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Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-12.20.
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Mariette Sjölund (S), ordförande
Ingvor Regnemer (S)
Birgitta Westman (S)
Lennart Ahlström (S)
Lars Jonsson (S) ej §§ 116-117
Elisabeth Erngren (V)
Charlotte Steiner (V)
Isabella Piva (M)
Sari Svanström (C)
Tommy Emterby (KD)
Niklas Norling (S)
Harriet Berggren (S) §§ 116-117

Övriga deltagande

Ersättare: Anna-Karin Folkesson (S), Harriet Berggren (S) ej §§ 116-117, Barbara Kabacinski Hallström (L) och Maria Blomberg (L) samt sekreterare Patrik
Skanser, socialchef Lillemor Quist, biträdande socialchef Jari Heikkinen, t.f
områdeschef Hanna Wannberg §§ 101-107, utbildningskonsulent Arman Elezovic § 101, områdeschef Anna Sundin §§ 101-115, enhetschef Lotta Linde § 103,
områdeschef Marie Lindblom §§ 101-106, områdeschef Monika Selin §§ 101106 och controller Ann-Sofie Eriksson §§ 101-106.

Närvarorätt

Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Ingvor Regnemer (S)
Kommunhuset den 4 oktober 2016 klockan 13.00.
Paragrafer 101-117
………………………………………………………………………
Patrik Skanser

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………………………………………………………
Ingvor Regnemer (S)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-29

Anslaget uppsättes

2016-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Patrik Skanser

§§ 101-117
Anslaget nedtages

Utdragsbestyrkande

2016-10-26
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SN § 101
Information om projekt Ung Dnr 23/16
T.f. områdeschef Hanna Wannberg och utbildningskonsulent Arman Elezovic
informerar om projekt Ung. Projektet syftar till att utveckla tydliga, prestigelösa
och effektiva samverkansformer inom kommunen, samordna och effektivisera de
redan befintliga insatser som erbjuds inom kommunen, skapa och utveckla gemensamma insatser och metoder som saknas inom kommunen och minska ungas
utanförskap i Hallstahammars kommun. Målet är att inga ungdomar mellan 1525 år, som varken arbetar eller studerar i Hallstahammars Kommun, ofrivilligt
ska vara utan en lämplig sysselsättning.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 102
Förordnande och delegation till nyanställda vid socialjouren i Västerås
Dnr 132/16
Förvaltningen anför i skrivelse den 30 augusti 2016 att ”Hallstahammars kommun har sedan 2009 ett avtal avseende socialjour. Avtalet innebär att socialjouren i Västerås, vilken fungerar som en länsjour för Västmanland, under icke
kontorstid hanterar akuta enskilda ärenden. För att de anställda inom jouren ska
kunna utöva sitt yrke och avlasta ordinarie tjänstemän efter kontorstid behöver
varje anställd på socialjouren få samma delegering som socialsekreterare anställda inom Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun. Socialjouren har nyligen anställt ny personal vilka behöver få denna delegering.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 436.
Socialnämnden beslutar
att förordna och ge delegation till XXXXXXXXX och XXXXXXXXX vid socialjouren i Västerås stad under deras anställning där, varvid förordnandet innebär att berörda personer erhåller delegation att fatta beslut i enskilda individärenden enligt Hallstahammars kommuns delegationsbestämmelse avseende socialsekreterare i myndighetsutövande befattning samt erhåller ett personligt förordnande att fatta beslut om begäran om handräckning rörande ärenden enligt Lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Socialjour Västmanland, 721 87 Västerås
Områdeschef IFO

Utdragsbestyrkande
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SN § 103
Information om projektet Motivationssatsning för att bryta missbruk
Dnr 23/16
Områdeschef Anna Sundin och enhetschef Lotta Linde informerar om det pågående projektet Motivationssatsning för att bryta missbruk. Projektets målgrupp
är personer med beroendeproblematik aktuella inom socialförvaltningen som är
motiverade till en förändring. Syftet är att minska beroendet hos deltagarna,
minska kostnaderna för beroendevården, minska kostnader för försörjningsstöd
och väcka intresse för ett yrke och ett aktivt arbetsliv.
Vidare informerar enhetschef Lotta Linde om att härberget kommer att invigas
den 19 oktober 2016.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 104
Information från förvaltningen/förvaltningschefen Dnr 23/16
Socialchef Lillemor Quist informerar om aktuella händelser inom förvaltningen.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 105
Information från samverkansgrupperna Dnr 23/16


Justerandes signatur

Samverkansgruppen för äldreomsorgen, Lövåsen och Strandgården informerar om sitt besök på Lövåsen.

Utdragsbestyrkande
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SN § 106
Delårsrapport per augusti 2016 för socialnämnden Dnr 109/16
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport
medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Förvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2016. Sammanfattningsvis
anförs bland annat att arbetet med att möta våra brukares behov, i enlighet med
vision, värdegrund, socialnämndens mål och gällande lagstiftning, samtidigt som
vi utvecklar och effektiviserar verksamheterna fortsätter. Fokus på kunden, dennes behov och hur vi möter det samt på hur vi bemöter alla människor vi på olika
sätt kommer i kontakt med är en viktig framgångsfaktor. Vi arbetar intensivt med
att införa ett salutogent synsätt vilket på sikt kommer att medföra positiva faktorer för både brukare, anhöriga och medarbetare.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april 2016 om nya mål för socialnämnden och i juni beslutade nämnden om indikatorer och mätvärden för att
kunna följa utvecklingen av måluppfyllelsen. Arbetet med att nå måluppfyllelse
är därmed startat men det är förtidigt per den sista augusti att ange graden av
måluppfyllelse.
Socialnämndens budgeterade kostnader är 498 820 tkr, med en nettokostnad av
351 547 tkr. Socialnämnden prognostiserar vid årets slut ett underskott på
-18 090 tkr, vilket kan jämföras med 2015 års bokslut som gav ett underskott
med -10 967 tkr. Resultatområde Äldreomsorg prognostiserar ett underskott på
ca -10 040 tkr. Resultatområde Arbete och Utbildning prognostiserar ett överskott på drygt +1 140 tkr. Resultatområde LSS prognostiserar ett underskott på
-1 560 tkr. Resultatområde IFO prognostiserar ett underskott med ca -7 630 tkr.
Förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar ett resultat på totalt +- 0 tkr.
Det finns dock risk för ett underskott inom socialnämnden till följd av högre utbetalda arvoden än budgeterad.
Underskottet ligger i huvudsak inom tre större områden och dessa är hemtjänsten
där volymerna av hemtjänststimmar och ärenden ökat väsentligt mer än tidigare.
Kostnaden för externa placeringar av barn och unga överstiger också vida tilldelade budgetmedel. Effekterna av avtalsrörelsen, ersättningsnivåerna för obekväm
arbetstid och egna lokala satsningar ökar också väsentligt på underskottet.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat den 20 juni 2016 § 118 bland annat att
nämnderna i samband med delårsrapporten per augusti månad ska inlämna en
handlingsplan till kommunstyrelsen för att kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan verksamhetens
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. SN § 106
behov och tillgänglig totalekonomi.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 433.
Isabella Piva (M) yrkar att kommunen ska införa lagen om valfrihetssystem
(LOV).
Sari Svanström (C) yrkar som tillägg att en handlingsplan upprättas för att se
över sjukfrånvaron i förvaltningen. Tommy Emterby (KD) instämmer i Sari
Svanströms (C) yrkande.
Mariette Sjölund (S) yrkar att ett extra sammanträde för socialnämnden ska hållas den 13 oktober 2016, klockan 8.15, med anledning av handlingsplan angående det ekonomiska läget för socialnämnden.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med avslag till
dels Isabella Pivas (M) yrkande, dels Sari Svanströms (C) tilläggsyrkande.
Härefter beslutar socialnämnden med bifall till Mariette Sjölunds (S) yrkande.
Socialnämnden beslutar således
att godkänna socialnämndens delårsrapport per augusti 2016 och överlämna den
till kommunstyrelsen, samt
att ett extra sammanträde för socialnämnden ska hållas den 13 oktober 2016,
klockan 8.15, med anledning av handlingsplan angående det ekonomiska läget
för socialnämnden.
Isabella Piva (M) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 § 106/2016.
Sari Svanström (C) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 2 §
106/2016.
Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Controller SN

Utdragsbestyrkande
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SN § 107
Antagningsregler, rutiner och bestämmelser vid Vuxenutbildningen
Dnr 164/16
Förvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2016 bl a att: ”Vuxenutbildningen regleras av skollag och vuxenutbildningsförordning och grundprincipen i
styrdokumenten är att vuxenutbildningen är ämnat för dem som inte lyckats nå
målen för grundskolan respektive gymnasieskolan.
Det är viktigt att kommunens antagningsprinciper till vuxenutbildningen är rättssäkra och att de sökande får en likvärdig behandling. Socialnämnden fattade beslut om antagningsregler för ett antal år sedan men inget dokumenterat beslut
finns att hitta och de behöver nu uppdateras och kompletteras utifrån den nya
skollagen som gäller från 1 januari 2016 samt vuxenutbildningsförordningen.
Under handläggningen av ansökningarna till vuxenutbildning finns ett antal rutiner och bestämmelser. Det är viktigt i en myndighetsutövning att rutinerna är
fastlagda, tydliga, transparanta och politiskt beslutade.”
Förslag till antagningsregler, rutiner och bestämmelser vid Vuxenutbildningen
har upprättats av förvaltningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 434.
Socialnämnden beslutar
att fastställa antagningsregler, rutiner och bestämmelser vid vuxenutbildningen
från och med den 1 oktober 2016, enligt en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till:

Justerandes signatur

Rektor Vuxenutbildning
Områdeschef AoU
Reglementspärmen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-29

Sida

10 (20)

SN § 108
Godkännande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken, FB
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 109
Ansökan till Västmanlands tingsrätt om utseende av särskilt förordnad
vårdnadshavare till minderårigt barn utan vårdnadshavare i Sverige
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 110
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken
(1949:381)
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 111
Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken
(1949:381)
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighetsoch sekretesslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SN § 112
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran), PL 214 - för yttrande Dnr 17/16
Kommunstyrelsen har den 5 september 2016 översänt ett reviderat förslag till ny
detaljplan för del av Kolbäcks centrum, före detta förskolan Myran. Planförslaget
innebär bland annat att ny bostadsbebyggelse i flera våningar kan byggas på den
del av fastigheten där förskolebyggnaden ligger i dag. En stor del av den gamla
förskolegården sparas samtidigt som park- och naturmark och blir därmed tillgänglig för alla.
Förslaget har tidigare varit ute på dels samråd, där nämnden har yttrat sig, dels
granskning, där nämnden beslutade att man inte hade något att erinra mot förslaget.
Socialnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast den 3 oktober
2016 lämna synpunkter på planförslaget.
Förvaltningen anför i skrivelse den 13 september 2016 att: ”Socialnämnden ställer sig positiv till den föreslagna detaljplanen då fastigheten kommer att inrymma
bostäder. I första hand har socialnämnden ett stort intresse av att fler bostäder
byggs i kommunen. I kommunen råder idag bostadsbrist, vilket socialnämnden
känner av och har en stor utmaning att möta. Kommuninvånare som av olika skäl
inte kan på egen hand få ett hyreskontrakt vänder sig till socialnämnden och ber
om stöd. I nuläget kan inte Socialnämnden bistå med detta och det blir fler och
fler som inte har ett eget boende. Många ungdomar, boende i kommunen, har en
önskan om att få en egen bostad, men det finns inga bostäder att få och då blir
man ofrivilligt kvarboende hos sina föräldrar, eller andra vuxna. Det finns äldre
personer som idag bor i en villa, som innebär en del arbete, och som önskar sig
en lägenhet eller ett boende på markplan. Om det fanns fler lediga bostäder i
kommunen så skulle de äldre kunna flytta till ett lämpligt boende och de barnfamiljer som har en önskan om att köpa en villa i Hallstahammar ges en möjlighet
att göra det. Socialnämnden har inte något att erinra mot det nya förslaget till
detaljplan för Kolbäck-Vallby 1:89.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 437.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över förslag till detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran), PL 214, överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2016.
_______
Exp till:
Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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SN § 113
Detaljplan för del av Hallstahammar, Nirvana 9, Pl 215 - för yttrande
Dnr 223/15
Kommunstyrelsen har den 31 augusti 2016 översänt förslag till detaljplan för del
av Hallstahammar, Nirvana 9, Pl 215, till bl a socialnämnden för yttrande. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 14 december 2015 och 1 februari 2016.
Förslaget till detaljplan har reviderats efter inkomna synpunkter.
Syftet med planen är att pröva marken för bostadsändamål och kontorsverksamhet. Till planområdet hör även en mindre del av den kommunalt ägda fastigheten
Tuna 1:92, vilken i dag består av en asfaltslagd parkering och en vildvuxen
grönyta. I syfte att skapa ett mer sammanhållet område prövas denna yta för
småhusändamål.
Socialnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast den 30 september 2016 lämna synpunkter på planförslaget.
Förvaltningen anför i skrivelse den 13 september 2016 att: ”Socialnämnden ställer sig positiv till den föreslagna detaljplanen då fastigheten kommer att inrymma
bostäder. I första hand har socialnämnden ett stort intresse av att fler bostäder
byggs i kommunen. I kommunen råder idag bostadsbrist, vilket socialnämnden
känner av och har en stor utmaning att möta. Kommuninvånare som av olika skäl
inte kan på egen hand få ett hyreskontrakt vänder sig till socialnämnden och ber
om stöd. I nuläget kan inte Socialnämnden bistå med detta och det blir fler och
fler som inte har ett eget boende. Många ungdomar, boende i kommunen, har en
önskan om att få en egen bostad, men det finns inga bostäder att få och då blir
man ofrivilligt kvarboende hos sina föräldrar, eller andra vuxna. Det finns äldre
personer som idag bor i en villa, som innebär en del arbete, och som önskar sig
en lägenhet eller ett boende på markplan. Om det fanns fler lediga bostäder i
kommunen så skulle de äldre kunna flytta till ett lämpligt boende och de barnfamiljer som har en önskan om att köpa en villa i Hallstahammar ges en möjlighet
att göra det. Socialnämnden har inte något att erinra mot det nya förslaget till
detaljplan för Nirvana 9.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 438.
Socialnämnden beslutar
att som sitt yttrande över detaljplan för del av Hallstahammar, Nirvana 9, Pl
215, överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2016.
_______
Exp till:
Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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SN § 114
Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i Hallstahammars
kommun Dnr 171/16
Förvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2016 bl a att: ”Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en nationell handlingsplan för den
sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Förslagen berör tre områden;
den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag, organisation och utbildning
samt forskning och utveckling. Handlingsplanen fokuserar på att förbättra förutsättningarna för verksamheten men det är barnens och familjernas perspektiv utifrån barnets bästa och barns delaktighet som har varit ledstjärnan i arbetet.
Det är kommunerna som via den sociala barn- och ungdomsvården ansvarar för
att ge barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa skydd och stöd. Demografiska förändringar, nya målgrupper tillsammans med alltmer komplexa arbetsuppgifter har gjort att kraven på verksamheten har ökat. Det innebär att uppdraget både har breddats och fördjupats. Samtidigt beskrivs den sociala barn- och
ungdomsvården ofta som en verksamhet med hög personalomsättning och med
svårigheter att rekrytera personal. Även om många kommuner arbetar aktivt med
frågorna så står man generellt inför stora, långsiktiga utmaningar som kräver insatser på flera olika nivåer.-/-/SKL:s nationella handlingsplan ska sedan brytas ner regionalt och dessutom följas av kommunala handlingsplaner som ska syfta till att verkställa de nationella
ambitionerna. Satsningen har så här långt följts av en delvis finansiering men den
ambitionshöjning som både är nödvändig och önskad finansieras inte av tilldelade statsbidrag och nuvarande ramar. Detta bör beaktas i kommande budgetarbete.”
Förvaltningen har upprättat ett förslag till handlingsplan för den sociala barnoch ungdomsvården i Hallstahammars kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 435.
Socialnämnden beslutar
att under förutsättning att socialnämnden tilldelas medel för ändamålet i 2018-års
budget, anta handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i Hallstahammars kommun, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.
_______
Exp till:

Justerandes signatur

Områdeschef IFO
Controller IFO
Utdragsbestyrkande
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SN § 115
Projekt sänkt heltidsmått med bibehållen lön för myndighetsutövande
handläggare på Barn och familj inom IFO – för godkännande samt finansiering härför Dnr 112/16
Kommunstyrelsen har i sina mål för perioden 2016-2019 under ”Ansvar och engagemang – Hallstahammar ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare där
de anställda är friska, glada och engagerade” bland annat beslutat att en indikator
ska vara ”Pilotprojekt med 35 timmars arbetsvecka genomfört och analyserat
senast 2017.”
I förslag till mål och budget för perioden 2017-2019 framgår att socialförvaltningen har för avsikt att under två år driva ett projekt där socialsekreterarna på
Barn och familj kommer att erbjudas 35-timmarsvecka med bibehållen lön. För
att kunna genomföra detta behövs förstärkning på handläggarsidan och nämnden
får ett tillskott om en halv tjänst och har att själv lösa övrig finansiering av projektet. Projektet sänkt heltidsmått skall underställas kommunstyrelsen innan
projektet får startas. Av projektbeskrivningen skall framgå nuläge (bemanning,
kompetens, arbetsmiljö, frånvaro, personalomsättning mm). Vidare skall syfte
och mål med projektet beskrivas. Utöver detta skall det finnas indikatorer som
mäter av huruvida projektets målsättning nås.
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2016 § 61 att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till projektplan. I planen anförs bland annat att under de senaste åren har många av Sveriges individ- och familjeomsorger
(IFO) påverkats av den ökade ärendemängden under senaste åren av främst flyktingströmmarna etc. Följden av dessa strömmar har ofta blivit en mycket hög arbetsbelastning inom individ- och familjeomsorgen och särskilt inom barn och
ungdomsvården. Utredningar inom socialtjänsten som rör barn och unga beskrivs
ofta som de svåraste utredningarna inom socialtjänsten och socialsekreterare
inom denna enhet har ett komplicerat och ansvarsfullt arbete. För att säkerställa
att barn och unga inte far illa krävs ofta svåra bedömningar, ibland i akuta situationer, som kan komma att ha stor inverkan på barnens, ungas och föräldrarnas liv. Flera studier visar att nyexaminerade socionomer ofta får ansvar för
svåra utredningar och bedömningar som har stor inverkan på individens livssituation, exempelvis omhändertagande av barn. Studierna visar även att majoriteten av socialsekreterarna inte stannar tillräckligt länge för att hinna utveckla tillräckligt hög kompetens för yrket. I landet görs olika former av försök med arbetstidsförkortningar bland annat och detta efterfrågas ofta av socionomerna.
Därför vill Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar göra ett försök med
35-timmars arbetsvecka under en tvåårsperiod.
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Forts. SN § 115
Projektet omfattar en grupp om 13 stycken myndighetsutövande handläggare på
Barn och familj inom IFO och utöver dessa kommer 2.0 tjänster att tillsättas.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Lennart Ahlström (S) yrkar dels att hemställa hos kommunstyrelsen att godkänna
projekt om sänkt heltidsmått med bibehållen lön för myndighetsutövande handläggare på Barn och familj inom IFO under två år, med start 1 januari 2017, dels
att godkänna projektplanen, dels att utöver de i mål och budget 2017-2019 tilldelande medlen om 250 000 kronor per år för 2017 och 2018, finansiera projektet inom befintlig budgetram.
Isabella Piva (M) yrkar avslag till Lennart Ahlströms (S) yrkanden. Tommy
Emterby (KD) och Sari Svanström (C) instämmer i Isabella Pivas (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
Lennart Ahlströms (S) yrkanden och med avslag till Isabella Pivas (M) yrkande.
Socialnämnden beslutar således
att hemställa hos kommunstyrelsen att godkänna projekt om sänkt heltidsmått
med bibehållen lön för myndighetsutövande handläggare på Barn och familj
inom IFO under två år, med start 1 januari 2017,
att godkänna projektplan, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att utöver de i mål och budget 2017-2019 tilldelande medlen om 250 000 kronor
per år för 2017 och 2018, finansiera projektet inom befintlig budgetram.
Isabella Piva (M) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 1 § 115/2016.
Tommy Emterby (KD) och Sari Svanström (C) reserverar sig mot beslutet.

_______
Exp till:
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SN § 116
Kommunalt bidrag till Brottsofferjouren för år 2017 Dnr 114/16
Brottsofferjouren Hallstahammars/Surahammar (BOJ) har den 17 maj 2016 inkommit med en ansökan om kommunalt bidrag från Hallstahammars kommun
för kalenderåret 2017. I ansökan äskas medel om 3 kronor per kommuninvånare,
vilket för Hallstahammars kommuns del rör sig om cirka 45 000 kronor.
Förvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2016 bland annat att:
”Brottsofferjouren (BOJ) har i skrivelse daterad 2016-05-17 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 beroende av detta bidrag för sin verksamhet
som i huvudsak bygger på frivilliginsatser. Verksamheten är dessutom efterfrågad och uppskattad av kommuninnevånarna och under 2015 var 51 stycken
ärenden aktuella hos BOJ från Hallstahammar.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 440.
Ingvor Regnemer (S) yrkar att ansökan avslås med hänvisning till att medel
härför saknas i socialnämndens budget.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till
Ingvor Regnemers (S) yrkande och med avslag till arbetsutskottets förslag.
Socialnämnden beslutar således
att avslå Brottsofferjourens ansökan om kommunalt bidrag för år 2017 med hänvisning till att medel härför saknas i socialnämndens budget.
Sari Svanström (C) reserverar sig mot beslutet.

_______
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Justerandes signatur

Brottsofferjouren

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-09-29

Sida

20 (20)

SN § 117
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-29.
 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-29.
 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-09-06 samt 2016-09-20.
Anmälningarna föranleder inget beslut.
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