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  PROTOKOLL 3 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Statistikuppföljning 2017 
 Dnr SN 17/0009 

Beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialkontoret gör varje kvartal statistikuppföljning för att följa utvecklingen i 

verksamheterna. Denna uppföljning avser 2017.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2018  

• Statistikuppföljning som avser 2017 

 

  



  PROTOKOLL 4 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Nationella brukarundersökningen inom 
individ- och familjeomsorgen 2017 

 Dnr SN 18/0015  17/0154 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen som används kontinuerligt i det 

systematiska utvecklingsarbetet inom verksamheten. 

__________ 

Sammanfattning 

Under hösten 2017 genomförde Socialkontoret en brukarundersökning inom 

kommunens individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning) tillsammans 

med Sveriges kommuner och Landsting och RKA. Enheterna som deltog var 

barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd.  

Brukarundersökningen genomfördes mellan den 11 september-13 oktober. 

Enkäten bestod utav 8 frågor som var samma för alla områden, varav fråga 1 

var en bakgrundsfråga avseende kön. Enkäterna fanns tillgängliga på åtta 

språk; svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja. 

Totalt delades det ut 356 enkäter inom IFO och 127 enkäter med svar lämnades 

in. Detta ger en svarsfrekvens på 36 procent.  Resultatet av 

brukarundersökningen ska användas till verksamhetsutveckling, publiceras i 

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada samt som kompletterande mått i 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK i januari 2018. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2018 

• Bilaga – nationella brukarundersökningen inom individ och 

familjeomsorgen 2017 den 24 november 2017 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef vuxenenheten 

• Enhetschef barn- och unga 

 

  



  PROTOKOLL 5 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Införande av kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning 

 Dnr SN 18/0018 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om att ge socialkontoret i uppdrag att utreda om 

kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning ska införas i 

kommunen. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialkontoret har uppmärksammat att några utav de boende på kommunens 

nybyggda eller nyrenoverade boenden har problem att betala sin hyra. 

Målgruppen har oftast en svag ekonomisk ställning med begränsade 

möjligheter till att betala höga hyror i nyproducerade bostäder. Det statliga 

bostadstillägget kompenserar inte längre de allt högre hyresnivåerna. Några 

inom målgruppen har behövt vända sig till försörjningsstöd för att ha råd att bo 

kvar i sina lägenheter. Socialkontoret anser att införande utav kommunalt 

bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning kan lösa denna 

problematik.   

Socialkontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda om 

kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning ska införas i 

kommunen. Detta för att motverka trenden att målgruppen behöver söka 

försörjningsstöd för att bo kvar i sina bostäder.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utförarenheten 

• Enhetschef grupp- och servicebostäder 

• Enhetschef bistånd 

• Enhetschef vuxenenheten 

• Socialkontorets controller 

 

  



  PROTOKOLL 6 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Uppföljning digitaliseringsstrategi 
 Dnr SN 18/0017 

Beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten gällande socialkontorets 

digitaliseringsstrategi. 

__________ 

Sammanfattning 

Enligt socialkontorets digitaliseringsstrategi ska det ske en redovisning varje år 

av de aktiviteter som socialkontoret har gjort under året. Redovisningen ger 

status på de aktiviteter som socialkontoret har utfört under året. 

Beslutsunderlag 

• Redovisning av aktiviteter 2017 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2018 
  



  PROTOKOLL 7 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Verksamhetsberättelse 2017 
 Dnr SN 18/0022 

Beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2017, vilken översänds 

till Kommunstyrelsen. 

__________ 

Martin Normark (L), Lisbeth Waern (M) och Malin Fornander (M) deltar inte i 

beslutet. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2017 i enlighet med 

Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 

fullmäktige beslutade budgeten för 2017.  

 

För Socialnämndens huvudram redovisas ett underskott på 5 199 tkr och ett 

underskott på 1 028 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 

• Verksamhetsberättelse 2017 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
  



  PROTOKOLL 8 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Förnyad upphandling av Hagtorps vård- 
och omsorgsboende 

 Dnr SN 18/0023 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om förnyad upphandling av Hagtorps vård- och 

omsorgsboende. 

__________ 

Sammanfattning 

Hagtorps vård- och omsorgsboende har drivits på entreprenad enligt lagen om 

offentlig upphandling, LOU, sedan maj 2013 av Frösunda Omsorg AB. 

Boendet har totalt 36 platser för både demens och somatisk vård- och omsorg, 

där finns även korttids- och växelvårdsplatser. Avtal med Frösunda Omsorg 

AB gäller till och med den 14 maj 2019. Då en ny upphandling kräver tid och 

noggrannhet behöver Socialnämnden ta ställning till ny upphandling av vård- 

och omsorgsboendet.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 

Protokollsanteckning 

Kristina Henriksson (V) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Med anledning av att avtalet mellan Upplands Bro Kommun och Frösunda 

Omsorg AB löper ut i maj 2019 anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid att 

återta driften av Hagtorp i egen regi. 

Frösunda Omsorg AB började verka på Hagtorp maj 2013. Under större delen 

av avtalstiden har Frösunda Omsorg AB i varierande grad inte uppfyllt avtalets 

kvalitetskrav. Och kommunen har trots det låtit avtalets bägge 

förlängningsoptioner löpa utan att på allvar ifrågasätta kvaliteteten på 

Frösundas verksamhet. 

Med de dåliga erfarenheterna vi har av privat drift av äldreomsorg i Upplands 

Bro anser Vänsterpartiet att det nu är hög tid för kommunen att återta Hagtorp i 

egen regi. Särskilt med tanke på att den egna verksamheten under samma tid 

blivit prisbelönt för sin höga kvalitet.” 

  



  PROTOKOLL 9 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Yttrande remiss angående upprättande 
av Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

 Dnr SN 18/0007 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 till 

utbildningsnämnden. 

 

2. Socialnämnden beslutar om omedelbar justering. 

__________ 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en 

policy för internationalisering i Upplands-Bro kommun. Syftet med policyn är 

att skapa en gemensam plattform för det internationella arbetet inom 

kommunens alla verksamheter. Det internationella arbetet skall präglas av 

öppenhet och dialog. 

Socialkontoret välkomnar Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en 

kommunövergripande policy för arbetet med internationella kontakter, 

Kontoret ger sina synpunkter på föreslagen policy avseende bland annat syfte, 

begrepp och utvärdering. Kontoret efterfrågar även att policyn kompletteras 

med en handlingsplan samt riktlinje för hur arbetet ska bedrivas inom de 

kommunala verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 

• Bilaga - remissförslag, Policy för arbetet med internationella kontakter 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden    



  PROTOKOLL 10 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Redovisning av Öppna jämförelser 
krisberedskap inom socialtjänsten 2017 

 Dnr SN 17/0055 

Beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

__________ 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera, 

följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med 

undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att 

främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell, 

regional samt kommunal nivå. Målet med Öppna jämförelser är att kunna 

genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt 

se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.  

2017 års Öppna jämförelse för området krisberedskap inom socialtjänsten 2017 

är den andra till ordningen sedan 2016. 

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 

resultat i Öppna jämförelser området krisberedskap inom socialtjänsten 2017 

med övriga nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, 

Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2017 

• Bilaga Öppna jämförelser - socialtjänstens krisberedskap 2017 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef utföraravdelningen 

 

  



  PROTOKOLL 11 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Yttrande revisionsrapport uppföljning av 
2015 års revisionsrapporter 

 Dnr SN 17/0159 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2018 till kommunrevisionen. 

__________ 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 

uppföljning gällande de revisionsrapporter som genomfördes under 

revisionsåret 2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Syftet med 

denna granskning är att se vilka åtgärder som har vidtagits i nämnderna med 

anledning av de rekommendationer som revisionen lämnade 2015.  

Socialnämndens yttrande ska vara revisionen tillhanda senast den 28 februari 

2018. 

Socialkontoret redovisar vilka åtgärder som har vidtagits gällande 

granskningarna utav handläggande inom individ – och familjeomsorgen samt 

samverkan med landstinget inom vård och omsorg till äldre sedan genomförd 

granskning 2015. Kontoret redovisar även vilka rekommendationer som 

kvarstår och hur de ska uppnås inom en snar framtid.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017 

• Bilaga - revisionsrapport Uppföljning av 2015 års revisionsrapporter, 

KPMG, den 5 december 2017 

Beslutet skickas till: 

• Revisionen 

 

  



  PROTOKOLL 12 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Yttrande revisionsrapport intern kontroll 
inom Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden 

 Dnr SN 17/0151 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna socialkontorets 

tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2018 till Kommunrevisionen. 

__________ 

Sammanfattning 

Revisorerna i Upplands-Bro kommun har gett KPMG i uppdrag att granska den 

interna kontroll som sker i Utbildningsnämnden och Socialnämnden.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Nämndens yttrande ska vara 

revisionen tillhanda senast den 31 januari 2018. Socialnämnden har fått 

anstånd att lämna in den efter sitt sammanträde i februari 2018. 

Socialkontoret redovisar om hur arbetet bedrivs gällande intern kontroll samt 

om arbetet med den kontorsövergripande översynen som har påbörjats i syfte 

att utveckla den intern kontrollen i kommunen.   

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2018 

• Bilaga – revisionsrapport intern kontroll inom utbildningsnämnden och 

socialnämnden, KPMG, den 16 oktober 2017 

Beslutet skickas till: 

• Kommunrevisionen 

 

  



  PROTOKOLL 13 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag 
till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år 
under asylprocessen. 

 Dnr SN 18/0035 

Beslut 

Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag 

till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 

asylprocessen. 

__________ 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om att anta riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag 

till förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 

asylprocessen den 9 februari 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialnämndens ledamöter föreslår att Socialnämnden beslutar om följande 

ändringar: 

I förslag till beslut stryk ”den 9 februari 2018”. 

I riktlinjer göra följande ändringar: 

Under rubriken målgrupp i första punkten lägg till ”samt fått ett avslagsbeslut” 

Under rubriken Redovisning av bidrag i sista lägg till ”skall återbetalas till 

kommunen i samband med slutredovisningen.” 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade under hösten år 2017 att ge kommunerna en möjlighet att 

låta ensamkommande barn och unga som fyller 18 år, och befinner sig i 

asylprocess, kunna bo kvar i sin vistelsekommun för att kunna fortsätta sina 

studier under asylprocessen.  

Kommunen ger genom denna riktlinje ideella föreningar som bedriver frivilligt 

socialt arbete i enlighet med socialtjänstlagens inriktning: att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktivt deltagande i samhällslivet, en möjlighet till föreningsstöd för de som 

bedriver frivilligt socialt arbete för målgruppen. 

Föreningsbidraget ska bidra till att den förening som ansöker om detta ska 

bland annat ge stöd till kostnader för målgruppens boenden, vara en stödjande 



  PROTOKOLL 14 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

verksamhet till personer i föreningen som stöttar målgrupp, stödja målgruppens 

skolgång samt främja målgruppens sociala situation. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018 

• Riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 

ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen  

 

  



  PROTOKOLL 15 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Ansökan om föreningsbidrag från 
föreningen Frivilliga Familjehem i 
Upplands-Bro 

 Dnr SN 18/0033 

Beslut 

• Socialnämnden beslutar om att ge föreningen Frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro kommun en ersättning på 250 000 kr enligt riktlinje för 

fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 

ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. 

• Ersättningen avser boende i familjehem mellan 1 februari till den 30 

juni 2018 för kommunanvisade ensamkommande ungdomar.  

• Ansvarsfördelning och krav på föreningen framkommer i 

Socialnämndens riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening 

som arbetar för ensamkommande ungdomar. 

__________ 

Förslag till beslut 

• Socialnämnden beslutar om att ge föreningen Frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro kommun en ersättning på 250 000 kr enligt riktlinje för 

fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 

ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. 

• Ersättningen avser boende i familjehem mellan februari till den 30 juni 

2018 för kommunanvisade ensamkommande ungdomar över 18 år som 

befinner sig i sin asylprocess.  

• Ansvarsfördelning och krav på föreningen framkommer i 

Socialnämndens riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening 

som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 

asylprocessen den 9 februari 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialnämndens ledamöter att Socialnämnden beslutar om föreslår följande 

ändringar: 

I andra punkten ta bort orden ”över 18 år som befinner sig i sin asylprocess” 

I tredje punkten ta bort orden ”ensamkommande barn som fyller 18 år under 

asylprocessen den 9 februari 2018.” 

Samt att i samma punkt ändra ”barn” till ”ungdomar”. 



  PROTOKOLL 16 (20)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Sammanfattning 

Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro ansöker om 575 000 kr i 

föreningsbidrag från och med 1 februari 2018 till och med den 31 december 

2018. Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro vill verka för att 

ensamkommande barn och ungdomar som fyllt eller skrivits upp i ålder till 18 

år ska få möjlighet att bo kvar i kommunen där de bott och etablerat sig genom 

att finna boenden hos frivilliga familjehem.  

Socialnämnden fattade beslut den 2 november 2017 om att asylsökande 

ensamkommande barn som fyller 18 år och inte har fått förstabeslut i sitt 

asylärende från Migrationsverket, ges möjlighet att stanna kvar på sitt boende 

till de har fått beslut i asylärendet. Beslutet i Socialnämnden innebär att 

ensamkommande asylsökande barn och ungdomar har möjlighet att bo kvar i 

kommunen i väntan på förstabeslut från Migrationsverket.  

Socialnämnden anser att föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 

kommuns ansökan och verksamhet uppfyller de kriterier för ideella föreningar 

som framgår i SoL 1 kap 1 §. Föreningens ansökan kompletterar eller ersätter 

socialtjänstens insatser i Upplands-Bro kommun. Socialkontoret föreslår att 

Socialnämnden ger föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun 

en ersättning på 250 000 kr mellan perioden februari till den 30 juni 2018. 

Ersättningen ska gå till familjehem för föreningens målgrupp. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2018 

• Ansökan om föreningsbidrag från föreningen Frivilliga Familjehem i 

Upplands-Bro 2018 

• Riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 

ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen  

Beslutet skickas till: 

• Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro. 

• Socialkontorets kamrer/ekonomiassistent på KVS 
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§ 23 Rapporter 
 Temaärende: FOU – Nordväst 

Socialchefens rapport 

• SKL webbsändning den 1 mars 2018 

• Parkvägens invigning den 23 februari 2018 

• Demensutbildning den 26 april 2018 för nämndens ledamöter, kl. 

15-16 
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§ 24 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut, perioden 2017-12-01-2017-12-31 

 Dnr  

  

2. Tf. Samordnare Barn- och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

 Dnr SN 18/0001 

  

3. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-20 

 Dnr SN 16/0021 

  

4. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-03 

 Dnr SN 16/0021 

  

5. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-18 

 Dnr SN 16/0021 

  

6. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 

 Dnr SN 16/0021 

  

7. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-07-13 

 Dnr SN 16/0021 

  

8. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-10 

 Dnr SN 16/0021 

  

9. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-07 

 Dnr SN 16/0021 

  

10. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-02 

 Dnr SN s16/0021 

  

11. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-02 

 Dnr SN 16/0021 

  

12. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-08 

 Dnr SN 16/0021 

  

13. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-15 

 Dnr SN 16/0021 

  

14. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-30 

 Dnr SN 16/0021 

  

15. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-07 

 Dnr SN 16/0021 

  

16. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-21 

 Dnr SN 16/0021 
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17. Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-25 

 Dnr SN 16/0021 

  

18. Tf. Enhetschef Barn och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

 Dnr SN 18/0001 

  

19. Tf. Samordnare Barn- och ungdomsenheten, 2018-02-01 -- 2018-02-28 

 Dnr SN 18/0001 

  

20. Samordnad upphandling av enstaka platser med särskild service vuxna och 

barn och unga samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - 

godkännande av FFU 

 Dnr SN 18/0002 
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§ 25 Anmälningar 
1. Årsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, 2017 

 Dnr SN 17/0061 

  

2. Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård, december 

2017 

 Dnr SN 17/0061 

  

3. Meddelande om granskningsutlåtande - Detaljplan för Svartviks Strand nr 

1605, Kungsängen 

 Dnr SN 16/0182 

  

4. Kommunstyrelsens beslut § 23 - Redovisning av projektet Första Steget 

 Dnr  

  

 

 

 


