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Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 8.15-11.35. 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Harriet Berggren (S)   
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Charlotte Steiner (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Sari Svanström (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Gary Johnsén (SD)  
 
Övriga deltagande Ersättare: Birgitta Westman (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Anna-

Karin Folkesson (S), Elisabeth Erngren (V), Barbara Kabacinski Hallström (L) 

samt sekreterare Patrik Skanser, nämndsekreterare Julia Wilén, socialchef Lil-

lemor Quist, områdeschef Anna Sundin, konsult XXXXXXXXXXXX § 119, 

kvinnofridssamordnare Sofie Silfverbrand § 120, biträdande socialchef Jari 

Heikkinen §§ 119-131, områdeschef Monika Selin §§ 119-131, controller Na-

tasha Arborelius §§ 120-121 och controller Ann-Sofie Eriksson §§ 119-121. 

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

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 november 2016 klockan 12.30. 

 Underskrifter  Paragrafer 119-134 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Patrik Skanser 
  

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

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

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 119-134 
  

Sammanträdesdatum 2016-10-27 
  

Anslaget uppsättes 2016-11-01 Anslaget nedtages 2016-11-23 
 

§ 132 uppsatt 2016-10-27              § 132 nedtas 2016-11-18 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

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

Patrik Skanser  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 119 

 

Information om genomlysning av familjehemsvården i Hallstahammar 
Dnr 23/16 

 

Konsult XXXXXXXX informerar om den genomlysning av familjehemsvården i 

Hallstahammar som utförts vid Individ- och familjeomsorgen. Syftet med 

genomlysningen var att kartlägga eventuella kvalitetsbrister i familjehemsvården, 

initialt med fokus på konsulentstödda placeringar och även nämndens egna 

familjehem. 
______ 
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Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 120 

 

Information om kvinnofridssamordnare   Dnr 23/16 

 

Sofie Silfverbrand informerar om sitt arbete som kvinnofridssamordnare vid In-

divid- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun. Som kvinnofridssam-

ordnare arbetar man bland annat med personer som är utsatta för våld i nära re-

lation. 
_______ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

SN § 121 

 

Mål och budget 2017-2019 för socialnämnden   Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 bl a att fastställa kom-

munstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2017-2019. Vidare be-

slutade kommunfullmäktige den 20 juni 2016 § 77 bl a att styrelsen, nämnder, 

förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera 

till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 2017 

till 2019 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och 

med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen skall 

inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 oktober 2016.  

 

Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2017-

2019. Av förslaget framgår bland annat att socialnämnden förväntas erhålla en 

planeringsram om 383 417 tkr inför arbetet med verksamhetsplan och budget för 

år 2017. Av nettoramökningen på 31 870 tkr avser 7 620 tkr för 2017 års 

löneökningar. Ingen kompensation för prishöjningar inför 2017. Resterande 

belopp om 24 250 tkr är s k riktad ramutökning. 

 

Socialnämnden hade 31 augusti 2016 580 personer anställda, varav 519 kvinnor 

och 61 män. Kvinnornas medelålder är 45,70 år och männens 40,48  år. Av de 

anställda på socialförvaltningen arbetar 73,1 % heltid och 26,9 % arbetar deltid. 

Av de kvinnliga arbetstagarna arbetar 72,8 % heltid och 27,2 % arbetar deltid. 

Av de manliga arbetstagarna arbetar 78 % heltid och 18 % deltid. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 18 oktober 2016 § 465 att överlämna ärendet till 

socialnämnden utan eget förslag. 

 

Charlotte Steiner (V) yrkar att fastställa socialnämndens mål och budget 2017-2019 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på Charlotte Steiners (V) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts besluter socialnämnden med bifall till 

Charlotte Steiners (V) yrkande och med avslag till Hans Strandlunds (M) av-

slagsyrkande. 

 

Socialnämnden beslutar således 

 

att fastställa socialnämndens mål och budget 2017-2019 utifrån kommunfullmäkti-

ges beslut den 20 juni 2016 § 121 samt överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

Hans Strandlund (M), Sari Svanström (C), Tommy Emterby (KD) och Gary Johnsén 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen 
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SN § 122 

 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, Hallstahammar – ansö-

kan om verksamhetsbidrag för år 2017   Dnr 179/16 

 

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, ansöker i 

skrivelse inkommen den 7 oktober 2016 om verksamhetsbidrag för år 2017. 

RSMH anför avslutningsvis: ”Vår önskan är att vi fortsättningsvis får 180 000 i 

bidrag/år från Social och Serviceförvaltningen i Hallstahammars kommun.” 

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2016 bl a att RSMH fyller en vik-

tig funktion i samhället och fungerar som ett komplement och en viktig samar-

betspartner till kommunens verksamheter och arbete för personer med psykisk 

ohälsa.   

 

Avslutningsvis föreslås socialnämnden besluta att bevilja Riksförbundet för 

social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, bidrag med 180 000 kronor för 

år 2017 och att kostnaden ska finansieras inom befintlig budget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 458. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, Hallstahammar, 

bidrag med 180 000 kronor för år 2017, samt  

 

att kostnaden finansieras inom befintlig budget. 

 

 

 

______ 
Exp till:        RSMH Hallstahammar, Surbrunnsvägen 4D, 734 32 Hallstahammar  

  Controller SN 
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SN § 123 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2016 Dnr 

90/16   

 

Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 

skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldig-

heten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på 

nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.  Rapportering ska ske en gång i 

kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revi-

sorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Områdeschef för LSS-verksamheten har den 10 juni 2016 sammanställt en redo-

visning för kvartal 3 år 2016. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte 

fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 460. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3 år 2016 som en anmälan, 

samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 

______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen 

  Revisorerna 
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SN § 124 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 

(2001:453) kvartal 3 år 2016   Dnr 91/16 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-

nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 

och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 

ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har den 4 april 2016 sammanställt en redovis-

ning av kvartal 3 år 2016. Rapporten visar att det fanns åtta stycken gynnande 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns inom äldreomsorgen. 

Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnade 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 461. 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att notera redovisningen av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § soci-

altjänstlag (2001:453), kvartal 3 år 2016 som en anmälan, samt  

 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

 

 

 

______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen 

  Revisorerna 
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SN § 125 

 

Motion av Jenny Landernäs (M) angående webbplats för möten – för ytt-

rande   Dnr 175/15 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 14 december 2015: ”De senaste må-

nadernas flyktingström sätter samhället på prov. Men den visar också på den 

oerhörda styrka och gemenskap som finns runt om oss. Föreningar, företag, pri-

vatpersoner - initiativen är både många och betydelsefulla. Kommunen kan 

också bidra genom att skapa möten och arenor för att underlätta. Den vision vi 

nu antar pekar ut den delen av kommunens arbete som mycket viktig väg för 

framtiden. 

 

Vi vill att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats vi som 

har bott och verkat i Hallstahammar en dag, ett år eller ett helt liv kan få kontakt 

med varandra. För att chatta, ta en joggingtur, spela ett parti Alfapet. Helt enkelt 

umgås med varandra, lära av varandra och få ökad förståelse för varandra. Vi 

tänker att privatpersoner, näringsliv såväl som föreningsliv ska vara välkomna att 

söka kontakt med varandra och bidra till en stark mångfald. En vinst är en ökad 

språkinlärning och integration, men den största är en ökad gemenskap oavsett var 

du är född, oavsett hur gammal du är eller oavsett vilken bakgrund du har. Hall-

stahammar är en fantastisk kommun att bo i, låt oss visa det tillsammans! 

 

Nya Moderaterna Hallstahammar yrkar på 

Att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats där privatper-

soner, näringsliv, föreningsliv samt övriga civilsamhället kan mötas och få kon-

takt med varandra för att stärka gemenskapen.” 

 

Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2016 att: ”Kommunen ska 

arbeta för att integrationen ska underlättas och möjliggöras för de nyanlända som 

kommer till Hallstahammars kommun. Motionärens förslag skulle kunna vara en 

bra del av detta utbud. Socialnämnden har dock ingen ekonomisk möjlighet av 

avdela resurser för detta ändamål.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 462.  

 

Hans Strandlund (M) yrkar att motionen ska bifallas. Sari Svanström (C) in-

stämmer i Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande. 
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Forts. SN § 125 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att avslå motion gällande webbplats för möten med hänvisning till att medel sak-

nas för ändamålet i socialnämndens budget. 

 

Hans Strandlund (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

 

 

______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen 
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SN § 126 

 

Motion av Marianne Avelin (C), Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård 

(L) och Tommy Emterby (KD) angående trygghetsboende i Kolbäck – för 

yttrande   Dnr 178/16 

 

Marianne Avelin (C), Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy 

Emterby (KD) anför i en motion den 19 september 2016: ”I Hallstahammar 

byggs det ett äldreboende som ska tas i drift 2017. Trots detta kommer vi fortsatt 

att ha brist på äldreboende platser. 

Övriga boenden har hög belastning. Majoriteten av dessa boenden är centrerade 

till Hallstahammar tätort och speglar inte hur kommunen ser ut i boendesprid-

ning gällande äldre.   

Prognosen är att vi ser en åldrande befolkning och kommunen måste stå rustad 

för detta och planlägga olika typer av boenden, men också se på spridningen av 

boendemöjligheter i hela kommunen. Inte bara fokusera på största tätorten.  

Äldre personer efterfrågar redan idag ytterligare service i hemmet utan att vara 

redo för ett äldreboende. Där ex service kan avropas. Trygghetsboende är för 

äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social 

samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.  

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel 

om. Vi slår exempelvis fast det i kommunens eget bostadsförsörjningsprogram.  

Ett trygghetsboende skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flytt-

kedjor. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu till-

gängliga villan eller lägenheten. 

Alliansen i Hallstahammar anser att Hallstahammars kommun bör göra sitt yt-

tersta för att skapa denna boendeform. 

  

Alliansen i Hallstahammar yrkar med anledning av det ovanstående på: 

att öppna ett trygghetsboende i Kolbäck. 

att ta fram en konkret plan på hur fler trygghetsbostäder kan erbjudas i hela 

kommunen som motsvarar behovet”  

 

Kommunstyrelsen har översänt motionen till socialnämnden för yttrande. 

 

Socialnämndens ordförande anför i skrivelse den 11 oktober 2016 att: 

”Vi socialdemokrater har länge arbetat för att Hallstahammars kommun ska vara 

en bra plats att åldras i. Vi har tillsammans med majoriteten under lång tid ut-

vecklat insatser och verksamheter för att möta den demografiska utvecklingen. 

Hallstahammars kommun får goda omdömen av de som får stöd och hjälp av de 

kommunala verksamheterna men också för det förebyggande arbetet av kommu-

nens pensionärsorganisationer. I kommunen finns flera träffpunkter, ett stort och 

välfungerande trygghetsboende i Hallstahammar mm. Vi bedriver uppsökande 

verksamhet och har ett mycket gott samarbete med organisationerna i det kom-

munala pensionärsrådet. Vi socialdemokrater arbetar vidare med att vidareut 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts. SN § 126 

 

veckla den goda servicen vi erbjuder våra äldre. Bland målen som socialnämn-

den har antagit framgår också att trygghetsboende planeras även för Kolbäck. 

Det pågår redan idag ett arbete med att utse lämpliga fastigheter för detta ända-

mål. Socialnämnden kommer också ha aktuella planer för denna utveckling som 

kommer revideras årligen med anledning av den åldrande befolkningen. Vi so-

cialdemokrater har alltid arbetat för att kommunens äldre ska få en god vård och 

omsorg och för att man på äldre dar ska kunna åldras med gott stöd och värdig-

het. Detta kommer vi fortsätta att göra. 

 

Med hänvisning till att vi i socialnämnden redan antagit mål som visar vår am-

bition och vilja att utveckla trygghetsboenden i t.ex. Kolbäck anser jag att mo-

tionen är besvarad.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 463.  

 

Hans Strandlund (M) yrkar att motionen ska bifallas. Sari Svanström (C) in-

stämmer i Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar socialnämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motion angående trygghetsboende i Kolbäck ska anses vara besvarad med 

hänvisning till vad som anförs i socialnämndens ordförandes skrivelse den 11 

oktober 2016. 

 

Hans Strandlund (M), Sari Svanström (C) och Tommy Emterby (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

 

 

______ 
Exp till:        Kommunstyrelsen 
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SN / Ps 

AU § 127 

 

Uppföljning av sommarsysselsättning för ensamkommande barn och ung-

domar i Hallstahammars kommun   Dnr 163/16 

 

Isabella Piva (M) och Tommy Emterby (KD) väckte vid sammanträdet den 25 

augusti 2016 § 100 ärende gällande uppföljning av sommarsysselsättning för en-

samkommande barn och ungdomar i Hallstahammars kommun enligt följande: 

”Meningsfull sysselsättning under sommaren är viktigt för ungdomar. Inte bara 

för att ta ansvar för sin egen vardag och lära sig att arbete lönar sig men även för 

att undvika de negativa delar en sommar i rastlöshet kan bidra med. Ungdomen, 

tillsammans med sina föräldrar, har självklart det största ansvaret. Kommunen 

kan erbjuda stöd och möjligheter. Men för de ungdomar som kommit hit utan 

föräldrar har kommunen ett något större ansvar, tillsammans med den unge 

själv. Många föreningar- och organisationer har velat hjälpa till och erbjudit ak-

tiviteter för våra ensamkommande barn-och ungdomar under sommaren, vilket 

förvaltningen enligt egen utsago tagit höjd för. Trots ovanstående goda planering 

hör vi oroväckande nyheter från och kring de ensamkommande barn- och ung-

domar som bor i Hallstahammar. Oro kring boenden, ungdomar som rör sig på 

centrum och ungdomar som använder droger. Vi hör också att det har varit svå-

righeter kring organisationen av aktiviteter mellan kommunen och före-

ningar/organisationer. Hur går detta samman och vilka resultat ser man av den 

sommarsysselsättning som de ensamkommande ungdomarna erbjudits och tagit 

del av? 

Såldes yrkar vi att; 

Nämnden så snart som möjligt får en presentation av arbetet som skedde inför 

sommaren gällande ovanstående, samt vilket resultat man kan se nu efter att 

sommarsysselsättningarna avslutas.” 

 

Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2016 § 100 att behandla ärendet vid ett 

senare tillfälle. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 464.  

 

Socialnämnden beslutar 

 

att avslå ärende gällande uppföljning av sommarsysselsättning för ensamkom-

mande barn och ungdomar i Hallstahammars kommun. 

 

 

 

______ 
Exp till:        Isabella Piva 

  Tommy Emterby 
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SN § 128 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-27. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-27. 

 Arbetsutskottets protokoll daterade 2016-10-04 samt 2016-10-18. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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SN § 129 

 

Detaljplan för del av Strömsholm – Blåklockan (Pl 218), för granskning – 

för yttrande    Dnr 129/16 

 

Socialnämnden har fått detaljplan för del av Strömsholm, Blåklockan (Pl 218), 

för yttrande i granskningsskedet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 16 november 2016. 

 

Hallstahammars kommun fick i december 2015 in en ansökan om planbesked för 

fastigheten Strömsholm 8:60. Den sökanden vill använda fastigheten för bo-

stadsbebyggelse och i januari 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 

ett planarbete skulle påbörjas för fastigheten. Idag finns en tom byggnad som ti-

digare använts för vårdändamål. Planförslaget har varit ute på samråd under pe-

rioden 7 juni till den 10 juli 2016. Totalt kom det in 10 skriftliga synpunkter på 

planförslaget. I samrådsredogörelsen finns alla yttranden att läsa. 

 

Efter samrådet har planavdelningen gjort mindre ändringar i plandokumenten 

avseende bullerpåverkan på fastigheten. En arkeologisk utredning har samtidigt 

genomförts för att undersöka möjligheten till arkeologiska lämningar. I under-

sökningen hittades inga arkeologiska fynd. Plankarta och planbeskrivning har 

därefter reviderats.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Lennart Ahlström (S) att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att i gransk-

ningsskedet yttra sig över detaljplan för del av Strömsholm,  Blåklockan (Pl 

218). 

 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Lennart Ahlströms (S) yrkande 
 

att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att i granskningsskedet yttra sig över 

detaljplan för del av Strömsholm,  Blåklockan (Pl 218). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 130 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 23/16 

 

Socialchef Lillemor Quist informerar om förslag till namnändringar på några av 

socialförvaltningens verksamheter: 

 

 Gråstensvägen byter namn till Skogsbacken 

 Komhall byter namn till Åverkstaden 

 Caféet på Jobbcentrum byter namn till Sonjas Café. 

 

Vidare informerar områdeschef Monika Selin om förslag till namnändringar på 

avdelningarna på Lövåsens äldreboende: 

 

 Plan 0 byter namn till Ekbacken 

 Plan 1 byter namn till Aspen 

 Plan 2 byter namn till Björken  

 Plan 3 byter namn till Kastanjen. 
 

______ 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 131 

 

Information från samverkansgrupperna   Dnr 23/16 

 

 Samverkansgruppen för LSS, Fritid/Boende, Korttid/Stöd/Boende och 

Socialpsykiatri, informerar om sitt besök på LSS-boendet Bondegatan. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 132 

 

Utredning enligt kap 4 § 10 föräldrabalken (1949:381) – yttrande till Väst-

manlands tingsrätt i adoptionsärende, mål nr Ä 2181-16, E 23 

 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- 

och sekretesslagen.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 133 

 

Avskrivning av skulder till Hallstahammars kommun för obetalda avgifter 

för barn/ungdom som vårdas i annat hem än sitt eget   Dnr 177/16 

 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- 

och sekretesslagen.  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2016-10-27  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

SN § 134 

 

Ansökan hos tingsrätten om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 § 

föräldrabalken (FB) 

 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller offentlighets- 

och sekretesslagen.  

 

 


