
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 1 (17) 

Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.15-11.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S)  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren(S)   
 Birgitta Westman (S)  
 Andreas Almquist (MP)  
 Christer Hansson (V)   
 Barbara Kabacinski Hallström (L)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Niklas Norling (S), Anna-Karin Folkesson (S), Elisabeth Erngren (V), 

Maria Blomberg (L) samt nämndsekreterare Staffan Andersson, socialchef Lil-

lemor Quist, områdeschef Hanna Wannberg § 65, områdeschef Monika Selin § 

65 och §§ 67-68, områdeschef Marie Lindblom § 65, Eva Tejnung § 66  

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Harriet Berggren (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 juni klockan 13.00. 

 Underskrifter  Paragrafer 65-78 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)   
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Harriet Berggren (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 65-78 
  

Sammanträdesdatum 2017-06-15 
  

Anslaget uppsättes 2017-06-20 Anslaget nedtages 2017-07-12 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

  
Underskrift ………………………………………………………. 

Staffan Andersson  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 2 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 65 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Förvaltningschef Lillemor Quist informerade bland annat om 

trygghetsboenden, delade turer och socialnämndens handlingsplan. 

 

- Samverkansgrupperna informerade om besök på individ- och 

familjeomsorgen och Granbackens serviceboende. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 3 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 66  

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 

§§ 67-68 – områdeschef Monika Selin 

§§ 69-79  –  förvaltningschef Lillemor Quist 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 4 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 67 

 

Anmälan enligt Lex Maria gällande att medicin tagits ur apodospåse/dosett  

Dnr 163/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 5 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 68 

 

Anmälan enligt Lex Sarah gällande batterifel i trygghetslarm   Dnr 164/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 6 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 69 

 

Styrdokument för ungdomsmottagningarna i Västmanland – för antagande   

Dnr 50/17 

 

I tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2017 anförs: ”Styrdokumentet ska 

tydliggöra vikten av ungdomsmottagningarnas verksamhet och vad som är 

särskilt viktigt att värna i verksamheten. Styrdokumentet är också ett uttryck för 

en strävan efter större likhet. Att en större likhet behövs i länet lyfts fram av 

styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting. Styrdokumentet är också 

ett uttryck för det stora engagemang som finns för ungdomsmottagningarnas 

verksamhet i Västmanlands län. 

 

I den utredning som gjorts gällande samtliga mottagningar i länet framgår att 

ungdomsmottagningarna i länet är mycket olika. Det gäller organisation, 

resurser, lokaler och öppettider. Även synen på ungdomsmottagningarna skiljer 

sig kraftigt åt. Styrelsen för Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) 

beslutade den 11 mars 2016 att uppdra åt Vård- och omsorgsberedningen (VOB) 

att utarbeta ett förslag till styrdokument för länets UM och att redovisa förslaget 

för VKL:s styrelse. 

 

Styrelsen beslutade vid samma tillfälle att rekommendera varje kommun och 

landstinget Västmanland att utifrån de lokala förutsättningarna och det 

gemensamma styrdokumentet upprätta avtal om samverkan och huvudmännens 

ansvar för denna samverkan. 

 

Styrdokumentet träder i kraft i samband med att beslut fattats av 

landstingsstyrelsen och de ansvariga nämnderna i varje kommun. 

Styrdokumentet ska följas upp vartannat år eller då någon av huvudmännen så 

begär. Avtal ska upprättas mellan de samverkande huvudmännen på varje UM.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 212.  

 

Socialnämnden beslutar 

 
att ställa sig bakom styrdokumentet för länets ungdomsmottagningar. 

 

 
______ 

Exp till:  Region Västmanland 

  Individ- och familjeomsorgschef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 7 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 70 

 

Tillgången och användandet av tobak för unga   Dnr 83/16 

 

Isabella Piva Hultström (M) väcker vid sittande sammanträden den 31 mars 2016 

§ 36 ett ärende gällande tillgången och användandet av tobak bland unga.  

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 29 maj 2017 bland annat att: 

”Sammanfattningsvis anser vi att arbetet för rökfria skolmiljöer fungerar väl. En 

god och väletablerad kontakt finns mellan skolorna och alkoholhandläggare samt 

ANDT-samordnare. I oktober håller Länsstyrelsen en konferens gällande arbete 

mot all form av tobaksbruk. Hallstahammars kommun är då med och föredrar 

hur arbetet med rökfria skolmiljöer fungerar. Hallstahammar lyfts alltså fram 

som ett gott exempel i detta sammanhang.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 213.  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som svar på Isabella Piva Hultströms (M) och Hans Strandlunds (M) skrivelse 

överlämna förvaltningens skrivelse den 29 maj 2017. 

 

 
______ 

Exp till:  Isabella Piva Hultström 

  Hans Strandlund 

  Individ- och familjeomsorgschef 

                         

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 8 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 71 

 

Delat försörjningsstöd   Dnr 161/17 

 

Flera kommuner i Sverige inför nu beslut om att försörjningsstöd som standard 

ska betalas ut till båda parterna i ett gemensamt hushåll. Hittills har 

socialtjänsten som regel utbetalat det beviljade biståndet till den som parterna i 

hushållet önskat. 

 

Skälet till att man nu börjat se över utbetalningarna är att man i många 

kommuner sett en snedfördelning då pengarna i de flesta fall utbetalas till 

mannens konto. Det kan medföra en ojämlik ekonomisk situation och risk för 

obalans i ett förhållande där det redan råder sociala och ekonomiska problem. 

Det kan även leda till ekonomiskt förtryck och ekonomiskt våld, vilket betyder 

att man med hjälp av ekonomin utövar kontroll, tvång eller våld mot den andra 

parten. 

 

I skrivelse från förvaltningen den 15 maj föreslås att ur ett 

jämställdhetsperspektiv bör försörjningsstödet som standard utbetalas till båda 

parter i ett hushåll i Hallstahammar. Undantag behöver kunna göras om man i 

det enskilda fallet ser att någon av parterna missbrukar det insatta 

försörjningsstödet och därmed riskerar att försätta hushållet i ekonomiska 

svårigheter.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 214. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att försörjningsstöd som standard ska utbetalas till båda parter i ett 

gemensamt hushåll, samt 

 

att undantag ska kunna göras om den ena parten hanterar 

försörjningsstödet på ett felaktigt sätt och riskerar att försätta hushållet i 

ekonomiska svårigheter, i dessa fall ska biståndet kunna utbetalas i sin 

helhet till den andra parten. 

 
______ 

Exp till:  Samordnare 

  Controller 

  Socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 9 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 72 

 

Detaljplan för Kvarteret Vattentornet – för yttrande    Dnr 154/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för kvarteret Vattentornet 

till bland annat socialnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheterna 

omfattar fastigheterna Kolbäcks-Vallby 1:43, 1:53, 1:100, 1:148, samt delar av 

Kolbäcks-Vallby 1:54, 1:109, 1:110 och 1:210. 

 

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya småhustomter och andra 

typer av bostadsbebyggelse är stort. Den före detta cementgjuteritomten är 

utpekad som exploateringsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. 

Området, som i huvudsak tidigare använts för industriverksamhet, har i stort 

legat öde sedan slutet av 1990-talet. Cementgjuteriet köptes av kommunen från 

Kolbäcks cementgjuteri AB 1979 med syfte att använda marken för 

bostadsändamål. Områdets centrala placering i Kolbäcks tätort med omgivande 

bostadsbebyggelse gör området lämpligt för förtätning. Planens syfte är därför att 

pröva den så kallade Cementgjuteritomten och mark i dess anslutning för 

bostadsändamål i form av småhus och flerbostadshus med tillhörande 

infrastruktur.  

 

Planförslaget innebär bland annat att 

 

 byggrätter skapas för småhusbebyggelse, 

 möjligheter till byggnation, mindre flerbostadshus skapas, 

 befintligt stråk nedanför åsen bevaras som gång- och cykelväg samt att 

nya gång- och cykelvägar skapas inom bostadsområdet, 

 mindre parkområden, samt ytor för dagvattenhantering skapas, 

 en ny gata skapas till bostadsområdet, samt 

 grusåsvägen och Gjuterivägen förlängs 

 

Socialförvaltningen har den 23 maj 2017 lämnat förslag på yttrande över 

detaljplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 215. 

 

Lennart Ahlström (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att särskild 

uppmärksamhet bör riktas mot boendefrågor som rör äldre och 

funktionshindrade.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

dels arbetsutskottets förslag, dels Lennart Ahlströms (S) tilläggsyrkande. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 10 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 72 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som yttrande över Kvarteret Vattentornet överlämna förvaltningens skrivelse 

daterad den 23 maj 2017 till kommunstyrelsen, samt 

 

att uttala att särskild uppmärksamhet bör riktas mot boendefrågor som rör äldre 

och funktionshindrade.  

 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 11 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 73 

 

Detaljplan för Knektbacken II - för yttrande    Dnr 8/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken II till 

bland annat socialnämnden för granskning. Planförslaget omfattar fastigheterna 

Knektbacken 3, Eldsboda 1:286 och Eldsboda 1:292. Planförslaget har tidigare 

varit ute på samråd, varvid 22 stycken skriftliga synpunkter inkom. Revideringar 

har gjorts i planhandlingarna utifrån samrådsyttrandena. 

 

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya lägenheter av olika typ är 

stort. Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstahammars 

järnvägsstation i väster och i nära anslutning till centrum i öster. Området är 

utpekat som exploateringsområde för flerbostadshus med befintlig detaljplan i 

gällande översiktsplan. Kommunen förvärvade nyligen fastigheten Knektbacken 

3 och vill skapa en ny plan för området innan det exploateras. Detaljplanens syfte 

är att skapa ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus i varierande höjd. 

Detaljplanen ska möjliggöra ett nytt stråk för fotgängare och cyklister mellan 

centrum och järnvägsstationen och på så sätt knyta ihop platserna. Detaljplanen 

ska även möjliggöra ett nytt resecentrum vid järnvägen genom att reservera mark 

till ändamålet. 

 

Planen är ute på granskning under tiden 15 maj till och med den 22 juni 2017. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj 2017 bland annat att 

”Socialnämnden har inget att erinra mot förslag till ny detaljplan för 

Knektbacken Dp 205. Socialnämnden är positiva till att de skapas fler bostäder i 

kommunen, att ett nytt ett nytt gång- och cykelstråk kan anläggas mellan 

Hallstahammars centrum och Hallstahammars station, ett resecentrum samt 

pendlarparkering kan anläggas vid Hallstahammars station, samt och att höjden 

Knektbacken bevaras som naturmark.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 216. 

 

Lennart Ahlström (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att särskild 

uppmärksamhet bör riktas mot boendefrågor som rör äldre och 

funktionshindrade . 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

dels arbetsutskottets förslag, dels Lennart Ahlströms (S) tilläggsyrkande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts SN § 73 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över detaljplan för Knektbacken II överlämna förvaltningens 

skrivelse den 10 maj 2017 till kommunstyrelsen, samt 

 

att uttala att särskild uppmärksamhet bör riktas mot boendefrågor som rör äldre 

och funktionshindrade. 

 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 13 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 74  

 

Aktualitetsprövning av översiktsplanen – för yttrande    Dnr 136/17 

 

I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars 

kommun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktning för den långsiktiga 

utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår 

byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

I översiktsplanen ska de framgå: 

 

 Grunddragen av mark- och vattenanvändningen. 

 Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras.  

 Hur riksintressen i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen avser 

att följa gällande miljökvalitetsnormer.  

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

 

Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitetsprövas 

av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska samtidigt redovisa sina synpunkter i 

frågor som gäller statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 

för översiktsplanens aktualitet. 

 

I den samlade bilden anser Länsstyrelsen att kommunens översiktsplan är aktuell 

eftersom inga stora förändringar i lagstiftningen har skett sedan planen antogs.  

 

Socialförvaltningen har den 29 maj 2017 lämnat förslag på yttrande över 

detaljplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 217. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att som yttrande över översiktsplanen överlämna förvaltningens skrivelse daterad 

den 29 maj 2017 till kommunstyrelsen. 

 
______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 

  Socialchef 

  Biträdande socialchef 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

SN § 75 

 

Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och 

kommunerna i Västmanlands län avseende äldre   Dnr 30/17 

 

Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har i samverkan med tjänstemän 

från regionen tagit fram en överenskommelse om samverkan mellan Region 

Västmanland och kommunerna i länet avseende äldre. Överenskommelsen är 

initierad av styrgruppen för projektet om våra mest sjuka äldre som upphörde 

årsskiftet 2014/2015. 

 

Ärendet är förankrat i VKL:s chefsforum för tjänstemannasamverkan mellan 

kommunerna och regionen samt Vård- och omsorgsberedningen. Styrelsen för 

VKL behandlade ärendet den 26 november 2016 § 6.  Ur Region Västmanlands 

perspektiv som sjukvårdshuvudman, med målsättningen att nå en rättvis och 

jämlik vård i hela länet, är detta ett angeläget dokument att ha som utgångspunkt 

vid kommande arbete med att utveckla vården för äldre i länet.  

 

Överenskommelsen pekar ut en rad områden för samverkan som är angelägna att 

utveckla: 

 

 Samordnad individuell plan – SIP.  

 Samordnad planerad utskrivning – SPU 

Regionen gör bedömningen att tillämpningen av överenskommelsen har inga 

direkta ekonomiska effekter eller budgetmässiga konsekvenser.  

 

Regionstyrelsen har godkänt överenskommelsen, inklusive de ändringar som 

gjorts i dokumentet. Regionstyrelsen rekommenderar länets kommuner att 

godkänna och underteckna det reviderade dokumentet.  

 

Förvaltningen föreslår i skrivelse den 1 juni att socialnämnden ska godkänna 

överenskommelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 218. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna överenskommelsen (giltighetstid 20170501-20180331) om 

samverkan mellan region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län 

avseende äldre.  
______ 

Exp till:   Region Västmanland 

   Socialchef 

   

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 15 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 76 

 

Verksamhetsbidrag till föreningen Bris region Mitt för år 2018   Dnr 153/17 

 

I ansökan daterad maj 2017 ansöker BRIS region Mitt (Barnens rätt i 

samhället) om ett verksamhetsbidrag för år 2018 från socialnämnden i 

Hallstahammars kommun. Bidraget som ansökan gäller avser 34350 kronor 

för år 2018. Summa räknas fram genom att antalet barn 3435 stycken, 

multipliceras med 10 kr/barn, dvs. 3435 x 10=34 350 kr.  

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 23 maj 2017 bland annat att: ”BRIS är en 

organisation vars uppdrag är att verka som en länk mellan barn, vuxna och 

övriga samhället. BRIS är ett skyddsnät för utsatta barn då dessa hör av sig 

anonymt och kostnadsfritt till organisationen. 

 

BRIS bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer och verksamheten erbjuder alla 

barn i Sverige och Hallstahammar ett kvalificerat och utökat stöd. BRIS utför ett 

viktigt arbete för att förbättra barns livsvillkor samt att genom volontärer 

informera barn i hela landet om deras rättigheter. 

 

BRIS är en väl etablerad organisation i samhället som med sin service erbjuder 

ett komplement till Individ och familjeomsorgens egen verksamhet. BRIS kan 

genom att hålla kontakt med ett barn via telefon, mail eller chatt som en neutral 

part ge stöd och också rekommendera barn att söka vidare hjälp om så behövs.”  

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att bevilja föreningen Bris 34 350 

kronor i verksamhetsbidrag för verksamhetsår 2018. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 219. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen Barnens rätt i samhället (Bris) verksamhetsbidrag om 

34 350 kronor för verksamhetsår 2018. 

 

 
______ 

Exp till:  Bris 

  Controller 

  Biträdande socialchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 16 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 77 

 

Kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2017   Dnr 156/17 

 

Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse inkommen den 18 maj 2017 ansökt om 

kommunalt bidrag för sin verksamhet. BOJ äskar ett belopp som motsvarar 

minst 3 kr per kommuninnevånare. I Hallstahammars fall skulle det enligt 

BOJ bli 45000 kronor. Verksamheten är starkt beroende av detta bidrag för 

sin verksamhet som i huvudsak bygger på frivilliginsatser.  

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 31 maj 2017 följande: ”Verksamheten är 

efterfrågad och uppskattad av kommuninnevånarna och under 2015 var 51 

stycken ärenden och under 2016 67 ärenden aktuella hos BOJ från 

Hallstahammar. Men med nuvarande ekonomiska läge för socialnämnden 

saknas dock budgetmedel för att kunna ge detta efterfrågade bidrag.”  

 

Brottsofferjouren Hallstahammar-Surahammar har sökt kommunalt bidrag för 

verksamhetsåret 2017 tidigare och ansökan avslogs av socialnämnden den 29 

september 2016. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2017 § 220. 

 

Karin Enedahl (S) yrkar att bevilja Brottsofferjourens ansökan. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

Karin Enedahls (S) yrkande och avslag till arbetsutskottets förslag.   

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja ansökan om kommunalt bidrag från Brottsofferjouren för år 2017 om 

45 000 kronor. 

 

 
______ 

Exp till:  Brottsofferjouren 

  Controller 

  Biträdande socialchef 
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Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-06-15 17 (17) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 78 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-15. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-15. 

 Synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-15. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-06-08. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 


