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http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 av 30 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

Innehåll 
Protokolljustering ...................................................................................................................................... 4 

Fastställande av föredragningslista .......................................................................................................... 5 

Riktlinje kommunal personlig assistans .................................................................................................... 6 

Riktlinje för hantering av privata medel LSS-verksamhet ......................................................................... 7 

Riktlinje för hantering av privata medel Särskilt boende/vård och omsorg ............................................. 8 

Riktlinje för hantering av privata medel Hemtjänst/kommunal hälso- och 
sjukvård/korttidsverksamhet/boendestöd ............................................................................................. 10 

Ekonomi 2021 ......................................................................................................................................... 12 

Delårsbokslut effektiviseringar ............................................................................................................... 13 

Information Budget 2022 ........................................................................................................................ 16 

Lägesrapport digitalisering ...................................................................................................................... 18 

Dialogärende om kommande upphandlingar ......................................................................................... 19 

Uppsägning av avtal med Uddevalla kommun gällande tjänsteköp av konsumentrådgivning .............. 20 

Förvaltningschefens information ............................................................................................................ 22 

Verksamhetschefernas information ....................................................................................................... 23 

Anmälan av handling ............................................................................................................................... 24 

Delegationsbeslut ................................................................................................................................... 25 

Anmälan av ordförandebeslut ................................................................................................................ 26 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter ........................................................................................... 27 

Anmälan av nya ärenden ........................................................................................................................ 28 

Gåva från Odd Fellow .............................................................................................................................. 29 

Kontaktförbud med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 LVU ................................................................. 30 

 

 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 av 30 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 90   
 

Protokolljustering 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att utse Simone Fischer Cederbratt (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet 
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SN § 91   
 

Fastställande av föredragningslista 
 
 
Socialnämnden beslutar  
att fastställa föredragningslista enligt utskick med tillägg av följande 
ärenden: 
 

 Uppsägning avtal konsumentrådgivning Uddevalla kommun 
 

 Gåva Odd Fellow 
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SN § 92  Dnr SN/2021-0146 
SN AU § 110 
 

Riktlinje kommunal personlig assistans 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderad riktlinje för personlig assistans i kommunal regi 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinje gällande kommunal personlig assistans kompletteras reglering av 
då brukare väljer kommunen som utförare av insats enligt § 9:2 personlig 
assistans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 signerad kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderad riktlinje för personlig assistans i kommunal regi 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslutade 

att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, ledningssystem 
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SN § 93  Dnr SN/2021-0145 
SN AU § 111 
 

Riktlinje för hantering av privata medel LSS-verksamhet 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta riktlinje för hantering av privata medel LSS-verksamhet 
 
Sammanfattning av ärendet 

En revidering har gjorts av riktlinjen för hantering av privata medel.  

För att tydliggöra ändringar mot befintlig riktlinje finns befintlig riktlinje 
med som bilaga med markeringar i rött med nya tillägg/ändringar och 
överstrykningar i dokumentet markerar raderade delar. Då vi nu byter 
mall för riktlinjer var det tekniskt svårt att påvisa förslag till ändringarna i 
förslag till reviderad riktlinje. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
Reviderad riktlinje gällande kommunal LSS verksamhet. 
Bilaga 1. Nu gällande riktlinje för kommunal LSS verksamhet 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta riktlinje för hantering av privata medel LSS-verksamhet 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslutade 

att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, ledningssystem 

http://www.stromstad.se/
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SN § 94  Dnr SN/2021-0144 
SN AU § 112 
 

Riktlinje för hantering av privata medel Särskilt boende/vård 
och omsorg 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderad riktlinje för hantering av privata medel i särskilt boende 
 
Sammanfattning av ärendet 

En revidering har gjorts av riktlinjen för hantering av privata medel. 

I revideringen av riktlinjens syfte ingår att skapa en kontantfri verksamhet 
inom särskilt boende. Riktlinjen eftersträvar att alla med insats på särskilt 
boende inom Strömstads kommun skall få likvärdiga förutsättningar 
oavsett var insatsen verkställs. 

För att tydliggöra ändringar mot befintlig riktlinje finns befintlig riktlinje 
med som bilaga 1, markeringar i rött påvisar nya tillägg/ändringar och 
överstrykningar markerar raderade delar. Då vi nu byter mall för riktlinjer 
var det tekniskt svårt att påvisa förslag till ändringar i förslag till reviderad 
riktlinje, därför är ändringarna tydliggjorda i nu gällande riktlinje. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-30 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
Reviderad riktlinje för hantering av privata medel inom särskilt boende. 
Bilaga 1 befintlig riktlinje för kontanthantering inom särskilt boende. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att anta reviderad riktlinje för hantering av privata medel i särskilt boende 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslutade 

att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

http://www.stromstad.se/
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Kopia till 
SN diarie, ledningssystem 
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SN § 95  Dnr SN/2021-0143 
SN AU § 113 
 

Riktlinje för hantering av privata medel Hemtjänst/kommunal 
hälso- och sjukvård/korttidsverksamhet/boendestöd 
 
Socialnämnden beslutar  
att anta reviderad riktlinje för hantering av privata medel inom Hemtjänst, 
Boendestöd, Kommunal Hälso- och Sjukvård Korttidsverksamhet SoL 
 
Sammanfattning av ärendet 

En revidering har gjorts av riktlinjen för hantering av privata medel. 

Reviderad riktlinje omfattar även Boendestöd som tidigare inte omfattats 
av riktlinje gällande hantering av privata medel. 

Riktlinjen eftersträvar att alla med insats med insats inom Hemtjänst, 
Boendestöd Kommunal Hälso- och Sjukvård Korttidsverksamhet SoL 
Strömstads kommun skall få likvärdiga förutsättningar oavsett var insatsen 
verkställs. 

För att tydliggöra ändringar mot befintlig riktlinje finns befintlig riktlinje 
med som bilaga 1, markeringar i rött påvisar nya tillägg/ändringar och 
överstrykningar markerar raderade delar. Då vi nu byter mall för riktlinjer 
var det tekniskt svårt att påvisa förslag till ändringar i förslag till reviderad 
riktlinje, därför är ändringarna tydliggjorda i nu gällande riktlinje. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 signerad av kvalitetsutvecklare Maria 
Eskel. 
Reviderad riktlinje för hantering av privata medel inom Hemtjänst, 
boendestöd Kommunal Hälso- och Sjukvård och Korttidsverksamhet SoL. 
Bilaga 1 befintlig riktlinje för Hemtjänst Kommunal Hälso- och Sjukvård 
Korttidsverksamhet SoL 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
att anta reviderad riktlinje för hantering av privata medel inom Hemtjänst, 
Boendestöd, Kommunal Hälso- och Sjukvård Korttidsverksamhet SoL 
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Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, ledningssystem 
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SN § 96  Dnr SN/2021-0001 
 
 

Ekonomi 2021 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om ekonomi och statistik för maj månad 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
Controller Dennis Arvidsson redogör för ekonomi för maj månad 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-14 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
Ekonomisk sammanställning 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om ekonomi och statistik för maj månad 2021 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN-Diarie 
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SN § 97  Dnr SN/2021-0004 
SN AU § 114 
 

Delårsbokslut effektiviseringar 
 
Socialnämnden beslutar  
att hos budgetberedningen begära klartecken för att använda 4 Mkr av 
migrationsmedel ensamkommande för att minska årets budgetunderskott 
 
att till Kommunstyrelsen begära att 5 Mkr omfördelas från 
finansförvaltningen till SN enligt tidigare överenskommelse för budget 
2021 
 
att nyttja statsbidrag enligt förvaltningens förslag på 3,8 Mkr 
 
att uppdra åt förvaltningen att avvakta med övrigt föreslagna åtgärder då 
nämnden bedömer tiden för process och förankring för kort för att kunna 
genomföras 2021 
 
att hos Kommunstyrelsen begära acceptans för budgetunderskott 2021 
motsvarande 9,3 mnkr. Begäran grundar sig på att anledningen till 
underskottet inte kunnat förutses och inte heller minskas på ett för 
nämndens kärnverksamheter rimligt sätt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder samt att nyttja 
statsbidrag och balanskontot för ensamkommande enligt förslag 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att omfördela 5,0 mnkr på 
finansförvaltningen till Socialnämnden för att finansiera delar av det 
prognostiserade underskottet samt att dessa medel införlivas i 
Socialnämndens budgetram inför 2022 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna resterande prognostiserat 
underskott 
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Beslutsunderlag: 
Konsekvensbeskrivningar 
Ekonomiskt underlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder samt att nyttja 
statsbidrag och balanskontot för ensamkommande enligt förslag 

att föreslå Kommunstyrelsen att omfördela 5,0 mnkr på 
finansförvaltningen till Socialnämnden för att finansiera delar av det 
prognostiserade underskottet samt att dessa medel införlivas i 
Socialnämndens budgetram inför 2022 

att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna resterande prognostiserat 
underskott 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Pia Tysklind föreslår: 
 
att hos budgetberedningen begära klartecken för att använda 4 Mkr av 
migrationsmedel ensamkommande för att minska årets budgetunderskott 
 
att till Kommunstyrelsen begära att 5 Mkr omfördelas från 
finansförvaltningen till SN enligt tidigare överenskommelse för budget 
2021 
 
att nyttja statsbidrag enligt förvaltningens förslag på 3,8 Mkr 
 
att uppdra åt förvaltningen att avvakta med övrigt föreslagna åtgärder då 
nämnden bedömer tiden för process och förankring för kort för att kunna 
genomföras 2021 
 
att hos Kommunstyrelsen begära acceptans för budgetunderskott 2021 
motsvarande 9,3 mnkr. Begäran grundar sig på att anledningen till 
underskottet inte kunnat förutses och inte heller minskas på ett för 
nämndens kärnverksamheter rimligt sätt. 
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Simone Fischer Cederbratt (M), Friedemann Hildebrand (KD), Gunilla 
Hegardt (V), Eugenia Eriksson (SD), Hans-Robert Hansson (L), Anna-Lena 
Carlsson (C), Ligia Morales (S) och Simone Fischer Cederbratt (M) yrkar 
bifall till ordförandes förslag. 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och 
finner att så sker. 
 
Kopia till 
SN diarie 
Förvaltningschef 
Controller 
Budgetberedningen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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SN § 98  Dnr SN/2021-0005 
SN AU § 115 
 

Information Budget 2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera informationen om Budget 2022 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens insatser ska ge förutsättningar för medborgare att kunna 
tillvarata sina egna resurser och ta ett eget ansvar för sin livssituation och 
kunna uppnå goda och jämlika levnadsvillkor. Insatser ges i form av 
omsorg, service, stöd, råd och/eller skydd till barn, unga och vuxna som 
har svårigheter. Insatserna ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- 
och sjukvårds-lagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) eller som serviceinsatser utöver lagens krav. I 
speciella skyddssituationer kan tvång tillämpas genom Lagen om vård av 
unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM).  
 
Utifrån den vision och de mål som kommunfullmäktige har antagit har 
Socialnämnden i uppdrag att arbeta mot etappmålet stöd, omsorg och 
hemsjukvård av hög kvalitet samt etappmålet en hållbar kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Konsekvensbeskrivningar 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09 signerad controller Dennis Arvidsson 
och förvaltningschef Helena Lilliebjelke 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att notera informationen om Budget 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
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Protokollsanteckning 
Hur kan man tillgodose brukarnas behov med stöd av digitala insatser på 
Koster? 
Sovande jour – vad innebär den för det ekonomiska utfallet? 
Erfarenhet från andra kommuner avseende trygg hemgång istället för 
korttidsboende? 
Kostnader för lönebidrag – ligger de rätt organisatoriskt? 
Koster – kan vi samordna oss med andra aktörer t.ex. räddningstjänsten? 
 
Kopia till 
SN diarie, Carsten Sörlie, KS diarie 
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SN § 99  Dnr SN/2021-0171 
 
 

Lägesrapport digitalisering 

 
Socialnämnden beslutar  
att notera information om lägesrapport digitalisering 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genomgång av genomförda, pågående och planerade 
digitaliseringsprojekt. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 2021-06-01 signerad av utvecklingsstrateg Marcus 
Pettersson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera information om lägesrapport digitalisering 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 100  Dnr SN/2021-0170 
 
 

Dialogärende om kommande upphandlingar 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera information om kommande upphandlingar 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att informera och involvera socialnämnden i 
upphandlingar som planeras under året. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-01 signerad av utvecklingsstrateg Marcus 
Pettersson och kvalitetsutvecklare Maria Eskel. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att notera information om kommande upphandlingar 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 101  Dnr SN/2021-0172 
 
 

Uppsägning av avtal med Uddevalla kommun gällande 
tjänsteköp av konsumentrådgivning 
 
Socialnämnden beslutar  
att avtalet med Uddevalla kommun daterat 2015-12-17  rörande 
tjänsteköp av konsumentrådgivning motsvarande 20-25 % av en 
heltidstjänst till en kostnad av 145 000 kr/år sägs upp innan 30 juni 2021 
för att upphöra gälla från och med 1 jan 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fram till och med 2015 hade Strömstad en heltidstjänst för 
konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning, fördelningen var 
ca 50 % på vartdera området. Det är frivilligt för en kommun att bedriva 
konsumentrådgivning och sedan 2015 har staten tagit en större roll via 
tjänsten ”Hallå konsument” där man som konsument kan få svar på frågor 
via telefon, chatt, e-post, frågeforum samt genom att söka information 
själv på tjänstens webbplats. Bortsett från enstaka ärenden som kräver 
personligt stöd eller anses vara av lokal karaktär är det tillräcklig service 
att på kommunens hemsida ha tydliga hänvisningar till ”Hallå konsument”. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 signerad verksamhetschef Anna 
Almén 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att avtalet med Uddevalla kommun daterat 2015-12-17  rörande 
tjänsteköp av konsumentrådgivning motsvarande 20-25 % av en 
heltidstjänst till en kostnad av 145 000 kr/år sägs upp innan 30 juni 2021 
för att upphöra gälla från och med 1 jan 2022 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
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Kopia till 
SN diarie, Uddevalla kommun, Anna Almén 
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SN § 102  SN/2021-0006 
SN AU § 108   
 

Förvaltningschefens information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera förvaltningschefens information 
 
Förvaltningschef Helena Lilliebjelke informerade nämnden om aktuella 
händelser inom förvaltningen. 

 
• Fokus – visa medborgarna vår fina verksamhet  
• Chefsdag 4/6 – röda tråden 
• Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
• Utredning (SOU): ”Vilja välja vård och omsorg – en hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” 
• Status – planering av SÄBO Pilen 5.  
• Stort fokus gällande delårsbokslut och åtgärder samt budget 2022.  
• Förvaltningschef och verksamhetschefer kommer att göra 

verksamhetsbesök 1 gång/månad med start i höst.   
 
Ordförandes förslag till socialnämndens beslut 
att notera förvaltningschefens information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 103  SN/2021-0007 
 

Verksamhetschefernas information 
 
Socialnämnden beslutar  
att notera verksamhetschefernas information 
 
Anna Almén, verksamhetschef Individ och familjeomsorg och Joakim 
Möller, verksamhetschef Boende/daglig verksamhet, informerar nämnden 
om aktuella händelser inom förvaltningen. 
 
IFO: 

• Ärendeökning på barn och unga fortsätter 
• Personal: Personalomsättning, sjukskrivningar, rekryteringar 
• Förstärkt satsning på ungdomars feriejobb 2021. 40-tal ungdomar i 

kommunal sysselsättning 
• Lås och larmproblem till följd av åska 

 
Utförarverksamheterna: 

• Össbygården, Rosen & Aprikosen är nu Stjärnmärkta. 
• Rekrytering pågår för EC Hemtjänst Landet m.a.a. pensionsavgång 
• Rekrytering pågår för EC Boendestöd & Personlig assistans m.a.a. 

långtidssjukskrivning 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
att notera verksamhetschefernas information 
 
Proposition 
Ordförande frågar om ordförandes förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 104  Dnr SN/2021-0008 
 

Anmälan av handling 
 
Socialnämnden beslutar  
att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 105  Dnr SN/2021-0009 
 

Delegationsbeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av Socialnämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna 
 
Delegeringsärenden för maj 2021 samt arbetsutskottets protokoll från 
2021-06-10 redovisas. 
Granskning av 5 delegationsärenden visar att handläggningen följt de 
riktlinjer och rutiner som finns. Pia Tysklind granskar Bistånd äldre och 
funktionsnedsatta till mötet i augusti. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 106  Dnr SN/2021-0010 
 

Anmälan av ordförandebeslut 
 
Socialnämnden beslutar  
att ordförandebeslut enligt förteckning som fattats med stöd av 
Socialnämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 

 Placeringar, förlängning 

 Omplacering 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 

 
  

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 av 30 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 107   
 

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Inga rapporter. Nämnden hoppas att kunna dra igång 
kontaktpolitikerverksamhet till hösten igen. 
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SN § 108   
 

Anmälan av nya ärenden 
 
Inga nya ärenden. 
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SN § 109  Dnr SN/2021-0173 
 
 

Gåva från Odd Fellow 
 
Socialnämnden beslutar  
att motta gåvan och tacka Odd Fellow 
 
Sammanfattning av ärendet 
Odd Fellow i Strömstad vill ge socialnämnden en gåva om 21 000 kr att 
användas till underhållning på kommunens särskilda boenden 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-18 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att motta gåvan och tacka Odd Fellow 
 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie 
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SN § 110   
SN AU § 105   
 

Kontaktförbud med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 LVU 
SEKRETESS – SKYDDADE UPPGIFTER 
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