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§ 292   

Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg fastställer dagordningen med följande tillägg: 

16a. Anmälan av ordförandebeslut - Åtgärder relaterade till Coronapandemin. 

37. Yttrande till Förvaltningsrätten avseende mål nr. 14818-20 

_______________ 
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§ 293 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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§ 294 N132-0206/20 

Månadsuppföljning oktober 2020 
 

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

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-10. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna 

månadsuppföljning oktober 2020. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utöka sektorernas ramar 
enligt nedanstående uppställning.   

___________ 
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§ 295 N132-0206/20 

Extra månadsuppföljning till Kommunstyrelsen oktober 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 2020-11-13. 

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

___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 296 N132-0906/20 

Remissvar - Yttrande till kommunstyrelsen över Göteborgs 
Stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av 
digital utveckling och förvaltning 
 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrning, 
finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltning till 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg på remiss. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 november 2020. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-01. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att tillstyrka förslaget till 

Göteborgs stads riktlinje för styrning, finansiering och samordning av 
digital utveckling och förvaltning men vill framföra vissa förslag till 
förändringar och förtydliganden, i enlighet med sitt tjänsteutlåtande. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att sända förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 297 N132-0960/20 

Rekommenderade kostpriser för anställda från och med 1 
januari 2021  
 

Ärendet  
Inför 2021 har stadsdelsförvaltningarna beräknat självkostnadspriser för måltider i 
kök/matsalar där personal har möjlighet att äta mot betalning. Resultatet av 
kalkylerna visar att självkostnadspriset för måltiderna i viss utsträckning varierar 
såväl inom som mellan olika stadsdelsförvaltningar. Efter personalpolitisk 
bedömning i samråd med berörda HR-chefer konstateras att stadens anställda även 
fortsättningsvis bör hanteras på ett likartat sätt oavsett i vilken stadsdel de är 
anställda. Utifrån resultatet av förvaltningarnas beräkningar har 
stadsledningskontoret tagit fram rekommenderade kostpriser för 2021. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-15. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att fastställa Stadsledningskontorets 
rekommenderade kostpriser för anställda i SDF Östra Göteborg från och med den 
1 januari 2021. 

___________ 
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§ 298 N132-0995/16 

Godkännande av nytt hyresavtal och kostnader gällande 
upprustning av lokalen på Förstamajgatan 2B 
 

Ärendet  
Nämnden har att fatta beslut om kostnader för upprustning av lokalen på 
Förstamajgatan 2B. Hyresvärden, Göteborgslokaler, genomför föreslagen 
upprustning mot en höjd bashyra. Hyresavtalet föreslås omförhandlas och tecknas 
för en period om 8 år. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna kostnaderna för 

upprustningen av lokalen på Förstamajgatan 2B som betalas genom en 
höjd bashyra. En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden kommer 
att uppgå till cirka 4 900 tkr per år. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteutlåtande 
till Stadsledningskontoret.  

3. Stadsdelsnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteutlåtande 
till Lokalnämnden.  

___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
Lokalnämnden 
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§ 299 N132-0411/19 

Bostad med Särskild Service (BmSS) Gamlestadstorget 
 

Ärendet  
Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande beträffande inhyrning av en 
bostad med särskild service (BmSS) med totalt åtta lägenheter samt 
gemensamhets- och personalutrymme i Wikowia AB fastighet vid Gamlestads 
torg. 
 
Ett beslut från stadsdelsnämnden om att etablera detta BmSS innebär att 
Lokalförvaltningen kan färdigställa avtal för inhyrningen.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-29. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg ger förvaltningen i uppdrag att starta en 

bostad med särskild service (BmSS) för åtta hyresgäster vid Gamlestads 
torg.  

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg begär godkännande hos 
kommunstyrelsen om inhyrning av åtta lägenheter för hyresgäster samt 
lokaler för gemenskap och för personal hos Wikovia AB.  

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg begär hos Planering och samordning 
inom funktionshinderområdet i resursnämnd Örgryte-Härlanda, att 
expansionsmedel avsätts för utökning av BmSS enligt Lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (LSS) med åtta lägenheter.  

4. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

Expedieras 
Lokalsekretariatet 
Lokalnämnden 
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§ 300 N132-0833/20 

Kvalitetsrapport IFO-FH 2020 
 

Ärendet  
Årlig rapportering av det systematiska arbetet med att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheterna inom sektor Individ- och familjeomsorg samt 
funktionshinder.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-30. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner Kvalitetsrapport 2020 som 

rapportering av stadsdelsförvaltningens årliga och systematiska 
kvalitetsarbete i verksamheterna inom sektor Individ- och familjeomsorg 
samt funktionshinder.  

2. Stadsdelsnämnden översänder rapporten för kännedom till Göteborgs 
Stads nya nämnder; Socialnämnd Nordost och nämnden för Funktionsstöd. 

 ___________ 

Expedieras 
Nämnden för Funktionsstöd 
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§ 301 N132-0816/20 

Folkhälsoavtal 2021, Socialförvaltningen Nordost 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
(HSN) har ett samverkansavtal om befolkningsinriktade folkhälsoinsatser i 
stadsdelen som gäller till och med 2020-12-31. Stadsdelsnämnden behöver ta 
ställning till ett nytt avtal som ska gälla från 2021-01-01 till 2022-12-31 med 
möjlighet till förlängning till 2023-12-31.  

Nämnden behöver också ta ställning till godkännande av delfinansiering av 
samverkansavtal. Den totala ersättningen enligt avtalet är 2 060 400 kronor per år. 
Det innebär att stadsdelsnämndens del är i genomsnitt 1 030 200 kronor per år, 
inom ram. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-20. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna Samverkansavtal 

om folkhälsoinsatser i stadsdelen Östra Göteborg för perioden 2021-01-01 
till 2022-12-31 under förutsättning att likalydande beslut fattas av 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beviljar finansiering av avtalet med 
1 030 200 kr per år (50% av total finansiering) under avtalsperioden. 
 

3. Stadsdelsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat och skickas till 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd.  

___________ 

Expedieras 
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd. 
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§ 302 N132-0993/20 

Information om enkäten Unga röster från Öster 
 

Ärendet  
Under sommaren 2020 genomfördes en enkätundersökning i stadsdelen med 
målgruppen ungdomar 12-19 år. Ärendet utgör information till stadsdelsnämnden 
utifrån de övergripande resultaten för enkäten.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-21. 
 

Yrkanden 

Anneli Eriksson (S) och Jonas Stenberg (D) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet med 
tillägget att rapporten ska benämnas Enkätundersökning från sommaren 2020 om 
unga i stadsdelen Östra Göteborg, med tonvikt på Bergsjön - rapport 1 och att 
rapporten skickas för kännedom till kommunstyrelsen, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
Peter Mattiasson (M) yrkar avslag på yrkandet och bifall till tjänsteutlåtandet. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att 
stadsdelsnämnden beslutat att avslå yrkandet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
 
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: 
Den som röstar avslag på yrkandet röstar ja. 
Den som röstar bifall till yrkandet röstar nej. 
 
Peter Mattiasson (M), Ewa Jablonska (L) och Bruno Tiozzo (M) röstar ja (3) 
 
Lena Landén-Ohlsson (S), Jonas Stenberg (D), Karl Johan Nordensten (MP), 
Abdelmajid Berzouami (D), Stina Sewén (FI), Anneli Eriksson (S), Amanda 
Ljungman (V) och Sylvia Håkansson (SD) röstar nej (8) 
 
Stadsdelsnämnden har med detta beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
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Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen om enkäten 

Unga röster från Öster till protokollet. 

2. Stadsdelsnämnden beslutar att rapporten ska benämnas 
”Enkätundersökning från sommaren 2020 om unga i stadsdelen Östra 
Göteborg, med tonvikt på Bergsjön - rapport 1”. 

3. Stadsdelsnämnden översänder rapporten till kommunstyrelsen, 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden för kännedom. 

___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Grundskolenämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 303 N132-0878/20 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen 
Passalen 2021 
 

Ärendet  
Stadsdelsnämnden ska fatta beslut om en överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) för 2021 mellan stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 
och föreningen Passalen om inkludering av unga med funktionsvariationer i den 
öppna fritidsverksamheten enligt modellen Integrerad Arena. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-13. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg godkänner överenskommelsen om 

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan stadsdelsförvaltning Östra 
Göteborg och föreningen Passalen från och med 2021-01-01 till och med 
2021-12-31. 

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att underteckna 
överenskommelsen.  

3. Överenskommelsen innehåller ett förbehåll om att den kan komma att 
sägas upp under året och tecknas av annan huvudman på grund av 
förändrad nämndorganisation i Göteborgs Stad.   

___________ 

Expedieras 
Föreningen Passalen 
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§ 304 N132-1004/20 

Beslut om föreningsbidrag 
 

Ärendet  
Under våren och sommaren 2020 har några föreningar i stadsdelen tilldelats 
medel för såväl aktiviteter inom det ordinarie föreningsbidraget och för helgidrott 
och föreningsvandring. Med anledning av situationen med covid-19 genomförde 
förvaltningen inför sommaren en extra utlysning av föreningsbidrag. Ett antal 
ansökningar rörande bland annat jullovsaktiviteter bordlades under denna period.  
För fyra av de bordlagda ansökningarna överstiger beloppet för året tre 
prisbasbelopp och beslutet ska därför fattas av nämnd, i enlighet med gällande 
delegationsordning.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-26. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna föreningsbidrag 

till Jubba familjeförening för öppet hus under jullovet om högst 7000 
kronor.  

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna föreningsbidrag 
till Sverige och Somalia Vänskapsförening för öppet hus under jullovet om 
högst 10 000 kronor.   

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna föreningsbidrag 
till Somaliska Kvinno- och barnföreningen för öppet hus under jullovet om 
högst 3000 kronor. 

4. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att godkänna föreningsbidrag 
till Bergsjön SK för öppet hus under jullovet om högst 8000 kronor.  

 ___________ 

Expedieras 
Jubba familjeförening 
Sverige och Somalia Vänskapsförening 
Somaliska Kvinno- och barnföreningen 
Bergsjön SK 
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§ 305 N132-1024/20 

Sammanträdesdag för fastställande av årsrapport 2020 
 

Ärendet  
För att kunna avsluta nuvarande organisation på rätt sätt måste nämnderna i 
dagens stadsdelsnämnder och social resursnämnd, som ansvariga för 
verksamhetsåret, genomföra ett nämndsammanträde i februari 2021. 

Enligt Göteborgs Stads tidplan för uppföljningsprocess ska beslut om Årsrapport 
2020 fattas senast den 15 februari 2021.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-28. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att fastställa sammanträdesdag för 
fastställande av Årsrapport 2020 till tisdag 9 februari 2021, kl 10.  

___________ 
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§ 306 N132-1116/20 

Anmälan av ordförandebeslut - Åtgärder relaterade till 
Coronapandemin 
 

Ärendet  
Ordföranden Peter Mattiasson har den 12 november 2020 fattat beslut om uppdrag 
till förvaltningen med anledning av coronapandemin, vilket ska anmälas till 
dagens nämndsammanträde. 
 
Förtydligande 
Ordföranden vill ha antecknat till protokollet att han inte hade förankrat detta 
beslut med 1:e och 2:e vice ordföranden i stadsdelsnämnden, som anges i beslutet. 

Handling 
Ordförandebeslut daterat 2020-11-12. 
Yttrande Socialdemokraterna daterat 2020-11-23 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna beslutet till 

protokollet. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsanteckning 

Fi, V och MP anmäler följande protokollsanteckning: 

”Vår personal har gjort ett fantastiskt jobb under pandemin och behöver stöd för 
att fortsätta detta livsviktiga arbete. Det är viktigt att fortbildning och 
kompetenshöjande åtgärder sker löpande för att öka och säkerställa kvalitén i 
verksamheterna. Vilka uppgifter vilken personal utför är en chefsfråga och inte 
något som ska styras politiskt. Vi ser positivt på ökad bemanning, överanställning 
och mer stabila anställningar och anser att dessa åtgärder behöver bli bestående 
för att långsiktigt skapa bättre arbetsförhållanden och höja statusen på detta 
livsviktiga arbete.” 

___________ 
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§ 307 N132-1116/20 

Ordförandebeslut – Åtgärder relaterade till Coronapandemin 
 

Ärendet  
Ordföranden Peter Mattiasson har den 18 november 2020 fattat beslut om åtgärder 
rörande stadsdelens samlingslokaler med anledning av coronapandemin, vilket 
ska anmälas till dagens nämndsammanträde 

Handling 
Ordförandebeslut daterat 2020-11-18. 
 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna beslutet till 
protokollet. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

___________ 
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§ 308   

Redovisning av granskning av delegationsbeslut 
 

Ärendet  
Christian Abrahamsson (SD) är utsedd till granskare för den redovisning som 
gjordes vid nämndens sammanträde 2020-09-22. 
 
Christian Abrahamsson har förhinder att medverka vid dagens sammanträde 
varför ärendet föreslås bordläggas till nästa sammanträde. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att bordlägga ärendet.  

___________ 
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§ 309 N132-0012/20 

Redovisning av fattade delegationsbeslut och anmälan av 
inkomna skrivelser 2020-11-24 
 

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

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-11-11. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att anteckna föreliggande redovisning 
till protokollet. 
 
___________ 
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§ 310   

Val av granskare av delegationsbeslut 
 

Ärendet  
Enligt stadsdelsnämndens rutin för granskning av delegationsbeslut ska en av 
politikerna utses till granskare vid varje sammanträde av något av de beslut som 
redovisas vid det aktuella sammanträdet. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att utse Abdelmajid Berzouami (D) 
som granskare för dagens redovisning. 

___________ 

 

 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-24

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 22 (38)

  

  

§ 311   

Stadsdelsdirektören informerar 
 

Ärendet  
Stadsdelsdirektör Gitte Caous lämnar följande information: 

- Ny nämndorganisation 2021 
Staden har tagit fram ett externt kommunikationsmaterial inför 
organisationsförändringen 2021 som riktar sig till brukare, anhöriga, 
samarbetspartners med flera. 

- Inlämning av förrättningsrapporter 
De förtroendevalda i nämnden behöver inkomma till nämndsekreteraren 
med sina förrättningsrapporter, t.o.m november månad, senast den 30 
november. 

- Utvärdering av projekt - RSG-U 
Räddningstjänsten i Storgöteborg har haft ett projekt tillsammans med 
Östra Göteborg som riktade sig till ungdomar i riskzon för utanförskap och 
kriminalitet. Projektet pågick under hösten 2019 och våren 2020 med fyra 
deltagande ungdomar. En utvärdering har nu gjorts och kommer 
presenteras för nämndens presidium. 

- Vitesföreläggande inom hemtjänsten 
Göteborgs stads har erhållit ett vitesföreläggande rörande brister i det 
mobila system som används inom hemtjänsten. 

- Nämndens avslutning flyttas 
Med hänvisning till utvecklingen med Covid-19 har nämndens avslutning 
flyttats från 15 december till den 9 februari, då det avslutande mötet 
genomförs. 

- Förlängning av nämndens förordnande 
Ett ärende är på gång till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med 
förslag att förlänga nuvarande nämnds förordnande till den 3 januari. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar informationen till protokollet. 
___________ 
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§ 312   

Information och rapporter från nämndens ledamöter 
 

Inga informationer eller rapporter lämnades under mötet.  

___________ 
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§ 313   

Anmälan av stadsdelsnämnden Östra Göteborgs 
individutskotts protokoll 14 och 28 oktober 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott föreligger. 

Handling 
Protokoll från Stadsdelsnämndens individutskott 14 och 28 oktober 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 314   

Anmälan av protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 
den 7 och 21 oktober samt 4 november 2020 
 

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

Handling 
Protokoll från Förvaltningens samverkansgrupp 7 och 21 oktober samt 4 
november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 315   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Äldreomsorg samt 
hälso- och sjukvård den 6 oktober 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 6 oktober 
2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 316   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Stöd och 
försörjning/Bistånd och Service) den 13 oktober och 10 
november 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt 
funktionshinder (Stöd och försörjning/Bistånd och Service) föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder  
13 oktober och 10 november 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 

 

 

 

  



 

 

Östra Göteborg 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-24

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokoll 28 (38)

  

  

§ 317   

Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och 
familjeomsorg samt funktionshinder (Boende, daglig 
verksamhet och stöd) den 13 oktober 2020 
 

Ärendet  
Anmälan av protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt 
funktionshinder (Boende, daglig verksamhet och stöd) föreligger. 

Handling 
Protokoll från LSG sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder 
(Boende, daglig verksamhet och stöd) 13 oktober 2020. 

Beslut 
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg antecknar anmälan till protokollet. 

___________ 
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§ 318   

Övriga frågor 
 

Inga övriga ärenden anmäldes under sammanträdet. 

____________ 
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§ 319   

Nedläggelse av faderskapsutredning - LAOH 
 

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

______________ 
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§ 320   

Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU - SP 
 

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

______________ 
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§ 321   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - LD 
 

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

______________ 
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§ 322   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - AD 
 

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

______________ 
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§ 323   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - CD 
 

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

______________ 
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§ 324   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - AA 
 

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

______________ 
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§ 325   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - EA 
 

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

______________ 
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§ 326   

Begränsning av umgängesrätt enligt LVU - LSC 
 

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

______________ 

  



 

 

Östra Göteborg 

 

Protokoll (nr 11)
Sammanträdesdatum: 2020-11-24

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

  

  

§ 327   

Yttrande till Förvaltningsrätten avseende mål nr. 14818-20 
 

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

______________ 

 


