GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1951 09 19
§1

Val av justeringsmän

§2

Utgift- och inkomststat för barnavårdsnämnden 1952

Sammanträdesdatum 1952 02 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Förordnande av barnavårdsmän

§3

Förordnande av fosterbarnsinspektörer

§4

Tilldelning av mödrahjälp efter överklagande

§5

Upphörande av samhällsvård

§6

Tillerkännagivande vårdavg.

§7

Intagande på arbetshem

§8

Omhändertagande för skyddsuppfostran

§9

Varning

§10

Medd. ang upplysningskurs

Sammanträdesdatum 1952 02 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Uppläsning av mottagningsbevis

§3

Placering i Kålleredshemmet, Göteborg

Sammanträdesdatum 1952 04 08
§1

Val av justeringsmän

§2

Förlängd samhällsvård

§3

Varning för osedlighet

§4

Bestridande av vårdnadskostnad

§5

Granskning av barnavårdsnämndens förvaltning och räkenskaper

§6

Upplysningskurs

§7

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§8

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§9

Upphörande av barnavårdsmannaskap

Sammanträdesdatum 1952 05 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Bidrag till konfirmationskläder

§3

Husmodersresor

§4

Förornande övervakare

§5

Rapport från kurs

§6

Allvarlig varning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1952 06 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Ansökan om mödrahjälp

§3

Beviljad mödrahjälp

§4

Upphörande samhällsvård

§5

Överflyttande av tillsyn

§6

Ansökan om bidragsförskott

§7

Ansökan om bidragsförskott

§8

Ansökan om bidragsförskott

§9

Ansökan om bidragsförskott

§10

Begäran från landsfiskalen

§11

Begäran från landsfiskalen

§12

Polisrapport

Sammanträdesdatum 1952 06 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Rapport från landsfiskalen

Sammanträdesdatum 1952 09 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Ansökan om bidragsförskott

§3

Förslag från vårdhemmet Skogsfrid, Linköping

§4

Upphörande av samhällsvård

§5

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§6

Förslag till utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1952 11 11
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkan av mödrahjälp

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§5

Medd. från landsfiskalen

§6

Barnavårdsförbunds årsstämma i Flen

§7

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Järna bvn

§8

Diskussion ang. bostadsproblem

Sammanträdesdatum 1952 12 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Indragande av bidragsförskott

§3

Förundersökningsprotokoll från landsfiskalen

§4

Tillstyrkan av mödrahjälp

§5

Tillstyrkan av mödrahjälp
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§6

Diskussion ang. bostadsproblem

§7

Anmälan från fru Ann-Charlotte Eckerman

§8

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Göteborg

§9

Yttrande ang. vårdnadsfråga

Sammanträdesdatum 1953 02 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkande av mödrahjälp

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Omhändertagande för placering hos Födelsedagsgåvans Mödra- och
spädbarnshem

§5

Överflyttning av tillsyn

§6

Upphävning av barnavårdsmannaskap

§7

Upphävning av barnavårdsmannaskap

§8

Höjning av vårdlagen

§9

Anmälan från Karl Hjalmar Kjellander

§10

Framställning om barndaghem

§11

Adoptionsansökan

§12

Framställning från vårdhemmet Skogsfrid

§13

Granskning av barnavårdsnämndens förvaltning

Sammanträdesdatum 1953 04 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkan av mödrahjälp

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Överklagan från Kungl. Socialstyrelsen

§5

Yttrande ang äktenskapstillstånd

§6

Medd. från Färingsö barnavårdsnämnd

§7

Upphörande samhällsvård

§8

Hemtransportkostnad

§9

Anslag till Häradsgården, Björkvik

§10

Skrivelse från Kungl.Medicinal Styrelsen

§11

Yttrande till Länstyrelsen ang. mantalsskrivn.

§12

Ang. anslag till Gnesta scoutkår

§13

Fritidslokal

§14

Skrivelse från Stockholms barnavårdsnämnd

Sammanträdesdatum 1953 06 02
§1

Val av justeringsmän

§2

Omhändertagande för samhällsvård

§3

Yttrande om åtalseftergift

§4

Ansökan om Mödrahjälp
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§5

Skrivelse från Anders Frandin

§6

Vädjan om anslag från Södermanlands läns barnavårdsförbund

§7

Överflyttning av tillsyn till Salems kommun

Sammanträdesdatum 1953 08 11
§1

Val av justeringsmän

§2

Anhållande av barnavårdsman

§3

Medd. från Rönö Barnavårdsnämnd

§4

Medd. från Frustuna Pastorsämbete

§5

Tillstyrkan av mödrahjälp

§6

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§7

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§8

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§9

Ansökan om bidragsförskott

§10

Ansökan om bidragsförskott

§11

Ansökan om bidragsförskott

§12

Ansökan om bidragsförskott

§13

Anhållan om samhällsvård

§14

Polisrapport

§15

Medd. från landsfiskalen

§16

Husmodersstipendium

§17

Uppdrag till barnmorskan

Sammanträdesdatum 1953 09 08
§1

Val av justeringsmän

§2

Ansökan om mödrahjälp

§3

Ansökan och tillstyrkan av mödrahjälp

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Polisomhändertagande

§6

Ansvarsförbindelse för konsulation

§7

Förmaning och varning

§8

Ansökan om adoption

§9

Ansökan om adoption

§10

Utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1953 10 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkan av mödrahjälp

§3

Ansökan om mödrahjälp

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Medd. från mödrahjälpsnämnden
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§6

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§7

Begäran om yttrande från Södermanlands län

§8

Medd. från pastorsämbetet

§9

Ändring av bidragsmottagare

§10

Skrivelse från studieförbundet Medborgarskolan

§11

Inbjudan till upplysningskurs

§12

Beslut om samhällsvård på Strängnäs barnhem

§13

Yttrande ang. äktenskapsskillnad, vårdnadshavande och besöksförbud

Sammanträdesdatum 1953 12 15
§1

Val av justeringsmän

§2

Mödrahjälpsansökningar

§3

Medd. mödrahjälpsnämnden

§4

Medd. ang. adoption

§5

Medd. ang. adoption

§6

Stipendium

§7

Överflyttning av tillsyn

§8

Överflyttning av tillsyn

§9

Barnavårdsman

§10

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§11

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§12

Förslag ang. fri telefon

Sammanträdesdatum 1954 02 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. ang. vårdnadstvist

§3

Bestridande av vårdkostnader

§4

Ang. fri telefon

§5

Förordnande om bidragsmottagande

§6

Ansökningar om mödrahjälp

§7

Entledigande av barnavårdsinspektris

§8

Förordande av utredare av mödrahjälpsärenden

§9

Granskning av barnavårdsmannens handlingar och räkenskaper

§10

Ansökan om bidragsförskott

§11

Anmälan om för hård aga

Sammanträdesdatum 1954 04 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Rapport från landsfiskalen ang. anlagd eld

§3

Tillstyrkan av mödrahjälp

§4

Avslag och beviljan av mödrahjälp

§5

Mödrahjälpsansökan
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§6

Ansökan om mödrahjälp

§7

Överflyttning av tillsyn

§8

Överflyttning av tillsyn

§9

Medd. Frustuna pastorsämbete

§10

Upphävning av barnavårdsmannaskap

§11

Skriftlig rapport från övervakare

§12

Upphävning av samhällsvård

§13

Medd. om beredd plats på centralanstalten Löt

§14

Medd. om beredd plats på Ekrandels vårdhem

§15

Skrivelse från Svenska Specialvårdsförbundet

§16

Beslut om samhällsvård

Sammanträdesdatum 1954 06 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Mödrahjälpsansökningar

§3

Medd. mödrahjälpsnämnden

§4

Demonstrationskurs i barnavård

§5

Överflyttning av tillsyn

§6

Placering som sommarferiebarn

§7

Räkning för körning Gnesta - Rotebro

§8

Räkning för körning Eskilstuna - Gnesta

§9

Tvist vårdhemmet Skogsfrid,Linköping - Gnesta barnavårdsnämnd

§10

Ansökan om bidragsförskott

§11

Ansökan om bidragsförskott

§12

Ansökan om bidragsförskott

§13

Ansökan om bidragsförskott

§14

Avtackning av nämndeman

Sammanträdesdatum 1954 09 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Rapport från folkskollärarna

§3

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§4

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§5

Ang. barnbidrag

§6

Ang. barnbidrag

§7

Ang. barnbidrag

§8

Medlemskap i Svenska Socialvårdsförbundets delegation

§9

Begäran om barnavårdsman

§10

Anhållan om intagning till Centralanstalten, Löt

§11

Stipendium

§12

Demonstrationskurs i barnavård

§13

Organisationsplan från kommunalnämnden

§14

Godkänt förslag till Utgifts- och inkomststat
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1954 11 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Ansökan om bidragsförskott

§3

Tillstyrkan av mödrahjälp

§4

Ansökan mödrahjälp

§5

Ansökan mödrahjälp

§6

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§7

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§8

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§9

Samhällsvård

§10

Inbjudan till upplysningskurs

§11

Inbjudan till årsstämma

§12

Upphörande av barnavårdsman

§13

Upphörande av barnavårdsman

§14

Rapport om husmodersstipendium

Sammanträdesdatum 1954 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkan av mödrahjälp

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§5

Tillstyrkan om adoption

§6

Tillstyrkan om adoption

§7

Upphörande av samhällsvård

§8

Förordande av barnbidrag

§9

Befullmäktigande till kommunalkamreren

§10

Överflyttning av barnavårdsman

§11

Begäran om barnavårdsman

§12

Ang. besök i hem

§13

Rapport från årsmöte

§14

Avtackning till avgående inspektris

Sammanträdesdatum 1955 01 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Förordnande ang. barnbidrag

§3

Överflyttning av barnavårdsman

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Ansökan om bidragsförskott

§6

Tvist ang. vårdnad

§7

Höjning av vårdavgift

§8

Polisrapport

§9

Granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§10

Överflyttning av tillsyn till Grödinge barnavårdsnämnd
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1955 03 15
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. mödrahjälpsdelegationen

§3

Ansökan mödrahjälp

§4

Medd. mödrahjälpsnämnden

§5

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§6

Överflyttning av tillsyn

§7

Överflyttning av tillsyn

§8

Överflyttning av tillsyn

§9

Förordnande av barnavårdsman

§10

Förordnande av barnavårdsman

§11

Yttrande ang. äktenskap

§12

Upphävande barnavårdsmannaskap

§13

Investeringsplan från Gnesta kommun

Sammanträdesdatum 1955 05 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Överflyttning av tillsyn till Eskilstuna

§3

Framställning om barnavårdsman

§4

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§5

Ansökan om bidragsförskott

§6

Ang. fri telefon

§7

Inbjudan till upplysningskurs

§8

Rapport från upplysningskurs

§9

Ansökningar om plats å barnkoloni eller feriehem

§10

Förordnande av barnavårdsman

Sammanträdesdatum 1955 06 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Anm. från fjärdingsman

§3

Anmaning från Järfälla barnavårdsnämnd

§4

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§5

Ansökan om mödrahjälp

§6

Ansökan om bidragsförskott

§7

Ansökan om bidragsförskott

§8

Ansökan om bidragsförskott

§9

Ansökan om bidragsförskott

§10

Ansökan om bidragsförskott

§11

Ansökan om bidragsförskott

§12

Ansökan om bidragsförskott

§13

Medd. från polisen i Gnesta ang. anlagd skogsbrand

§14

Förordnande av mottagare till barnbidrag
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§15

Val av ordförande vid frånvaro

§16

Överflyttning av tillsyn till Botkyrka barnavårdsnämnd

§17

Upphävning av barnavårdsmannaskap

Sammanträdesdatum 1955 08 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Överflyttning av tillsyn

§3

Överflyttning av tillsyn

§4

Överflyttning av tillsyn

§5

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§6

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§7

Ansökan om bidragsförskott

§8

Rapport från landsfiskalen

§9

Anmälan om sexuellt övergrepp

Sammanträdesdatum 1955 09 07
§1

Val av justeringsmän

§2

Upphävd samhällsvård

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Rapport från landsfiskalen

§5

Eventuellt omhändertagande

§6

Godkännande av utgift och inkomststat

§7

Begärd omhändertagande

Sammanträdesdatum 1955 11 08
§1

Val av justeringsmän

§2

Emottagare för barnbidrag

§3

Överflyttning av tillsyn

§4

Överflyttning av tillsyn

§5

Beslutad barnavårdsman

§6

Överflyttning av tillsyn till Svärta

§7

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§8

Placering i fosterhem

§9

Fastställande från länsstyrelsen

§10

Anhållan om äktenskap

§11

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§12

Beslut om övervakare

§13

Anmaning från Södertälje Barnavårdsnämnd

§14

Redogörelse från fru Ruth Nyström
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1955 11 15
§1

Val av justeringsmän

§2

Val till årsmöte

§3

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§4

Anmälan av sedlighetssårande handling

§5

Orientering om polisutredning

Sammanträdesdatum 1955 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Överflyttning av tillsyn

§5

Förordnad barnavårdsman

§6

Upphörande av samhällsvård

§7

Omhändertagande av två barn

§8

Osedlighetsutlåtande

§9

Föredrogs undersökningsprotokoll över 25 st minderåriga pojkar

§10

Tillstyrkan av åtalseftergift

§11

Begäran från landsfiskalen om yttrande

§12

Bättre kontroll på barnförbjuden film

§13

Bidrag till inackorderingskostnader

§14

Tack till ledamöter och ordförande

Sammanträdesdatum 1956 01 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkande av äktenskap

§3

Medd.från mödrahjälpsdelegationen

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§6

Anhållande om barnavårdsman

§7

Överflytttning av tillsyn

§8

Upphävning av barnavårdsmannaskap

§9

Överflyttning av tillsyn till Stockholm

§10

Upphörande av samhällsvård

§11

Medd. om fosterhem

§12

Upphörande av skyddsuppfostran

§13

Barnavårdsmannens handlingar och räkenskaper

§14

Förordnande till bidragsmottagare av barnbidrag

§15

Yttrande ang. åtalseftergift

§16

Hänvisning till protokoll 1955 12 12. Uppmana föräldrarna

§17

Öppning av postgirokonto
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1956 03 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Överklagat beslut till mödrahjälpsnämnden

§5

Överlämnande av ärende till Umeå stads barnavårdsnämnd

§6

Anmaning från Kafjärdens barnavårdsnämnd

§7

Överflyttning av tillsyn

§7

Överflyttning av tillsyn till Rönö barnavårdsnämnd

Sammanträdesdatum 1956 05 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Överflyttning av tillsyn

§3

Förordnande av barnavårdsman

§4

Överflyttning av tillsyn till Bettna

§5

Medd. från mödrahjälpsdelegationen

§6

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§7

Beslutade bidragsförskott

§8

Ekonomisk garand för ferievistelse på Häradsgården

§9

Omhändertagande för placering i feriehem

§10

Redogörelse för konferans

§11

Godkänt krav om ersättning från Rafjärdens barnavårdsnämnd

§12

Beviljat barnbidrag

§13

Förordnande av övervakare

Sammanträdesdatum 1956 06 26
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. från barnavårdsombudet ang. sommarhem

§3

Bidraga med fosterlön

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Upphörande av samhällsvård

§6

Åtta ansökningar om bidragsförskott

§7

Godkänd utgift och inkomststat

§8

Skriftlig varning

Sammanträdesdatum 1956 10 02
§1

Val av justeringsmän

§2

Överlämnande av blommor till distriktsköterskans 60-års dag

§3

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§4

Ansökan om mödrahjälp

§5

Omhändertagande och placering på Födelsedagsgåvans barnhem Eskilstuna

§6

Ansökan om bidragsförskott
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§7

Överflyttning av tillsyn

§8

Beslut om ersättning för vård och fostran

§9

Överflyttning av tillsyn till Södertälje barnavårdsnämnd

§10

Överflyttning av tillsyn till Botkyrka kommun

Sammanträdesdatum 1956 12 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§3

Överflyttning av tillsyn

§4

Begäran om barnavårdsman

§5

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§6

Överflyttning av tillsyn till Järna barnavårdsnämnd

§7

Anmälan om bidragsförskott

§8

Förkännedom överlämnad rapport från landsfiskalen ang. stöld av telekabel

§9

Överlämnade av blommor till kyrkoherde Sigurd Håkansson

§10

Tack från ordföranden till nämndens ledamöter

Sammanträdesdatum 1957 02 26
§1

Val av justeringsmän

§2

Beslut om bidragsmottagare för barnbidrag

§3

Tillstyrkan om mödrahjälp

§4

Förordande av barnavårdsman

§5

Överflyttning av tillsyn

§6

Överflyttning av tillsyn till Järna barnavårdsnämnd

§7

Godkännade av fosterlega

§8

Beviljat stipendium

§9

Omhändertagande för samhällsvård

§10

Höjning av vårdlegan

§11

Godkännande av ansvarsförbindelse

§12

Anhållan till kommunalnämnden ang. ferieresor för barn och husmödrar

Sammanträdesdatum 1957 05 03
§13

Val av justeringsmän

§14

Tillstyrkan av mödrahjälp

§15

Upphörande av omhändertagande

§16

Anhållande om ytterligare fosterlega

§17

Förordnande om barnavårdsman

§18

Ansökan om bidragsförskott

§19

Förordnande på barnavårdsnämnden att vara mottagare på barnbidrag

§20

Anmodan från länsstyrelsen för att snarast vidtaga åtgärder för beredande av
vård

§21

Medd. ang. barnkoloni Häradsgården, Ändebol
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1957 06 28
§22

Val av justeringsmän

§23

Tillstyrkan av mödrahjälp

§24

Godkännande av yttrande som ordförande avgivit över de besvär Naimy Flink
anfört

§25

Yttrande ang. adoption

§26

Förordnande av barnavårdsman

§27

Förordnade av barnavårdsman

§28

Förordnande av barnavårdsman

§29

Överflyttning av tillsyn

§30

Förordnande av tillsyn

§31

Godkännande av ansvarsförbindelse

§32

Beslut om inställelse till arbetshem

§33

Beslut om inställelse till arbetshem

§34

Granskning av räkenskaper och verksamhet

§35

Beviljade bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§36

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§37

Överflyttning av tillsyn till Vagnhärad

§38

Beredning av bostad i Dalsland

§39

Tack för uppvaktning på födelsedag

§40

Avtackning av ordförande

Sammanträdesdatum 1957 08 13
§41

Val av justeringsmän

§42

Yttrande ang. åtalseftergift. Beslut om övervakare

§43

Överflyttning av tillsyn

§44

Avtal om underhållsskyldighet

§45

Upphörande samhällsvård

§46

Utbet. av barnbidrag till Eskilstuna barnavårdsnämnd

§47

Fickpengar

§48

Utfyllnadsbidrag

§49

Beviljat bidragsförskott

§50

Förslag till utgifts- och inkomststat

§51

Upplysningskurs

§52

Polisrapport ang. gräsbrand

§53

Omhändertagande

§54

Beviljad mödrahjälp

§55

Medd. från statsfogden i Katrineholm ang. dödsfall

Sammanträdesdatum 1957 10 08
§56

Val av justeringsmän

§57

Välkommenhälsning till nye provinsialläkaren
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§58

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§59

Beviljat bidragsförskott

§60

Tillstyrkan av mödrahjälp

§61

Medd. från Nyköpings domsagas häradsrätt ang. beslut adoption

§62

Barnbidrag

§63

Förordna sig själv som mottagare till barnbidrag

§64

Utfyllnadsbidrag

§65

Uppdrag till ordförande

§66

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§67

Rapport om betalning för att slippa arbetshem

§68

Rapport om häktad och intagen å Långholmen

§69

Rapport från upplysningskurs

§70

Bordläggning av skrivelse

Sammanträdesdatum 1957 11 11
§71

Val av justeringsmän

§72

Medd. från godsägare om anställningsslut

§73

Anmodan till barnavårdsnämnden i Vagnhärad

§74

Begärd handräckning från landsfiskalen

§75

Stipendium

§76

Inspektion på begäran av barnavårdsnämnden i Hallstahammar

§77

Medd. mödrahjälpsnämnden

Sammanträdesdatum 1957 12 19
§78

Val av justeringsmän

§79

Tillstyrkan mödrahjälp

§80

Yttrande ang. lämplighet att ha vårdnad

§81

Bidragsförskott

§82

Besök i hem

§83

Besök från Nävertorpsskolan, Katrineholm

§84

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§85

Överflyttning av tillsyn till Jönåkers barnavårdsnämnd och Stallarholmens
barnavårdsnämnd

§86

Eftergivet krav

§87

Tack till ledamöter

Sammanträdesdatum 1958 02 03
§1

Ordf. hälsar ny ledamot välkommen

§2

Val av justeringsmän

§3

Tillstyrkan av mödrahjälp

§4

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§5

Omhändertaget barnbidrag
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§6

Begäran från fosterfar om extra fosterlön

§7

Tillstyrkan av adoption

§8

Överflyttning av tillsyn till Järna barnavårdsnämnd

§9

Överflyttning av tillsyn till Stigtomta barnavårdsnämnd

§10

Överflyttning av tillsyn till Dannemora barnavårdsnämnd

§11

Skrivelse från landsfiskalen om att barnavårdsnämnden skall uttala önskemål om
att barn under 14 år ej få bevista offentliga danstillställningar efter kl. 22.00

§12

Avtackning av ledamot

Sammanträdesdatum 1958 03 11
§13

Val av justeringsmän

§14

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§15

Tillstyrkan av mödrahjälp

§16

Överflyttning av tillsyn

§17

Betalning till Landstinget för vistelse Flens skolhem

§18

Utslag från Länsstyrelsen

§19

Försök till anskaffning av fosterhem

§20

Yttrande ang. vårdnadshavare

Sammanträdesdatum 1958 05 09
§21

Val av justeringsmän

§22

Medd. om beviljat statsbidrag

§23

Överflyttning av tillsyn till Vagnhärad barnavårdsnämnd. Överflyttning av tillsyn
till Eskilstuna barnavårdsnämnd

§24

Ansökningar om barnavårdsmän

§25

Överflyttning av tillsyn

§26

Flytt till nytt fosterhem

§27

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§28

Tillstyrkan mödrahjälp

§29

Tillstyrkan mödrahjälp

§30

Polisrapport ang. skjutning med luftgevär på gatubelysning

§31

Godkänt fosterhem

§32

Upphörande samhällsvård

§33

Höjda fosterlegor

§34

Tackskrivelse

§35

Medd. om flyttning, hjälp med möbler och klädesutrustning

§36

Ordf. medd. telefonpåringning från Malmgårdens barnhem

Sammanträdesdatum 1958 05 28
§37

Val av justeringsmän

§38

Yttrande ang. äktenskap
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1958 06 26
§39

Val av justeringsmän

§40

Entlediga övervakare pga avflytt

§41

Omhändertagande och handräckning för överlämnande till Kriminalpolisen i
Trollhättan

§42

Framfört klagomål över pojkar vid bollsparkning

§43

Överflyttning till Katrineholms barnhem enär Nyköpings barnhem stänges

§44

Tillstyrkan av mödrahjälp

§45

Omhändertagande av barnbidrag

§46

Förordnande om sig själv som bidragsmottagare

§47

Husmodersstipendium

§48

Överflyttning av tillsyn till Daga barnavårdsnämnd. Överflyttning av tillsyn till
Sköldinge barnavårdsnämnd

§49

Bidragsförskott

§50

Bidragsförskott

§51

Förslag till utgifts- och inkomststat

§52

Medd. om debitering till Nävertorpsskolan, Katrineholm

§53

Anskaffning av tackdiplom

§54

Anmoda fullgörande av underhållsskyldighet

Sammanträdesdatum 1958 08 05
§55

Val av justeringsmän

§56

Utfyllnadsbidrag

§57

Förflyttning av fosterbarn

§58

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§59

Förslag till mödrahjälpsnämnden

§60

Yttrande ang. åtalseftergift

Sammanträdesdatum 1958 09 16
§61

Val av justeringsmän

§62

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§63

Tillstyrkan adoption

§64

Yttrande ang. åtalseftergift

§65

Allvarlig varning

§66

Yttrande ang. vårdnadsfråga

§67

Söka införsel för underhåll

§68

Bidragsförskott

§69

Anhållan till hälsovårdsnämnden

Sammanträdesdatum 1958 10 21
§70

Val av justeringsmän

§71

Rapport om tilldelad varning

Innehållsförteckning, barnavårdsnämnden Gnesta kommun 1951 – 70
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

16(55)

GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§72

Anmodan för placering i fosterhem

§73

Anhållan till hälsovårdsnämnden

§74

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§75

Tillstyrkan av mödrahjälp

§76

Begäran om inspektion från Hallstahammars barnavårdsnämnd

§77

Bidragsförskott

§78

Utfyllnadsbidrag

§79

Överflyttning av tillsyn

§80

Förordnande av barnavårdsman

§81

Tillstyrkan av adoption

§82

Överflyttning av tillsyn till Rönö barnavårdsnämnd. Överflyttning av tillsyn till
Katrineholms barnavårdsnämnd

§83

Föredrag om kursprogram

§84

Sammanträden dagtid

Sammanträdesdatum 1958 11 27
§85

Val av justeringsmän

§86

Förslag till mödrahjälpsnämnden

§87

Tillstyrkande av mödrahjälp

§88

Flytt från Katrineholms barnhem till Vårdingeskolan

§89

Godkännande av fosterhem

§90

Tillstyrkande av äktenskap

§91

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§92

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§93

Skrivelse från landsfiskalen

§94

Yttrande ang. åtalseftergift

§95

Södermanlands läns barnavårdsförbunds årstämma

§96

Tilldelan av diplom

§97

Stipendium

§98

Överlämning av fodran för inkassering och rättsliga åtgärder

§99

Upphörande av skyddsuppfostran

Sammanträdesdatum 1958 12 17
§100

Val av justeringsmän

§101

Medd. mödrahjälpsnämnden

§102

Upphörande av barnavårdsman

§103

Erbjudande om prem. på Svensk socialvårdstidning

§104

Redogörelse från ordförande

Sammanträdesdatum 1959 02 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av fosterbarnsinspektör
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§3

Inga delagerade att sköta mödrahjälpsärenden

§4

Tillstyrkan av mödrahjälp

§5

Stipendier

§6

Yttrande ang. körkort

§7

Ansökan om vårdplatser på Häradsgårdens konvalecenthem

§8

Förordnande av barnavårdsman

§9

Skrivelse från Väddö barnavårdsnämnd

§10

Godkännande av fosterhem

§11

Kurs å Stjärnholms stiftsgård

Sammanträdesdatum 1959 04 14
§12

Välkomsthälsning från ordförande

§13

Val av justeringsmän

§14

Överflyttning av tillsyn

§15

Medd. från mödrahjälpsnämnden

§16

Yttrande ang. adoption

§17

Önskan från moder att flickan skall ut i annat arbete

§18

Verkställd inspektion av hälsovårdskonsulenten

§19

Uppmaning till Edesta lanthem

§20

Ang. barn som vistas på Häradsgårdens barnkoloni

§21

Annonsera efter fosterhem

§22

Söka vårdplats å Föräldragåvans mödrahem

§23

Yttrande ang. åtalseftergift

§24

Yttrande ang. åtalseftergift

§25

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§26

Anhållan från Skolstyrelsen

§27

Utse revisorer att granska barnavårdsnämndens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1959 04 24
§28

Val av justeringsmän

§29

Åtalseftergift och skarp varning

§30

Åtalseftergift och skarp varning

§31

Räkning från Landstinget

§32

Krav från Strängnäs för vård och sjukhusvistelse

Sammanträdesdatum 1959 06 23
§33

Val av justeringsmän

§34

Godkända sommarhem

§35

Medd. om vistelse på Häradsgårdens barnkoloni

§36

Medd. om adoption

§37

Tillstyrkan om mödrahjälp

§38

Medd. från kyrkoherden ang. varning. Ordf. medd. ang. åtalseftergift
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§39

Överlämnande av förundersökningsanteckningar från landsfiskalen

§40

Inköp av skor

§41

Förfrågan från barnavårdsombudet ang. fosterlega

§42

Bidragsförskott

§43

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§44

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§45

Förslag till utgifts- och inkomststat

§46

Skrivelse från socialvårdskonsulenten

Sammanträdesdatum 1959 10 01
§47

Val av justeringsmän

§48

Insamling med anledning av konsulentens avgång

§49

Tillstyrkan av åtalseftergift

§50

Skrivelse från barnavårdsass. i Västmanlands län

§51

Telefonsamtal från husmor på Vårdingeskolan

§52

Kvarstannande i fosterhem

§53

Hemsändning med taxi

§54

Tillstyrkt mödrahjälp

§55

Bidragsförskott

§56

Husmodersresor

§57

Överflyttning av tillsyn till Kävlinge barnavårdsnämnd

§58

Inbjudan till kurs Kommunskolan Sigtuna

§59

Skrivelse från barnavårdsnämnden i Eskilstuna

§60

Utbetalning av barnbidrag till Nävetorpsskolan, Katrineholm

Sammanträdesdatum 1959 10 27
§61

Val av justeringsmän

§62

Yttrande ang. äktenskap

§63

Tillstyrkan av mödrahjälp

§64

Räkning från Åkes skor, Katrineholm

§65

Erbjudande från rektor på Vårdingeskolan

§66

Godkännande av fosterhem

§67

Godkännande av fosterhem och fosterföräldrar

§68

Inbjudan till diskussionskväll från Gnesta socialdemokratiska ungdomsklubb

§69

Protokoll från kommunalnämndens sammanträde

§70

Erbjudande om inköp av upplysningsskrifter i Nykterhetsfrågan

§71

Upphörande av barnavårdsmannaskap

Sammanträdesdatum 1959 12 14
§72

Val av justeringsmän

§73

Begäran att ersättning fortfarande skall utgå

§74

Tillstyrkan av mödrahjälp
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§75

Kvarstannande å Katrineholms barnhem

§76

Skrivelse ang. åtalseftergift

§77

Bidragsmottagare för barnbidrag

§78

Överflyttning av tillsyn

§79

Utredning om fosterbarnet vill gå yrkesutbildning

§80

Ordf. tackar ledamöter och sekreterare för det gångna året

Sammanträdesdatum 1960 02 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av fosterbarnsinspektör

§3

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§4

Skrivelse från landsfiskalen

§5

Skrivelse från landsfiskalen

§6

Åtalseftergift

§7

Tillstyrkan av mödrahjälp

§8

Adoptionsansökan

§9

Räkning från barnhemmet Katrineholm

§10

Utsedd barnavårdsman

§11

Föredragen räkning översändes till barnavårdsnämnden i Daga

§12

Bidrag för studier

§13

Medverkan till yrkesutbildning

§14

Upphörande barnavårdsmannaskap

Sammanträdesdatum 1960 02 23
§15

Val av justeringsmän

§16

Övervakning och val av övervakare

Sammanträdesdatum 1960 03 17
§17

Val av justeringsmän

§18

Tillstyrkan ang. äktenskap

§19

Omhändertagande och psykiatrisk undersökning

Sammanträdesdatum 1960 05 12
§20

Val av justeringsmän

§21

Bordlagt ärende från socialstyrelsens skolbyrå

§22

Fosterlega

§23

Rapport från landsfiskalen

§24

Medd. från statsåklagaren

§25

Yttrande ang. adoption

§26

Beslut från Sollentuna och Färentuna häradsrätt ang. adoption

§27

Godkännande av fosterhem

§28

Godkännande av fosterhem
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§29

Anhållan att få mottaga fosterbarn

§30

Anhållan om omhändertagande för samhällsvård

§31

Stipendium

§32

Tillstyrkan av mödrahjälp

§33

Cirkulärskrivelse från Häradsgården

Sammanträdesdatum 1960 06 01
§34

Val av justeringsmän

§35

Tillstyrkan av adoptionsärende

Sammanträdesdatum 1960 06 27
§36

Val av justeringsmän

§37

Fosterlega

§38

Godkännande två räkningar och fosterlega

§39

Mellanskillnad för medicin

§40

Utfärdande av ansvarsförbindelse

§41

Medd. mödrahjälpsnämnden

§42

Räkning från provinsialläkare

§43

Sommarbarnhem avstyrkes

§44

Intagning å Hornö hemskola

§45

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§46

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§47

Förslag till utgifts- och inkomsstat

§48

Upphörande av barnavårdsmannaskap

§49

Tilldela varning

§50

Försummande av underhållsplikt

§51

Granskning av barnavårdsmannens räkenskap

§52

Skrivelser

Sammanträdesdatum 1960 08 29
§53

Val av justeringsmän

§54

Godkännande av räkning

§55

Upphävande av omhändertagen

§56

Överföring till Hornö hemskola

§57

Reseräkning

§58

Kännedom ang. fosterhem

§59

Rapport från ordf.

§60

Förfrågan om intagning för vård

§61

Godkännande av daghem

§62

Tillstyrkan mödrahjälp

§63

Bidragsförskott

§64

Upphörande av barnavårdsmannaskap
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§65

Rapport från socialvårdskonsulent

§66

Köp av kalender

Sammanträdesdatum 1960 10 27
§67

Val av justeringsmän

§68

Bidragsförskott

§69

Tillstyrkan mödrahjälp

§70

Yttrande ang. fosterhem

§71

Yttrande om åtalseftergift

§72

Yttrande om åtalseftergift

§73

Yttrande om åtalseftergift

§74

Val av barnavårdsman

§75

Val av barnavårdsman

§76

Bidragsförskott

§77

Arbetsföreläggande

§78

Förfrågan om åldersgräns för ungdomsträffar

§79

Höjning av fosterlega

§80

Ersättning för deltagande i barnavårdsmannakurs

Sammanträdesdatum 1960 11 24
§81

Val av justeringsmän

§82

Äktenskapsskillnad

§83

Åtalseftergift med övervakning

§84

Yttrande över ansökan om adoption

§85

Tillstyrkan av mödrahjälp

§86

Tillstyrkan av mödrahjälp

§87

Överlämnande av ärende till länstyrelsen

§88

Godkännande av räkning

§89

Bidragsförskott

§90

Bidragsförskott

§91

Stipendium

Sammanträdesdatum 1960 12 09
§92

Val av justeringsmän

§93

Övervakning

§94

Stipendium

§95

Medd. mödrahjälpsnämnden

§96

Tillstyrkan mödrahjälp

§97

Yttrande om permission

§98

Yttrande om åtalseftergift

§99

Yttrande om åtalseftergift

§100

Beslut om samtal
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§101

Val av barnavårdsman

§102

Val av barnavårdsman

Sammanträdesdatum 1960 12 28
§103

Val av justeringsmän

§104

Åtalseftergift

§105

Nytt lokalombud för Sthlms barnavårdsnämnds fosterbarn

§106

Medd. om klar adoption

§107

Överflyttning av tillsyn till Huddinge

§108

Överflyttning av tillsyn till Fliseryd barnavårdsnämnd

§109

Rapport om fosterbarn

§110

Val av barnavårdsman

§111

Tack från ordf.

Sammanträdesdatum 1961 01 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Yttrande över dom

§3

Medd. från Hornö yrkesskola

§4

Omhändertagning

§5

Protokoll från landsfogde, Sthlm län

§6

Yttrande om åtalseftergift och varning

§7

Kurs om barnavårdslagen Stjärnholm

§8

Ang. förmedling av sakkunskap

§9

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§10

Förordande av barnavårdsman

§11

Förordnande av barnavårdsman

§12

Tillstyrkan av mödrahjälp

Sammanträdesdatum 1961 04 13
§13

Val av justeringsmän

§14

Yttrande om åtalseftergift. Tillstyrkan av villkorlig dom

§15

Ferieresor och husmodersstipendier

§16

Kommunala husmodersstipendier

§17

Tillstyrkan av mödrahjälp

§18

Arbetsföreläggande

§19

Arbetsföreläggande

§20

Upphörd samhällsvård

§21

Inköp av cykel till fosterbarn

§22

Fosterbarn efter fyllda 16 år

§23

Granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§24

Emottagna fosterbarn

§25

Statliga ferieresor. Ang allmänna barnbidrag
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§26

Justering av föregående protokoll

§27

Upphävt barnavårdsmannaskap

§28

Meddelanden

§29

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 06 16
§30

Val av justeringsmän

§31

Tillstyrkt åtalseftergift

§32

Bidragsförskott

§33

Bidragsförskott

§34

Husmodersstipendium

§35

Entledigande barnavårdsmannaskap

§36

Nytt barnavårdsmannaskap

§37

Företagen granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§38

Vårdärende

§39

Fosterbarn

§40

Godkända feriehem

§41

Allmänt barnbidrag

§42

Ang. cykel till fosterbarn

§43

Meddelanden

§44

Godkänd ferievistelse

§45

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 08 31
§46

Val av justeringsmän

§47

Förslag till budget

§48

Anhållan om tilläggsanslag

§49

Fosterbarn

§50

Avstyrkan av fosterhem

§51

Återkallan av tillstyrkan av fosterhem

§52

Godkända feriehem

§53

Bidragsförskott

§54

Besök i hemmet, förmaning och inköp av cykel

§55

Upphävt omhändertagande

§56

Arbetsförläggande

§57

Studiestipendium

§58

Meddelanden

Sammanträdesdatum 1961 10 05
§60

Val av justeringsmän

§61

Ang. Åtalseftergift

§62

Tillstyrkan mödrahjälp
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§63

Bidragsmottagre allmänt barnbidrag

§64

Ang. Sv. Socialvårdsförbundet

§65

Höjd fosterlega

§66

Fosterbarn

§67

Yttrande i adoptionsärende

§68

Meddelanden

§69

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 11 23
§70

Val av justeringsmän

§71

Vistelsebarn från Berlin

§72

Tillstånd att ingå äktenskap

§73

Barnavårdsmannaskap

§74

Anhållan om entledigande barnavårdsmannaskap

§75

Omhändertagande för samhällsvård

§76

Tillstyrkan av mödrahjälp

§77

Fosterbarn

§78

Yttrande ang. lämplighet för körkort

§79

Meddelanden

§80

Diskussion ang. förhållande för skolflickan

§81

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 02 02
§1

Val av justeringsmän

§2

Meddelanden

§3

Konferenser

§4

Ifrågasatt åtalseftergift

§5

Barnavårdsman

§6

Tillstyrkt mödrahjälp

§7

Allmänt barnbidrag

§8

Studiehjälp, allmänt barnbidrag och ang. förmyndare

§9

Delegation i fråga om allmänt barnbidrag

§10

Höjning av allmänt barnbidrag

§11

Fosterbarnsvård, föreskrift från länsstyrelsen och godkännande av fosterhem

§12

Diskussion om hemförhållande

§13

Polisrapport

§14

Zigenarfamiljer

§15

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 04 27
§16

Val av justeringsmän

§17

Meddelanden
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§18

Tidigare omhändertagna eller varnade

§19

Ang. åtalseftergift

§20

Personundersökningar

§21

Varning m.m

§22

Förordande av barnavårdsmannaskap och överflyttning av tillsyn

§23

Granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§24

Utgift för omhändertagna

§25

Bidrag vid konfirmation

§26

Inspektion av fosterhem

§27

Ang. fosterlega

§28

Ang. fosterlega

§29

Förmyndare och studiebidrag

§30

Studiehjälp

§31

Tillstyrkan mödrahjälp

§32

Förnyat arbetsföreläggande

§33

Eventuellt arbetsföreläggande

§34

Ang. delegation av beslutande rätten

§35

Rapport om alkoholvanor

§36

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 08 14
§37

Val av justeringsmän

§38

Meddelanden

§39

Statsförslag

§40

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag

§41

Omhändertagen

§42

Elevrapport

§43

Åtalseftergift

§44

Omhändertagande för samhällsvård

§45

Entlediganden barnavårdsmannaskap

§46

Övertaganden barnavårdsmannaskap

§47

Nya barnavårdsmannaskap

§48

Tillstyrkan mödrahjälp

§49

Husmodersstipendium

§50

Ansökan husmodersstipendium

§51

Studiebidrag

§52

Delegation av beslutanderätten

§53

Ang. fosterlega

§54

Ang. bestämmelser för adoption

§55

Studiebidrag

§56

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1962 10 22
§57

Val av justeringsmän

§58

Skrivelser

§59

Skriften " Våra sociala förmåner "

§60

Sörml. barnavårdsförb. årsstämma

§61

Meddelanden

§62

Tillstyrkt mödrahjälp

§63

Tillstyrkt mödrahjälp

§64

Husmodersstipendie

§65

Studiestipendie

§66

Ang. underhållsbidrag

§67

Bidragsförskott

§68

Fosterbarn under Sthlm stads barnavårdsnämnds tillsyn

§69

Rapport från övervakare

§70

Upphävande av barnavårdsmannaskap

§71

Begäran om barnavårdsman

§72

Övertagande av barnavårdsmannaskap

§73

Upphävande av omhändertagna

§74

Omhändertagen

§75

Fosterlega

§76

För kännedom om begått brott

§77

Förebyggande hjälpåtgärd

§78

Barnsamtal

§79

Lämplighet som fosterhem

§80

Ang. fosterbarnen

§81

Inköp av vinterkläder

§82

Betalning diverse inköp

§83

Ang. arbetsföreläggande

§84

Medd. från Karlskrona stads barnavårdsnämnd

§85

Rapport från socialvårdskonsulent

§86

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 11 22
§87

Val av justeringsmän

§88

Meddelanden

§89

Medd. från ordf.

§90

Indraget studiebidrag

§91

Inköp av väckarklocka till hemmet

§92

Ersättning till barnhemmet, Katrineholm

§93

Tackbrev till övervakare

§94

Ang. adoption

§95

Kvällskurs i Stallarholmen
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§96

Rapport från landsfiskalen

§97

Ang. svetskurs

§98

Nytt barnavårdsmannaskap

§99

Upphävande av barnavårdsmannaskap

§100

Husmodersstipendium

§101

Bidragsförskott

§102

Tilläggsanslag

§103

Utredning om underhållsplikt

§104

Utredning för delgivning

§105

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 12 10
§106

Val av justeringsmän

§107

Upphävande av omhändertagande

§108

Ang. läkares utlåtande

§109

Förskott underhållsbidrag

§110

Övertagande av tillsyn

§111

Förordnande av barnavårdsman

§112

Upphävande av barnavårdsmannaskap

§113

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Rönninge och Uppsala

§114

Ordf. rapporterar om besök i hem

§115

Tack för det gångna årets arbete

Sammanträdesdatum 1963 01 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Skrivelser

§3

Meddelanden

§4

Inköp av Sociala Meddelanden

§5

Utbetalning av fosterlega och barnbidrag

§6

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§7

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§8

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§9

Förordnande av barnavårdsman

§10

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Södertälje

§11

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§12

Länsstyrelsens begäran om eventuellt fosterhem

§13

Betalning av returbiljett

§14

Vistelse i fosterhem

§15

Entledigande fosterbarnsinspektris

§16

Kurs i Stjärnholm

§17

Arbetsföreläggande i arbetshem

§18

Slarv med skolgång
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§19

Prenumeration på tidningen Barnavård och ungdomsskydd

§20

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 03 04
§21

Val av justeringsmän

§22

Skrivelser

§23

Meddelanden

§24

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§25

Förordnande av barnavårdsman

§26

Förordande av barnavårdsman

§27

Tillskrivning Västergårdens arbetshem, Erikstad

§28

Utvisad från föräldrahem

§29

Meddelande som lägges till handlingarna

§30

Gransakning av barnavårdsmannens verksamhet

§31

Återbetalning mödrahjälp

§32

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 05 06
§33

Val av justeringsmän

§34

Skrivelser

§35

Meddelanden

§36

Anmaning om ersättning

§37

Anmaning om ersättning

§38

Företagen granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§39

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§40

Inköp av sommarkläder

§41

Kolonivistelse

§42

Dispens för äktenskap

§43

Anskaffande av fosterhem

§44

Arbetsföreläggande

§45

Bidragsförskott

§46

Hjälpåtgärder

§47

Ang. hävande av adoption

§48

Ang. villkorlig dom

§49

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 06 17
§50

Val av justeringsmän

§51

Skrivelser

§52

Meddelanden

§53

Lämpligt fosterhem

§54

Fosterbarn
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§55

Yttrande över fosterhem

§56

Yttrande över feriehem

§57

Husmodersstipendier

§58

Stödåtgärd

§59

Kostnader vistelse Häradsgården, Ändebol

§60

Stödåtgärd

§61

Bidragsförskott

§62

Dispens för äktenskap

§63

Sommarhem och beviljad fosterlega

§64

Fosterlega

§65

Kontakt med överförmyndare

§66

Förtidspension

§67

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 08 19
§68

Val av justeringsmän

§69

Skrivelser och meddelanden

§70

Utbetalningar

§71

Bidragsförskott

§72

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§73

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Jönåker

§74

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§75

Rapport från övervakare

§76

Återintagning på barnhem

§77

Resekostnander

§78

Ang. bankbok

§79

Anmaning till Strängnäs

§80

Varning och övervakning

§81

Övervakningsarvode

§82

Begäran om tilläggsanslag

§83

Ang. utanordning

§84

Organisationskommitténs förslag

§85

Budgetförslag

§86

Stipendie

§87

Yrkesutbildning

§88

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 10 11
§89

Val av justeringsmän

§90

Skrivelser och meddelanden

§91

Inköp av 1 ex av tidskriften Sociala Meddelanden

§92

Dispens för ingående av äktenskap
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§93

Tillsättande av barnavårdsman

§94

Yttrande om fosterhem

§95

Uppdrag att bereda arbete

§96

Landstingsbidrag för vård i fosterhem

§97

Studiebidrag

§98

Vilande ärende

§99

Ang. upphävande av adoption

§100

Begäran om extra anslag

§101

Bidragsförskott

§102

Övervakningsarvode

§103

Psykoteknisk testning

§104

Inbjudan till möte med Gnesta Soc. dem. kvinnoklubb

§105

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 11 25
§106

Val av justeringsmän

§107

Meddelanden

§108

Tidskriften " Våra sociala förmåner "

§109

Lions lekskola

§110

Upphävt tidigare beslut ang. Psykoteknisk testning

§111

Stödåtgärd

§112

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§113

Begäran om överflyttning av tillsyn till Oxelösund

§114

Överflyttning av tillsyn

§115

Överflyttning av tillsyn

§116

Upphävd samhällsvård

§117

Allmänt barnbidrag

§118

Dispens för äktenskap

§119

Ombud till socialvårdsförbundets årstämma

§120

Upphävt tidigare beslut ang. arbetsföreläggande

§121

Resebidrag

§122

Yttrande ang. vistelsehem

§123

Ang. placering av Löfsta-intern i Gnesta

§124

Resekostnader

§125

Nästa sammanträde

§126

Avslutning

Sammanträdesdatum 1963 12 17
§127

Val av justeringsmän

§128

Skrivelser och meddelanden

§129

Överflyttning av tillsyn

§130

Förordnande av barnavårdsman
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§131

Förordnande av barnavårdsman

§132

Förordnande av barnavårdsman

§133

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§134

Bidragsförskott

§135

Stödåtgärder

§136

Stipendim

§137

Ersättningstaxa å fosterlöner

§138

Yttrande till länsstyrelsen

§139

Telefonsamtal från föreståndarinnan Katrineholms barnhem

§140

Rapport från årsstämma

§141

Tack för det gångna året

§142

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 01 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Ang. tystnadsplikt

§3

Skrivelser och meddelanden

§4

Vintersemester för husmödrar

§5

Val av fosterbarnsinspektör

§6

Faställelse av fosterlega

§7

Studiebidrag

§8

Barnavårdsnämndskurs

§9

Omhändertagande för samhällsvård

§10

Yttrande om fosterhem

§11

Fosterlega

§12

Upphävande av tillsyn

§13

Överlämnande av blommor till avgående ledamöter

§14

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 02 25
§15

Val av justeringmän

§16

Skrivelser och meddelanden

§17

Kostnader för läkarbesök

§18

Adoptivärende

§19

Varning

§20

Varning

§21

Undersökning vård av barn

§22

Äktenskapsdispens

§23

Begärd uppgift om utplacering

§24

Förordnande av barnavårdsman

§25

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1964 04 14
§26

Val av justeringsmän

§27

Skrivelser och meddelanden

§28

Annonsering efter lämpligt fosterhem

§29

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Åkers-Styckebruk

§30

Inbjudan till föredragsafton

§31

Ang. butikstölder

§32

Ang. koloniverksamhet

§33

Förordnande av barnavårdsman

§34

Anhållan om ekonomiskt stöd

§35

Utlåtande från professor A-L Anell

§36

Hemhjälp

§37

Socialv.förb. årsmöte

§38

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§39

Medd. från landsfiskalen

§40

Yttrande ang. lekskola

§41

Eventuell inackordering

§42

Anhållan från föreståndarinnan Barnhemmet, Katrineholm

§43

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Hölö

§44

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Järna

§45

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 06 24
§46

Val av justeringsmän

§47

Skrivelser och meddelanden

§48

Sociala meddelanden

§49

Ang. ersättningsanspråk

§50

Dispens för äktenskap

§51

Hjälpåtgärder

§52

Husmodersstipendiem

§53

Bidragsförskott

§54

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§55

Överflyttning av tillsyn för barnavårdsmannaskap

§56

Begäran om hjälp

§57

Utanordningsrätt

§58

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 08 25
§59

Val av justeringsmän

§60

Skrivelser och meddelanden

§61

Dispens för äktenskap

§62

Fylleriförseelse
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§63

Inköpt klädutrustning

§64

Överflyttning av tillsyn av barnavårdsmannaskap till Södertälje

§65

Upphävande av tidigare beslut

§66

Husmodersstipendium

§67

Bidragsförskott

§68

Budgetförslag

§69

Ang. lekskoleverksamhet

§70

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 10 20
§71

Val av justeringsmän

§72

Skrivelser och meddelanden

§73

Tidskrift

§74

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§75

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§76

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§77

Tillsättande av barnavårdsman

§78

Tillsättande av barnavårdsman

§79

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§80

Fosterbarn

§81

Bidragsförskott

§82

Omhändertagande för samhällsvård

§83

Begäran om ersättning

§84

Tillrättaförande

§85

Hjälp att söka arbete

§86

Fosterbarn

§87

Ang. fosterlega

§88

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 11 26
§89

Val av justeringsmän

§90

Skrivelser och meddelanden

§91

Socialt forum

§92

Ersättning för inkomstbortfall

§93

Yttrande

§94

Ersättning för utgiven fosterlega

§95

Höjning av fosterlega

§96

Bidragsförskottsärenden från andra kommuner

§97

Ansökan om bidragsförskott

§98

Överflyttning av barnavårdsamannaskap

§99

Förordnande av barnavårdsman

§100

Tilläggsanslag
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§101

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§102

Stödåtgärd

§103

Kurs

§104

Undersöka möjligheterna till plats på Träningsverkstaden, Eskilstuna

§105

Varning

§106

Avslutning

Sammanträdesdatum 1964 12 21
§107

Val av justeringsmän

§108

Skrivelser och meddelanden

§109

Utredning

§110

Yttrande ang. åtalseftergift

§111

Övervakare

§112

Övervakare

§113

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Vilhelmina

§114

Kostnader för hemtransport av minderårig

§115

Tack från ordförande

§116

Tack från sekreterare

§117

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 02 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Skrivelser och meddelanden

§3

Medd. från Dormsjöskolan, Stjärnsund

§4

Äktenskapsdispens

§5

Husmodersstipendium

§6

Ang. adoption

§7

Kurs

§8

Bidragsförskott

§9

Överflyttning av bidragsförskottsärende

§10

Tillsatt barnavårdsman

§11

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§12

Tillsättning av barnavårdsman

§13

Fosterbarnsinspektrisens årsrapport

§14

Yttrande ang. tillfälligt fosterhem

§15

Yttrande ang. placering av veckobarn

§16

Ang. hemhjälp

§17

Bidrag till kläder

§18

Begärd yttrande från Nyköpings domsagas häradsrätt

§19

Ang. åtalseftergift

§20

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1965 03 17
§21

Välkomsthälsning

§22

Val av justeringsmän

§23

Skrivelser och meddelanden

§24

Ang. barndaghem

§25

Husmodersstipendie

§26

Ang. kurs Stjärnhol

§27

Entledigande från barnavårdsmannaskap

§28

Upphävande av samhällsvård

§29

Tillsättande av barnavårdsman

§30

Ang. polisanmälan

§31

Godkännande av fosterhem

§32

Åtalseftergift

§33

Utfärdad ansvarsförbindelse

§34

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§35

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Huddinge

§36

Bidragsförskott

§37

Granskning av barnavårdsmannens verksamhet

§38

Ang. tystnadsplikt

§39

Bidragsförskott

§40

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 05 17
§41

Val av justeringsmän

§42

Skrivelser och meddelanden

§43

Anmälan om allmänna barnbidrag

§44

Beslut om inköp av Sociala meddelandens specialnummer

§45

Anmaning om ersättning för utgivna bidrag 1964

§46

Barnavårdsnämnden Huddinge anhåller om utbetalning av bidragsförskott

§47

Anhållan om förtursrätt till lägenhet

§48

Tillstånd att ingå äktenskap

§49

Kallelse till sammanträde

§50

Rapport om rattfylleri

§51

Sommarhem

§52

Sommarhem

§53

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§54

Bidragsförskott

§55

Barnkolonivistelse

§56

Barnavårdsmansförordnande

§57

Ersättning för kläder

§58

PM från polisen om stöld

§59

Lekskolan

§60

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1965 06 28
§61

Val av justeringsmän

§62

Skrivelser och meddelanden

§63

Ang. stöld

§64

Adoption

§65

Medd. från kuratorn vid Nävetorpsskolan, Katrineholm

§66

Sommarhem

§67

Barnkolonivistelse

§68

Övervakningsrapport

§69

Upphörd övervakning

§70

Husmodersstipendium

§71

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§72

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§73

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Gällivare

§74

Ansökt plats på spädbarnshem

§75

Tack till kommunalass.

§76

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 09 01
§77

Val av justeringsmän

§78

Yttrande till distriktsåklagaren

§79

Yttrande till distriktsåklagaren

§80

Yttrande till distriktsåklagaren

§81

Yttrande till distriktsåklagaren

§82

Polisrapport ang. fylleri

§83

Polisrapport ang. fylleri

§84

Utlåtande om vårdnaden i hemskillnadsmål

§85

Yttrande i namnändringsfråga

§86

Yttrande i namnändringsfråga

§87

Ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag

§88

Utrustningsbidrag

§89

Beviljade husmodersstipendium

§90

Räkning för sommarvistelse

§91

Räkning för blodprovstagning

§92

Kurs för barnavårdsnämnder

§93

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§94

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§95

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Trosa

§96

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Säter

§97

Anmälningsärenden

§98

Fritidsverksamhet

§99

Förslag till utgifts- och inkomststat för år 1966
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1965 09 16
§100

Val av justeringsmän

§101

Föredragning av förste polisassistent

§102

Polisrapport ang. grova stölder

§103

Yttrande till distriktsåklagaren

§104

Polisrapport ang. fylleri

§105

Yttrande ang. fosterhemsgodkännande

§106

Barnavårdsmansförordnande

§107

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§108

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Daga kommun, Björnlunda

§109

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Daga kommun, Björnlunda

§110

Anmälningsärenden

§111

Fritidsverksamhet

§112

Annonsering ang. familjedaghem

§113

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 10 05
§114

Val av justeringsmän

§115

Muntlig polisrapport

§116

Beslut om omhändertagande

§117

Upphörande av samhällsvård

§118

Bordlagt ärende

§119

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§120

Hävande av barnavårdsmannaskap

§121

Utfyllnadsbidrag

§122

Makulerat förordnande av barnavårdsmannaskap

§123

Ang. annonsering om familjedaghem

§124

Inbjudan till studiedagar

§125

Skrivelser och meddelanden

§126

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 10 14
§127

Val av justeringsmän

§128

Familjedaghem

§129

Höjning av anslag för 1966

§130

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 11 23
§131

Val av justeringsmän

§132

Yttrande om åtalseftergift

§133

Yttrande till åklagarmyndigheten i Nyköping

§134

Tillstyrkan åtalseftergift
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§135

Tillstyrkan åtalseftergift

§136

Tillstyrkan åtalseftergift

§137

Tillstyrkan åtalseftergift

§138

Tilldelad varning

§139

Ärenden från Nykterhetsnämnden

§140

Dispensäktenskap

§141

Omhändertagande för samhällsvård

§142

Yttrande ang. fosterhem

§143

Bidragsförskottsärende

§144

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Norrbärke kommun,
Morgårdshammar

§145

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Daga kommun, Björnlunda

§146

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Järna

§147

Hemhjälp till behövande familj

§148

Undersökning av hemförhållanden

§149

Årsstämma i Flen

§150

Rapport från konferens i Nyköping

§151

Sammanträde i Södertälje

§152

Inbjudan till deltagande i nordisk ungdomsledarkurs

§153

Skrivelser och meddelanden

§154

Avslutning

Sammanträdesdatum 1965 12 21
§155

Val av justeringsmän

§156

Yttrande till Södertälje rådhusrätt

§157

Tillstyrkan åtalseftergift

§158

Tillstyrkan åtalseftergift

§159

Tillstyrkan åtalseftergift

§160

Yttrande ang. namnändring

§161

Barnavårdsman

§162

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§163

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§164

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§165

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§166

Bidragsförskott

§167

Bidragsförskott

§168

Bidragsförskott

§169

Inbjudan till konferens

§170

Utsedd representant

§171

Skrivelser och meddelanden

§172

Tack till ledamöter från ordf.

§173

Tack till ordförande från ledamöter

§174

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1966 01 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Fylleriförseelse

§3

Polisrapport ang. avvikning från hemmet

§4

Anmälan om egenmäktigt förfarande

§5

Barnavårdsmannaskap

§6

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Järna

§7

Bidragsförskott

§8

Bidragsförskott

§9

Utfyllnadsbidrag

§10

Bidragsförskottsärende

§11

Bidragsförskottsärende

§12

Husmodersstipendie

§13

Fosterbarnsinspektrisens årsrapport

§14

Hemförhållanden

§15

Skrivelser och meddelanden

§16

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 02 28
§17

Val av justeringsmän

§18

Övervakning

§19

Föräldrasamtal

§20

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Göteborg

§21

Bidragsförskott

§22

Övervakningsärende

§23

Familjedaghemsbidragsansökan

§24

Familjedaghemsbidragsansökan

§25

Skrivelser och meddelanden

§26

Behandling av fråga om bidrag till ungdomsledarutbildning

§27

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 04 04
§28

Val av justeringmän

§29

Överflyttningsärende

§30

Bordlagt ärende

§31

Vårdnadsärende

§32

Dispensäktenskap

§33

Dispensäktenskap

§34

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§35

Övervakningsärende

§36

Ersättning för fosterlega

§37

Vårdnadsbidrag
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§38

Skrivelser och meddelanden

§39

Sammankomst med andra myndigheter

§40

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 05 11
§41

Val av justeringsmän

§42

Tillstyrkan åtalseftergift

§43

Tillstyrkan åtalseftergift

§44

Upphörande samhällsvård

§45

Förhöjd fosterlega

§46

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Daga kommun, Björnlunda

§47

Barnavårdsman

§48

Vistelse på Häradsgårdens barnkoloni

§49

Betr. placering av sommarbarn

§50

Betr. placering av sommarbarn

§51

Betr. allmänt barnbidrag

§52

Inbjudan till Åsa Folkhögskola från Södermanl. läns Socialv. förb.

§53

Inbjudan från Kommunalskolan, Sigtuna

§54

Skrivelser och meddelanden

§55

Ang.bidragsförskott

§56

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 06 15 ( Telefonsammanträde )
§57

Omhändertagande för samhällsvård

§58

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 07 01
§59

Val av justeringsmän

§60

Yttrande om åtalseftergift

§61

Hemställan om fosterhemsplacering

§62

Sommarhemsplacering

§63

Sommarhemsplacering

§64

Vistelse barnkolonin Häradsgården

§65

Vistelse barnkolonin Häradsgården

§66

Yttrande ang. vårdnaden i hemskillnadsmål

§67

Upphävd övervakning

§68

Yttrande ang. fosterhem

§69

Yttrande ang. fosterhem

§70

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Flens stad

§71

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§72

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§73

Överflyttning av barnavårdsmannaskap
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§74

Bidragsförskott

§75

Bidragsförskott

§76

Husmodersstipendium

§77

Skrivelser och meddelanden

§78

Indragning av bidragsförskott

§79

Uppbyggnad av ungdomsgård

§80

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 07 05
§81

Val av justeringsmän

§82

Omhändertagande för samhällsvård

§83

Betr. fosterlön

§84

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 08 17
§85

Val av justeringsmän

§86

Rapport om fylleriförseelse

§87

Rapport om fylleriförseelse

§88

Rapport om fylleriförseelse

§89

Rapport om misshandel

§90

Fosterbarn

§91

Fosterlön

§92

Fosterfar till förmyndare

§93

Yttrande hemskillnadsmål

§94

Lämplighet som förmyndare

§95

Utsedd barnavårdsman

§96

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Södertälje

§97

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§98

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§99

Befrielse från barnavårdsmannaskap

§100

Bidragsförskott

§101

Upphört bidragsförskott

§102

Upphörande fosterbarnstillsyn

§103

Inbjudan till kurs

§104

Månadsarvode till ungdomsledaren och föreståndaren för
ungdomsgårdsverksamheten

§105

Sökande till tjänsterna vid ungdomsgården

§106

Traktamenten och resekostnader

§107

Skrivelser och meddelanden

§108

Granskning av barnavårdsmannens räkenskaper

§109

Nästa sammanträde

§110

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1966 08 23
§111

Val av justeringsmän

§112

Inbjudan till kurs

§113

Förslag till utgifts- och inkomststat för år 1967

§114

Ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst

§115

Undermålig bostad

§116

Avslutning

Sammanträdesdatum 1966 12 06
§117

Val av justeringsmän

§118

Välkomsthälsning

§119

Förordnande barnavårdsmannaskap

§120

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§121

Överflyttning av barnavårdsmannaskap till Borensberg, Piteå och Daga kommun

§122

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§123

Bidragsförskott

§124

Rapport från polisen ang. stöld av plånbok

§125

Eventuell jul och nyårs vistelse

§126

Övervakningsfråga

§127

Inbjudan till kurser

§128

Allmänna barnbidrag

§129

Upphörd samhällsvård

§130

Anmälningsärenden

§131

Julhälsningar

§132

Ledamöter tackar ordföranden

Sammanträdesdatum 1967 01 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Beslut om en justeringsman

§3

Omhändertagen för samhällsvård

§4

Ersättning för fosterlega

§5

Entledigande av övervakning

§6

Ang. övervakning

§7

Familjedaghemstaxa

§8

Adoptionsärende

§9

Familjedaghemsbidrag

Sammanträdesdatum 1967 03 02
§10

Barnavårdsmannaskap Mottagande

§11

Barnavårdsmannaskap Entlediganden

§12

Fosterbarnsärenden

§13

Anmaning från Huddinge barnavårdsnämnd
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§14

Meddelande till föreståndarinnan vid Malmgårdens barnhem

§15

Barnavårdsombudets skrivelse

§16

Fosterbarnsinspektörens rapport

§17

Meddelande från Stockholms stads barnavårdsnämnd

§18

Medd. från skolkuratorn vid Rosenborgsgymnasiet i Södertälje

§19

Yttrande över ansökan från f:a Pres.automater

§20

Familjedaghemstaxa

§21

Från Nykterhetsnämnden remitterade fyllerirapporter

§22

Ang. telefonersättning till barnavårdsmannen

§23

Inbjudan till kurser

§24

Inbjudan till kurs

§25

Pren. av tidskriften Barn

§26

Skrivelser och meddelanden

§27

Ungdomsgårdsverksamheten

Sammanträdesdatum 1967 05 02
§28

Förordnande barnavårdsmannaskap

§29

Entledigande av barnvårdsmannaskap

§30

Bidragsförskottsärenden

§31

Fosterbarnsärenden

§32

Svar från Botkyrka kommuns barnavårdsnämnd

§33

Tillfälligt placerad i fosterhem

§34

Ferieverksamhet på Häradsgården, Ändebol

§35

Inbjudan till årsstämma

§36

Skrivelser och meddelanden

§37

Utredning för ev. placering i fosterhem

§38

Ang. ungdomsgårdsverksamheten

Sammanträdesdatum 1967 05 24
§39

Upptagen fråga ang.omhändertagen

§40

Annonskostnader

§41

Inackorderingskostnad

§42

Biljett och läkevårdsrekvisition till Örebro lasarett

§43

Antagna till kolonivistelse

§44

Inbjudan tilll kurs från Kommunskolan, Sigtuna

§45

Ang. Ungdomsgårdsverksamheten

Sammanträdesdatum 1967 06 21 ( telefonsammanträde )
§46

Yttrande i hemskillnadsmål

§47

Utredning gjord av fosterbarnsinspektör

§48

Avslutning
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1967 09 01
§46

Barnavårdsmannaskap

§47

Mottagande av tillsyn

§48

Överflyttande av tillsyn

§49

Placering i fosterhem

§50

Yttrande till chefsåklagare

§51

Remitterad till barnpsyk. kliniken Eskilstuna

§52

Yttrande ang. åtalseftergift

§53

Yttrande ang. åtalseftergift

§54

Bidragsförskottsärenden

§55

Bidragsförskottsärende

§56

Inbjudan till kurser

§57

Ang. familjedaghemsverksamheten

§58

Ang. ungdomsgårdsverksamheten

§59

Statförslag

§60

Skrivelse från Hammargårdens yrkesskola

§61

Anmälningsärenden

Sammanträdesdatum 1967 11 01
§62

Barnavårdsmannaskap

§63

Barnavårdsmannaskap

§64

Ang. åtalsprövning

§65

Ang. åtalsprövning

§66

Placering på Födelsedagsgårdens spädbarnshem

§67

Omhändertagna för samhällsvård

§68

Skrivelse från kurator Barbro Carlström, Lasarettet, Nyköping

§69

Fosterbarnsärenden

§70

Rapport från fosterbarnsinpektören

§71

Tillfälligt lån

§72

Fyllerirapport

§73

Ungdomsgården

§74

Inbjudan till kurs

§75

Inbjudan till kurs

§76

Ersättning för deltagande i ungdomskurs

§77

Tillstånd att ingå äktenskap

§78

Anmälningsärenden

Sammanträdesdatum 1967 12 19
§74

Barnavårdsmannskap

§75

Bidragsförskottsärenden

§76

Upphörande av samhällsvård

§77

Godkända utgifter
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§78

Delgivande av utredning

§79

Klädesbidrag

§80

Vistelse hos farmor

§81

Upphörande övervakning

§82

Begäran om inköp av stereoanläggning

§83

Svarsskrivelse från SMU

§84

Ang. ungdomsgårdens aktiviteter

§85

Inbjudan till kurs

§86

Inbjudan till kurs

§87

Prem. på tidskriften Socialt Forum

§88

Telefonersättning

§89

Rapporter och skrivelser

§90

Avtackning av ordföranden

Sammanträdesdatum 1968 01 30
§1

Öppnande

§2

Ang. tystnadsplikt

§3

Utanordnare och attestant

§4

Utanordnare för ungdomsgården

§5

Val av fosterbarnsinspektör

§6

Förordnande av barnavårdsmannaskap

§7

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§8

Fosterbarnsinspektörens rapport

§9

Ersättning av terminskort

§10

Rapport från polisen om försvunna barn

§11

Anmaning

§12

Kursverksamhet

§13

Antagen till kvällskurs

§14

Brevskolekurs

§15

Ang. Ungdomsgårdsverksamheten

§16

Beslut om sammanträden

§17

Skrivelse från Eskilstuna lasarett

§18

Rapporter och skrivelser

Sammanträdesdatum 1968 02 29
§19

Förordnande av barnavårdsmannaskap

§20

Redogörelse från assistenten och skolsköterskan

§21

Ev. flyttning till Södertälje

§22

Anmaning från Huddinge barnavårdsnämnd

§23

Inbjudan till kurs

§24

Utgivna 25 kronor

§25

Nästkommande sammanträde

§26

Skrivelser och rapporter
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1968 03 28
§27

Mottagande av tillsyn

§28

Överflyttande av tillsyn

§29

Bidragsförskottsärende

§30

Ang. ungdomsgårdsverksamheten

§31

Delgivande från skolsköterskan

§32

Skrivelser och rapporter

§33

Inbjudan till besök å Åsbackaskolan

Sammanträdesdatum 1968 04 29
§34

Inbjudan till sammanträde å Åsbackaskolan

§35

Rapport från kriminalpolisen, Nyköping

§36

Rapport från polisen om thinnersniffning

§37

Skrivelse från barnavårdsombudet

§38

Skrivelse betr. feriehem och kolonivistelse

§39

Inbjudan till årsstämma

§40

Entledigande av barnavårdsmannaskap

§41

Arvode till vik. ungdomsledare

§42

Beslut om ersättare

§43

Pren. på tidskriften " Vi Föräldrar "

§44

Rapport om kursdagar

§45

Ang. anordnande av sagostunder

§46

Nästa sammanträde

§47

Ang. den fortsatta ungdomsgårdsverksamheten

Sammanträdesdatum 1968 05 30
§48

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§49

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§50

Entlediga barnavårdsman

§51

Klädesbidrag

§52

Klädesbidrag

§53

Delgivande från skolsköterskan och socialassistenten

§54

Bidragsförskottsärende

§55

Beredd plats på Häradsgårdens barnkoloni

§56

Bidrag till lägervistelse

§57

Bidrag till sommarhemsvistelse

§58

Skrivelse från föräldraföreningen vid Birgittaskolan, Örebro

§59

Anmaningsärenden

§60

Ang.sagostundsverksamheten
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1968 09 16
§61

Förordnande av barnavårdsmannaskap

§62

Överflyttningar av barnavårdsmannaskap

§63

Fosterbarnsfrågor

§64

Ang. sommarhems och kolonivistelse 1968

§65

Skrivelse från konsulenten vid Tomtebodaskolan i Stockholm

§66

Bidragsförskottsärenden

§67

Övervakningsfrågor

§68

Ang. ölkonsumtion

§69

Ungdomsgårdsfrågor

§70

Inbjudan till kurser

§71

Ang. sagostundsverksamheten

§72

Utgifts- och inkomststat 1969

§73

Skrivelser och rapporter

§74

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1968 10 08
§75

Bidragsförskottsärende

§76

Rapport från övervakaren

§77

Delgivande från assistenten

§78

Ang. ungdomsgården

§79

Inbjudan till kurser

§80

Betr. sagostundsverksamheten

§81

Skrivelser och rapporter

§82

Nästkommande sammanträde

§83

Kursen "Barnavårdslagstiftningen "

Sammanträdesdatum 1968 10 29
§75

Förordnande av barnavårdsman

§76

Vidtagna åtgärder av övervakare och barnavårdsnämnden

§77

Medd. från polismyndigheten i Gnesta och Nyköping om haschförsäljning och
rökning

§78

Inbjudan till kurser

§79

Inbjudan till studiedagar

§80

Ang. fastigheten Ö Storgatan 42, Mosebacke 6

§81

Nästkommande sammanträde

§82

Kursen " Barnavårdslagstiftningen "

Sammanträdesdatum 1968 11 25
§84

Förordnande av barnavårdsmannaskap

§85

Överflyttning av tillsyn

§86

Fosterbarnsfrågor
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§87

Ang. Haschrökning

§88

Bidragsförskottsärenden

§89

Övervakningsfrågor

§90

Pren. av tidskrifter

§91

Socialvårdskonsulentens rapport

§92

Skrivelse från Gnesta missionsförsamling

§93

Kursverksamhet

§94

Skrivelser och rapporter

§95

Ang. inkommande post

Sammanträdesdatum 1968 12 18
§96

Barnavårdsmannaskap

§97

Omhändertagande

§98

Bidragsförskottsärenden

§99

Mottagande

§100

Inbjudan till kurser

§101

Ungdomsgårdsfrågor

§102

Sagostundsverksamheten

§103

Beviljat statsbidrag

Sammanträdesdatum 1969 02 25
§1

Val av utanordnare och attestant

§2

Utanordnare för ungdomsgården

§3

Val av fosterbarnsinspektör

§4

Förordnande av barnavårdsman

§5

Bidragsförskottsärenden

§6

Fosterbarnsärende

§7

Skyddstillsyn

§8

Ungdomsgårdsfrågor

§9

Inbjudan till kurser

§10

Inköp av diverse leksaker

§11

Ang. sagostundsverksamheten

§12

Pren. av tidskrifter

§13

Skrivelser och rapporter

§14

Narkotikakonferens

§15

Södertäljes övervakarförenings årsmöte

§16

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1969 03 25
§17

Information om lekparkskommitténs utredning

§18

Barnavårdsmannaskap

§19

Överflyttning av tillsyn
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§20

Ang. lämplighet att placera ut Berlinbarn

§21

Barnbidragsärenden

§22

Skrivelse från rektorn vid samrealskolan i Gnesta

§23

Inköp av stereoanläggning till ungdomsgården

§24

Skrivelser och rapporter

§25

Genomgång av kurs " Barnavårdslagstiftningen "

Sammanträdesdatum 1969 04 29
§26

Barnavårdsmannaskap

§27

Fosterbarnsfråga

§28

Anmaningar

§29

Inbjudan till kurser

§30

Ang. koloni och sommarvistelse

§31

Bidrag till lägervistelse

§32

Ang. föräldraskola

§33

Nästa sammanträde

§34

Studium i brevkursen " Barnavårdslagstiftningen "

Sammanträdesdatum 1969 05 19
§35

Barnavårdsmannaskap

§36

Överflyttning av tillsyn

§37

Anmaningsärenden

§38

Fosterbarnsärende

§39

Fosterbarnsärende

§40

Koloni och ferievistelse

§41

Medd. från kurator, Nyköpings lasarett

§42

Ansökningar ferievistelse

§43

Ansökan om husmodersstipendium

§44

Traktamente

§45

Ang. kurser

§46

Skrivelser och rapporter

§47

Besök i familj av barnavårdsman

§48

Föräldraskola

§49

Nästkommande sammanträde

§50

Fortsatta studier i kursen " Barnavårdslagstiftningen "

Sammanträdesdatum 1969 06 17
§51

Barnavårdsmannaskap

§52

Fosterbarnsärenden

§53

Begäran från Lövsta skolhem

§54

Adoptionsärende

§55

Kolonibarn
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§56

Utredning av fosterhem

§57

Ang. husmodersstipendium

§58

Skrivelser och rapporter

§59

Ang. föräldraskola

§60

Rapport från kurser

§61

Nästkommande sammanträde

§62

Avtackning av ledamot

Sammanträdesdatum 1969 09 01
§63

Välkommen hälsning

§64

Barnvårdsmannaskap

§65

Fosterbarnsfrågor

§66

Upphörande av tillsyn

§67

Höjd fosterlön

§68

Vårdnadsbidrag

§69

Ang. kolonivistelse

§70

Sommarhemsersättning

§71

Daghemsbidrag

§72

Ansökningar om tjänsten som sagotant

§73

Ungdomsgårdsverksamheten

§74

Inbjudan till konferens

§75

Skrivelser och rapporter

§76

Förslag till utgifts- och inkomststat 1970

Sammanträdesdatum 1969 10 13
§77

Bidragsförskottsärende

§78

Bidragsförskottsärende

§79

Ang. ölmissbruk

§80

Rapport från övervakare

§81

Ang. alkoholkonsumtion

§82

Ang. störande uppträdande på ungdomsgården

§83

Remisskrivelse

§84

Fyllerirapporter

§85

Inbjudan till kurser

§86

Skrivelser och rapporter

§87

Ang. ungdomens rökvanor vid ungdomsgården

§88

Ang. ölförsäljning

§89

Nästkommande sammanträde

§90

Studium i brevkursen " Barnavårdslagstiftningen "
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1969 11 10
§91

Barnavårdsmannaskap

§92

Rapport från socialassistenten

§93

Fullföljdshävisning

§94

Tillstyrkan åtalseftergift

§95

Inbjudan till kurs

§96

Inbjudan till kurs

§97

Skrivelser och rapporter

§98

Ang. ölkonsumtion bland ungdom

§99

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1969 12 09
§100

Yttrande till Åklagarmyndigheten i Nyköping

§101

Barnavårdsmannaskap

§102

Fosterbarnsfrågor

§103

Ang. daghemsersättning

§104

Ang. ungdomsgården

§105

Bidragsförskottsärenden

§106

Inbjudan till kurser

§107

Prenumerationer

§108

Skrivelser och rapporter

§109

Nästkommande sammanträde

§110

Avslutning

Sammanträdesdatum 1970 01 15
§1

Val av utanordnare och attestant

§2

Val av utanordnare till ungdomsgården

§3

Val av fosterbarnsinspektör

§4

Förordnande barnavårdsmannaskap

§5

Mottagande av tillsyn

§6

Överflyttning av tillsyn

§7

Fosterbarnsfrågor

§8

Ungdomsgårdsfrågor

§9

Inbjudan till kurser

§10

Skrivelser och rapporter

§11

Rapport från polisen i Nyköping

§12

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1970 02 09
§12

Tillstyrkan åtalseftergift
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1970 02 25
§13

Barnavårdsmannaskap

§14

Överflyttning barnavårdsmannaskap

§15

Bidragsförskottsärende

§16

Yttrande enl. sammanträde 1970 02 09 §12

§17

Rapport från inackorderingshem

§18

Ang. barnstuga

§19

Ang. ungdomsgårdsverksamheten

§20

Ang. ölkonsumtionen bland ungdom

§21

Ang. inköp av balloptikonapparat

§22

Inbjudan till kurser

§23

Ang. föräldraskola

§24

Ang. fosterhem

§25

Anmaning

§26

Skrivelser från Kontrollstyrelsen

§27

Skrivelser och rapporter

§28

Cirkulär från Länsstyrelsen

§29

Höjt vårdbidrag

§30

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1970 04 01
§31

Barnavårdsmannaskap

§32

Rapport från assistenten ang. fosterhemsförhållande

§33

Rapport från assistenten ang. deltagande i kollegium vid barnpsyk. kliniken i
Eskilstuna

§34

Ang. tablettmissbruk bland ungdomar

§35

Bidragsförskottsansökan

§36

Ang. fosterhem

§37

Ang. kolonivistelse

§38

Ungdomsgårdsfrågor

§39

Inbjudan till kurs

§40

Bidrag till kvällsstudier

§41

Bidrag till att genomgå ungdomsledarkurs

§42

Ang. föräldraskola

§43

Skrivelser och rapporter

§44

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1970 05 11
§45

Förordnande av barnavårdsman

§46

Mottagande av barnavårdsmannaskap

§47

Bidragsförskottsärenden

§48

Medd. om utskriven från barnpsyk. kliniken i Eskilstuna
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
§49

Fosterbarnsärenden

§50

Tillstyrkan av utbetalning

§51

Yttrande till rektor, Åsbackaskolan Gnesta

§52

Inbjudan till kurser

§53

Ang. koloni- och sommarhemsvistelse

§54

Skrivelser och rapporter

§55

Kontakt med SJ-personal

§56

Ordf. rapporterar från sammanträde med de övriga sociala nämdernas ordf.

§57

Ang. skadegörelse

§58

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1970 06 09
§59

Överflyttning av barnavårdsmannaskap

§60

Överflyttning av bidragsförskott

§61

Fosterhemsärende

§62

Fosterhemsärende

§63

Ang. sommarhemsplacering

§64

Ang. barnstuga

§65

Ang. lekskolan

§66

Ang. husmodersstipendium

§67

Inbjudan till kurser

§68

Ang. socialpatrullering

§69

Rapport från kursdag " Samordnad socialvård i kommunerna "

Sammanträdesdatum 1970 07 29
§70

Villkorligt upphörande av samhällsvård

§71

Yttrande till Åklagarmyndigheten i Nyköping

§72

Anskaffa lämplig övervakare

§73

Ang. skadegörelse samt automat inbrott

§74

Protokollsutrag från Åklagaren i Nyköping

§75

Fosterbarnsärende

§76

Fosterbarnsärende

§77

Fosterbarnsärende

§78

Ang. lekskolan

§79

Skrivelse till Stiftelsen Forum

§80

Kontakt med barnstugekonsulenten i Nyköping

§81

Ang. allmänt barnbidrag

§82

Skrivelse från Kommundata AB

§83

Ang. sammanslagning av nämderna

§84

Ang. höjning av basbelopp

§85

Ang. föräldraskola
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GNESTA KOMMUN – barnavårdsnämnden
1952 – 1973
Sammanträdesdatum 1970 09 14
§86

Barnavårdsmannaskap

§87

Entledigande

§88

Ang. lekskola och den planerade barnstugan

§89

Ang. åtalseftergift

§90

Inbjudan till kurser

§91

Anslutning till Förbundet för Barnavård och Uppfostran

§92

Skrivelser och rapporter

§93

Utgifts- och inkomststat 1971

Sammanträdesdatum 1970 11 23
§94

Barnavårdsmannaskap

§95

Överflyttning av tillsyn

§96

Överflyttning av tillsyn

§97

Överflyttning av bidragsförskott

§98

Överflyttning av bidragsförskott

§99

Ang. allmänna barnbidraget

§100

Bidrag till andningsgymnastikbehandling

§101

Inbjudan till kurs

§102

Ang. ungdomsgårdsverksamheten

§103

Ang. föräldraskola

§104

Ang. upphävande av barnavårdsmannaskap

§105

Skrivelser och rapporter

§106

Ang. utredning om barnstuga

§107

Nästkommande sammanträde

Sammanträdesdatum 1970 12 14
§108

Välkomsthälsning

§109

Bidragsförskottsärenden

§110

Upphörande av samhällsvård

§111

Ang. fosterhem

§112

Ang. fosterlega

§113

Inbjudan till kurs

§114

Ang. kursavgift

§115

Prenumerationer

§116

Ang. höjning av underhållsbidrag

§117

Rapport om luciafirandet

§118

Tackblomma till Inger Dengg

§119

Ang. Sagostundsavslutning

§120

Ang. Lekskoleavslutningen

§121

Skrivelser och rapporter

§122

V. ordf. tackar Ordf.

§123

Avslutning och tack

§124

Ansökan om bidragsförskott
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