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Tid: 15:00–19:05  Ajournering kl.16:25-16:40  
Plats: Forum, Kortedala Torg 
Paragrafer: 328-362 
 

Närvarande 

Ledamöter 
Ordförande Peter Mattiasson (M) 
1:e vice ordförande Ewa Jablonska (L)  
2:e vice ordförande Stina Sewén (FI), deltar på distans 
Lena Landén-Ohlsson (S) ej §§ 348-362, deltar på distans 
Jonas Stenberg (D) 
Karl Johan Nordensten (MP), deltar på distans 
Abdelmajid Berzouami (D) 
Anneli Eriksson (S) tjänstgörande ersättare 
Amanda Ljungman (V) tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Cengiz Savran (M) tjänstgörande ersättare 
Lennart Hansson (FI) tjänstgörande ersättare §§ 348-362 
Sylvia Håkansson (SD) tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 
Christer Oxien (D) 

Övriga närvarande 
Stadsdelsdirektör Gitte Caous, förvaltningsledning, nämndsekreterare Annika Funkqvist 

Personalföreträdare 
Mikael Johansson TCO-förbunden, Lisa Vallo SACO deltar på distans 
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§ 328   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer dagordningen med ändringen att 
ärendena 17 och 18 utgår. 

_______________ 
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§ 329 N132-0531/20 

Covid-19 och förvaltningens arbete 
 

Ärendet  
Vid sammanträdet presenterar förvaltningen det arbete som har gjorts och görs 
med anledning av Covid-19. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 

___________ 
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§ 330 N132-1116/20 

Redovisning om uppdrag av åtgärder relaterade till 
Coronapandemin 
 

Ärendet  
Ordförande Peter Mattiasson beslutade 2020-11-12 avseende åtgärder relaterade 
till coronapandemin. Beslutet anmäldes på stadsdelsnämnden sammanträde 2020-
11-24. Förvaltningen lämnade en muntlig rapport på nämndsammanträdet den 
2020-11-24. Nu föreligger en kortfattad skriftlig slutredovisning och nämnden 
föreslås förklara uppdraget fullgjort.   

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-27. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen avseende 

redovisning av åtgärder relaterade till Coronapandemin utifrån ordförandens 
beslut 2020-11-12.  

2. Uppdraget förklaras härmed fullgjort  

 ___________ 
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§ 331 N132-0206/20 

Månadsuppföljning november 2020 
 

Ärendet  
I denna rapport följer nämnden upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt från 
redovisningen efter november månad. Avsikten är att bedöma om budgeten, som 
stadsdelsnämnden fastställde i december 2019 är i balans.   

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 
Yrkande Fi, V, Mp och S daterat 2020-12-15. 

Yrkande 
Karl Johan Nordensten (MP) yrkar bifall till det gemensamma tilläggsyrkandet 
från Fi, V, MP och S. 

Ewa Jablonska (L) yrkar avslag på tilläggsyrkande. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
stadsdelsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
 
Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 
Nej-röst för bifall. 
Ja-röst för avslag. 
 

Omröstningsresultat 
Peter Mattiasson (M), Jonas Stenberg (D), Ewa Jablonska (L), Abdelmajid 
Berzouami (D) och Cengiz Savran (M) röstar ja (5) 
 
Lena Landén-Ohlsson (S), Karl Johan Nordensten (MP), Stina Sewén (FI), Anneli 
Eriksson (S) och Amanda Ljungman (V) röstar nej (5) 
 
Sylvia Håkansson (SD) avstår (1) 
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Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst och röstar ja. 
Stadsdelsnämnden har med detta beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna månadsuppföljning 
november 2020.   

___________ 
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§ 332 N132-0206/20 

Extra månadsuppföljning till Kommunstyrelsen november 
2020 SDN Östra Göteborg 
 

Ärendet  
Den 22 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att ”Stadsledningskontoret får i 
uppdrag att månadsvis rapportera samtliga nämnders uppföljning av driftbudgetar 
samt anledning till större avvikelser till kommunstyrelsen. Rapportering ska inte 
ske under sommarmånaderna. ”Kommunstyrelsen fattade även beslut att 
”Stadsledningskontoret får i uppdrag att särredovisa utvecklingen av 
försörjningsstödet i jämförelse med föregående år.”   

Stadsdelsnämnden Östra Göteborg erhåller varje månad, förutom 
sommarmånaderna, en ekonomisk redovisning i form av ”månadsuppföljning”. 
Den uppföljningen sänds aldrig vidare till stadsledningskontoret utan är en 
redovisning enbart till nämnd. Därav har stadsledningskontoret beslut skapat en 
rapportmall för nämndernas redovisning som ska sändas vidare till 
kommunstyrelsen. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att till kommunstyrelsen expediera 
extra månadsuppföljning med anledning av Covid-19.   
___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 333 N132-1174/20 

Årsrapport för säkerhetsarbete, systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) och informationssäkerhet i SDF 
Östra Göteborg 2020 
 

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en årsrapport med information om säkerhetsarbete, 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och informationssäkerhet i SDF Östra 
Göteborg 2020, i enlighet med stadens säkerhetspolicy 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-23. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar Årsrapport för säkerhetsarbete, 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och informationssäkerhet i SDF Östra 
Göteborg 2020 till protokollet. 

___________ 
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§ 334 N132-1143/20 

Patientsäkerhetsberättelsen 2020 
 

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård samt funktionshinder år 2020. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-22. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna 

patientsäkerhetsberättelsen för äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt 
funktionshinder år 2020. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanfattningen i 
patientsäkerhetsberättelsen anslås på sådant sätt att den är lätt tillgänglig 

för brukarna från mars 2021.  

___________ 
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§ 335 N132-0999/20 

Synpunkter 2020 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden antog hösten 2011 en riktlinje för synpunktshantering, där 
förvaltningen en gång per år ska redovisa uppföljning, analys och förslag till 
förbättringar till nämnden. Revideringar av riktlinjen har gjorts under de senaste 
åren och från 2016 finns även en regel som detaljerat anger hur synpunkter ska 
definieras och hanteras. Tjänsteutlåtandet innehåller dels en sammanfattning av 
diarieförda synpunkter som inkommit under 2020 och dels en redogörelse för hur 
dessa har hanterats inom respektive sektor. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-22. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna rapporten till protokollet.  

___________ 
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§ 336 N132-0946/20 

Yttrande avseende betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
 

Ärendet  
En begäran om yttrande har inkommit från stadsledningskontoret avseende 
ärende: Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En 
ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), med svarstid senast den 16 december 2020. 
Begäran om yttrande har översänts till stadsdelsnämnderna Centrum, Östra 
Göteborg, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen samt till 
Social resursnämnd.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-19. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker betänkandet Hållbar 

socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden antar förvaltningens yttrande, och dess framkomna 
synpunkter, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 ___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 12 (38)

  

  

§ 337 N132-0780/20 

Yttrande till IVO avseende inspektion vid Hundraårsgatans 
Stödboende 
 

Ärendet  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en digital inspektion av 
Hundraårsgatans stödboende. IVO ger SDN Östra Göteborg möjlighet att yttra sig 
över ärendet i sin helhet utifrån gällande lagstiftning i bland annat 
socialtjänstlagen, socialtjänstförordning samt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om stödboende. Förvaltningen har ansökt och beviljats anstånd med 
svar till och med 2020-12-16.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner förvaltningens 

tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) angående digital inspektion av Hundraårsgatans stödboende 
den 20 oktober och den 21 oktober 2020. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 ___________ 

Expedieras 
Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 13 (38)

  

  

§ 338 N132-0860/20 

Yttrande till IVO avseende inspektion vid HVB Triton (hem för 
vård eller boende) 
 

Ärendet  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en digital inspektion av 
HVB Triton (hem för vård eller boende). IVO ger Stadsdelsnämnd Östra 
Göteborg möjlighet att yttra sig över vad som framkommit vid tillsynen, samt har 
begärt in de tre senaste lämplighetsbedömningarna inför inskrivning som gjorts i 
verksamheten. Förvaltningen har ansökt och beviljats anstånd med svar till och 
med 2020-12-16.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-04. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner förvaltningens 

tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) angående digital inspektion av Triton HVB den 10 
november och den 11 november 2020. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

___________ 

Expedieras 
Inspektionen för vård och omsorg 
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§ 339 N132-0905/20 

Remiss Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad, Dnr 
1396/17 
 

Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 § 75 att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att redovisa det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar 
och bolag samt lägga fram förslag på hur och i vilken takt som harmonisering av 
det ekonomiska värdet bör genomföras inom staden. Uppdraget redovisas i detta 
tjänsteutlåtande.  

Stadsdelsnämnd Östra Göteborg har fått ärendet på remiss för yttrande senast 
2020-12-23 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-17. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker, med hänsynstagande till 

synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande, Stadsledningskontorets 
förslag att harmonisera förmånsvärdet utifrån ett ökat ekonomiskt värde på 
1 000 kronor.  

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg översänder tjänsteutlåtandet som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.  

 ___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 340 N132-1159/20 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) SDF Östra Göteborg och 
IFK Göteborg 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska fatta beslut om en överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Östra Göteborg och IFK 
Göteborg om riktade insatser för att främja psykisk och fysisk hälsa, stärka 
demokratiska värderingar och motverka våldsbejakande kontexter och beteenden 
hos barn och unga i Östra Bergsjön, med fokus på närmiljön kring 
Backegårdsskolan. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-23. 
 
Yrkande 
Stina Sewén (FI) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att avslå överenskommelsen om 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stadsdelsnämnden Östra Göteborg 
och IFK Göteborg. 
 

Protokollsanteckningar 
Demokraterna anmäler följande protokollsanteckning: 
”Vi ser positivt på tjänsteutlåtandet och det arbete IFK Göteborg gjort i Östra 
Göteborg. Vi hade gärna sett att förslaget gick igenom. Vi hoppas att den nya 
Socialnämnden Nordost får en nya ansökan och de ser mer positivt på de 
intentioner som tjänsteutlåtandet har.” 
 
Moderaterna och Liberalerna anmäler följande protokollsanteckning: 
”Vi önskar att förvaltningen tillsammans med beslutet meddelar föreningen att de 
är välkomna med en ny, förtydligad, ansökan till Socialnämnd Nordost under 
2021. Intentionen i förslaget är bra och vi ser positivt på att föreningen 
återkommer till Socialnämnd Nordost.” 

___________ 



 

 

Östra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 16 (38)

  

  

Expedieras 
IFK Göteborg 
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§ 341 N132-0391/20 

Granskningsrapport avseende strategier för och hantering av 
konsekvensbedömningar i SDN Östra Göteborg  
 

Ärendet  
Dataskyddsombudet för stadsdelsnämnderna och social resursnämnd har 
överlämnat en granskningsrapport avseende strategier för och hantering av 
konsekvensbedömningar i SDN Östra Göteborg för anmälan till nämnden. Genom 
överlämning av denna rapport, med de uttalanden och rekommendationer som 
dataskyddsombudet lämnar, avslutas granskningen. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-03. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna rapporten till protokollet. 

___________ 
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§ 342 N132-0012/20 

Redovisning av fattade delegationsbeslut och anmälan av 
inkomna skrivelser 2020-12-15 
 

Ärendet  
Förvaltningen har upprättat en förteckning, som bland annat omfattar beslut från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, inkomna skrivelser samt 
delegationsbeslut.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-02. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna föreliggande redovisning 
till protokollet. 
 
___________ 
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§ 343   

Redovisning av granskning av delegationsbeslut - Christian 
Abrahamsson 
 

Ärendet  
Christian Abrahamsson (SD) är utsedd till granskare för den redovisning som 
gjordes vid nämndens sammanträde 2020-09-22. 
 

Tidigare behandling 
Stadsdelsnämnden beslutade att bordlägga ärendet 2020-11-24 då Christian 
Abrahamsson hade förhinder att medverka. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att ärendet utgår då Christian 
Abrahamsson har förhinder att medverka vid dagens sammanträde.  

___________ 
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§ 344   

Redovisning av granskning av delegationsbeslut - Willy Kiela 
 

Ärendet  
Willy Kiela (S) är utsedd till granskare för den redovisning som gjordes vid 
nämndens sammanträde 2020-10-20. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att ärendet utgår då Willy Kiela har 
förhinder att medverka vid dagens sammanträde.  

___________ 
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§ 345   

Redovisning av granskning av delegationsbeslut - 
Abdelmajid Berzouami 
 

Ärendet 
Abdelmajid Berzouami (D) har granskat Stadsdelsdirektörens beslut daterat 2020-
11-02 - Delegation av beslutanderätt Östra Göteborg 2020, Funktionshinder-
enheten, Bistånd LSS (U.Byström), N132-0009/2. 

Han har inget att erinra. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna redovisningen till 
protokollet.  

___________ 
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§ 346   

Stadsdelsdirektören informerar 
 

Ärendet  
Stadsdelsdirektör Gitte Caous lämnar följande information: 

- Ny nämndorganisation 2021 
Fokus på den externa informationen och att medborgarna inte ska märka 
av organisationsförändringen. Arbete pågår just nu med att ta fram 
budgetförslag 2021 inför Socialnämnd Nordost konstituerande möte den 4 
januari 2021. Förvaltningen har just nu en hög arbetsbelastning på grund 
av omorganisationen och Covid-19. 

- ESF-projekt Arbetsliv och hälsa Nordost 
Förvaltningen har ansökt om och beviljats ett EFS-projekt, som syftar till 
att stödja förvaltningen i förändringsarbete för långtidsarbetslösa. 

- Förvaltningsremiss om ny Covid-lag 
Förvaltningen har fått förslaget om ny Covid-lag på remiss med möjlighet 
att svara senast 17 december.  

 
Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen till protokollet. 
___________ 
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§ 347   

Information och rapporter från nämndens ledamöter 
 

Ärendet 
Anneli Eriksson (S) informerade från senaste mötet med rådet för barn- och 
ungdomsfrågor 26 november. Ungdomarna framförde åter att dom ser det som 
viktigt att ungdomsråden förblir lokala i den form de är idag även i den 
kommande nämndorganisationen. På mötet deltog även kommunalråd Blerta Hoti, 
med ansvar för trafik, konsument och medborgarfrågor, och svarade på frågor om 
bland annat sommarlovskort. 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna informationen till 
protokollet. 
___________ 
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§ 348   

Anmälan av stadsdelsnämnden Östra Göteborgs 
individutskotts protokoll den 11 och 25 november 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott föreligger. 

Handling 
Protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott 11 och 25 november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 349   

Anmälan av protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
den 18 november 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) föreligger. 

Handling 
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp 18 november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 350   

Anmälan av protokoll från lokala Pensionärsrådet den 18 
november 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet föreligger. 

Handling 
Protokoll från lokala pensionärsrådet 18 november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 351   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård den 10 november 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 
föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård den 10 
november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 352   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur 
den 17 september, 15 oktober, 5 och 19 november 2020 
 

Ärendet  
Protokoll från LSG sektor Samhälle och kultur föreligger. 

Handling 
Protokoll från sektor Samhälle och kultur den 17 september, 15 oktober, 5 och 19 
november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 353   

Anmälan av protokoll från Rådet för barn och ungdomsfrågor 
26 november 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från rådet för barn- och ungdomsfrågor föreligger. 

Handling 
Protokoll från rådet för barn- och ungdomsfrågors möte 26 november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 354   

Övriga frågor 
 

Inga övriga ärenden anmäldes under sammanträdet. 

____________ 
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§ 355   

Nedläggande av faderskapsutredning - LF 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 356   

Nedläggande av faderskapsutredning - NF 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 357   

Upphörande av begränsad umgängesrätt enligt LVU - AS 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 

  



 

 

Östra Göteborg 

 
  

Protokoll (nr 12)
Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 34 (38)

  

  

§ 358   

Begäran om upphörande av vård enligt LVU samt 
begränsning av umgängesrätt enligt LVU - AM 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 359   

Begäran om upphörande av vård enligt LVU samt 
begränsning av umgängesrätt enligt LVU - PAM 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 360   

Begäran om upphörande av vård enligt LVU samt 
begränsning av umgängesrätt enligt LVU - IM 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 361   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare - ZA 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 
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§ 362   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - VM 
 

Beslutet hålls tillgängligt hos stadsdelsförvaltningens kansli, Förstamajgatan 2A, 
dock med den begränsning som föreskrivs i offentlighets- och sekretesslagen. 

______________ 

 

 

 

 


