tunga städningen av matsal och korridor samt entré som de utfört 
tidigare (bättre arbetsmiljö). Dagpersonalen upplever det även positivt 
med förändringen, men där har man ännu inte nått målen angående att 
lägga mera tid på social samvaro och aktivering. Detta beror på att de 
haft en period med väldigt tung och omfattande personlig omvårdnad 
av de boende. 
 
Av anhöriga och boende har de inte fått så många synpunkter. En an-
hörigträff i slutet av januari där Samhall deltog och visade hur de stä-
dar och med vilka material. Där informerades om den avgift på 25 
kr/mån som de boende blir debiterad för de städmaterial som används 
vid lägenhetsstädningen. Denna träff mottogs väldigt positivt och en 
uppföljande träff skall ske under hösten. 
 
Beredande organs förslag 
Enhetschef Birgit Anderssons tjänsteutlåtande 2012-04-17. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att uppdra till omsorgsförvaltningen ta fram ett upphandlingsunderlag 
och att gå ut med en offentlig upphandling. 
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ON § 39  ON/2011:59 - 750 
 
Ansökan från BRIS Nord om utökat bidrag för 2012 
 
BRIS Region Nord har i en skrivelse daterad 2012-01-13 ansökt om 
extra verksamhetsbidrag för 2012. Ansökan avser att BRIS 116 111 
(hjälptelefon) skall kunna ha öppet dygnet runt. 
 
BRIS är en ideell organisation som lever tack vare privatpersoners, 
organisationers och företags goda vilja och bidrag. Omsorgsnämnden i 
Storuman har de senaste åren stöttat BRIS genom att ge ett verksam-
hetsbidrag, 5 kr per barn under 18 år i kommunen. 
 
I denna nya ansökan har BRIS Nord ansökt om bidrag med 1 krona 
per innevånare i kommunen. Antal invånare i Storumans kommun är 
6 068 personer. 
 
Att förbättra barn och ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor är ett 
gemensamt ansvar för kommunen. 
 
I syfte att förbättra barn och ungas möjligheter att kunna komma i 
kontakt med BRIS föreslås omsorgsnämnden (ON) och fritid, kultur 
och utbildningsnämnden (FKUN) dela på kostnaden och bevilja an-
sökt bidrag till BRIS Nord. 
 
Beredande organs förslag 
Tjänsteutlåtande individ- och familjeomsorg och utbildningsförvalt-
ningen 2012-03-30. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att bevilja BRIS Nords ansökan om utökat bidrag till verksamheten 
med 1 krona per innevånare med 6 068 kronor, samt 
 
att beloppet delas lika mellan omsorgsnämnden och fritid, kultur och 
utbildningsnämnden. 
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ON § 40  ON/2012:41 - 700 
 
Konferensinbjudan Aktuell Socialpolitik 
 
Konferensinbjudan ”Aktuell socialpolitik” har inkommit från Region 
Västerbotten, för socialchefer och socialnämndspresidier. Konferen-
sen är mellan 22 maj – 24 maj 2012 i Lycksele. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att anmäla ordförande Allan Forsberg och vice ordförande Christin 
Vallin till konferensen ”Aktuell socialpolitik” i Lycksele. 
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ON § 41   
 
Meddelanden 
 
ON/2012:23  701 
Information 2012-02-24 från Länsstyrelsen Västerbotten till kommu-
ner som har tecknat överenskommelse om mottagande av ensamkom-
mande barn. 
 
ON/2012:38  701 
Information 2012-03-22 från Socialstyrelsen om handläggning av 
överflyttningsärenden. 
 
ON/2012:39  701 
Information om Socialstyrelsens värdegrundsmaterial. 
 
ON/2012:20  701 
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-07, § 18 – Akademiker i 
Arbetslivet, stipendier och reseersättningar 2012. 
 
ON/2011:111  770 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-28, § 24 – Inrättande av 
nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet. 
 
ON/2011:17  706 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-28, § 25 – Begäran om 
tilläggsanslag budgetåret 2011 – omsorgsnämnden. 
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-28, § 36 – Fyllnadsval, 
omsorgsnämnden. 
 
ON/2012:44  700 
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-04-10, § 33 – Fastställande av 
verksamhetsplaner för år 2013. 
 
ON/2011:115  739 
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-04-10, § 39 – Servicetjänster 
till personer över 67 år enligt Lag om kommunala befogenheter. 
 
ON/2012:22  701 
PM 2012-02-28 från Sveriges Kommuner och Landsting om Uppfölj-
ning av tillsynsreformen socialtjänst – kommunernas erfarenheter. 
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ON/2010:145  730 
Skrivelse 2012-02-20 från Sveriges Kommuner och Landsting – 
Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, utbetalning 
av prestationsersättning 2011. 
 
ON/2010:33  750 
Beslut 2012-04-11 från Socialstyrelsen om tillsynsärende av HVB-
hemmet Oasen – boende för ensamkommande flyktingbarn enligt 13 
kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
 
ON/2010:33  750 
Beslut 2012-04-11 från Socialstyrelsen om tillsynsärende av HVB-
hemmet Språnget – boende för ensamkommande flyktingbarn enligt 
13 kap 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 
 
ON/2011:106  730 
Omsorgsnämndens svar 2012-02-27 på brev angående verksamhet vid 
terapin på Vikbacka. 
 
ON/2009:19  761 
Information 2012-03-01 från Stensele Kursgård angående föreståndar-
tjänsten. 
 
Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 26 kap 1 §. 
 
Dom 2012-02-15 från Skellefteå Tingsrätt om begångna brott. Mål nr 
B 1692-11. 
 
Dom 2012-12-29 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 
om särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsö-
kande m fl. Mål nr 577-11 E. 
 
Skrivelse 2012-03-06 från Lycksele Tingsrätt angående särskilt för-
ordnad vårdnadshavare. Mål nr T 71-12. 
 
Beslut 2012-03-08 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-
görande av Förvaltningsrätten i Umeås dom 2012-02-01 i mål nr 
2459-11. Saken: Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU); nu fråga om omedelbart 
omhändertagande m m. Mål nr 451-12. 
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Dom 2012-03-12 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 
6 kap 8 a § föräldrabalken till särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål 
nr T 71-12.  
 
Meddelande 2012-03-13 från Kammarrätten i Sundsvall angående 
vård enligt LVU. Aktbilaga 27. Mål nr 451-12. 
 
Underrättelse 2012-03-15 från Kammarrätten i Sundsvall angående 
vård enligt LVU. Aktbilaga 29. Mål nr 451-12. 
 
Dom 2012-03-28 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 
av personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Mål nr 945-11. 
 
Dom 2012-04-12 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott. Mål nr 
B 165-12. 
 
Skrivelse 2012-03-23 från Skellefteå kommun godkännande av över-
flyttning av personärende. 
 
 
Följande protokoll redovisas: 
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-14, 2012-03-20 och 2012-04-03. 
 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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