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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut och som bör 
komma kommunfullmäktige till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och 2022-03-31, 
vård- och omsorgsnämnden, 2022-05-18, § 60, VON2022/77 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal två 2022, 
socialnämnden, 2022-08-22, § 118, SN2022/53 

- Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd på allmänna toaletter 
inklusive skolor, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 113, KS2022/119 

- Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd på allmänna toaletter, 
kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 114, KS2022/120 

- Svar på medborgarförslag – Ta inte in flera kulturberikare, 
kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 115, KS2021/513 

- Svar på medborgarförslag – Fastighets användning, kommunstyrelsen, 
2022-06-21, § 116, KS2020/877 

- Svar på medborgarförslag – Nytt kommunhus, kommunstyrelsen, 2022-06-
21, § 117, KS2021/848 

- Svar på medborgarförslag – Inventera behovet av ändamålsenliga lokaler 
för den idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett 
Föreningshus, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 118, KS2021/873 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-05 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2022-05-18, § 60, VON2022/77 
Bilaga 6, beslut som ej är verkställda innan 2022-03-31 
Protokollsutdrag, socialnämnden, 2022-08-22, § 118, SN2022/53 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 113, KS2022/119 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 114, KS2022/120 
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Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 115, KS2021/513 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 116, KS2020/877 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 117, KS2021/848 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-06-21, § 118, KS2021/873 
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Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-18  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 60 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-03-31 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 31 december 2021 och som inte 
verkställts senast 30 mars 2022. I redovisningen ska även framgå beslut som 
tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 9 maj 2022 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 26 beslut enligt SoL och 29 
beslut enligt LSS som inte verkställts inom tidsramen. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige Bil 1

Beslut fattade tom 211231, som inte är verkställda innan 220331

Ant Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Annan insats
1 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908 Hemtj 25,37 t/m
2 M 121116 SoL Sysselsättning Vilande from 201106, inget avbrott i vsh gjord, men ant om frånvaro Bostöd 23,49 t/m
3 M 210222 SoL Boende Tackat nej 210308, 220127 Ht 21,39 t/m+ larm+ 2 växelvårdsveckor
4 M 210301 SoL Boende Tackat nej 210308, 220203 Ht 15,17 t/m+larm
5 K 210304 SoL Kontaktperson Hemtj 23,38 t/m
6 K 210610 SoL Boende Tackat nej 220119 Utomkommunare
7 K 210611 SoL Boende Tackat nej 220119 Ht 152,16 t/m + larm
8 K 180531 SoL Kontaktperson Avbrott 210531 Tackat nej 220218 Bostöd 25,16 t/m
9 K 210713 SoL Boende Tackat nej 211207 Utomkommunare
10 K 210720 SoL Boende Tackat nej 211207 Utomkommunare
11 K 210727 SoL Boende Tackat nej 211207, erbjuden igen just nu Ht 2,53t/m+larm
12 K 210810 SoL Boende tackat nej 220119 Ht 17,19 t/m+larm
13 M 210829 SoL Boende Tackat nej 210908, 220203 Ht 8,40 t/m+larm
14 K 210909 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 13,10 t/m+larm
15 M 180605 SoL Sysselsättning Avbrott 210201 Bostöd 4,20+larm
16 K 211007 SoL Boende Tackat nej 211021 Ht 114,45 t/m+larm
17 K 211021 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Korttidsvistelse
18 M 211028 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 17,52 t/m+larm
19 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220311 Ht 76,08 t/m+larm
20 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220217 Ht 17,41 t/m+larm
21 M 211109 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Ingen
22 K 211124 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Korttidsvistelse
23 K 211129 SoL Boende Tackat nej 220406 Ht 69,17 t/m+larm
24 K 211215 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Korttidsvistelse
25 M 211220 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Ht 2,53t/m+larm
26 M 211229 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat Ht 21,39 t/m 



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige Bilaga 2

Beslut fattade tom 211231 som inte är verkställda innan 220331

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 170915 Bostad med särskild service Nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 Bostad med särskild service Nej 191029,200610 Avlösare,Ledsagare,KP, DV,Korttidsvistelse
3 M 110321 Daglig verksamhet Avbrott 180404 LSS bo, Kontaktperson
4 K 140417 Daglig verksamhet Avbrott 180226 Ingen annan insats
5 K 200122 Daglig verksamhet Säbo
6 M 140916 Daglig verksamhet Avbrott 200706
7 M 140407 Daglig verksamhet Avbrott 200812 LASS
8 K 160606 Daglig verksamhet Avbrott 200901 Ingen annan insats
9 M 210108 Kontaktperson Ingen annan insats
10 M 200110 Daglig verksamhet Avbrott 210101 Säbo
11 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
12 K 210408 Daglig verksamhet Bo stöd 10,50 t/m
13 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601 KP
14 M 120227 Daglig verksamhet Avbrott 210601 Bo stöd 2,10 t/m
15 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401 Ingen annan insats
16 M 191021 Kontaktperson Avbrott 210630 DV + Bo stöd 12,59 t/m
17 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630 Ingen annan insats
18 M 201101 Korttidsvistelse Korttidstillsyn
19 K 200207 Daglig verksamhet Avbrott 210906 Ingen annan insats
20 K 210917 Avlösarservice i hemmet Ingen annan insats
21 K 201001 Kontaktperson Avbrott 210930 DV + Korttidsvistelse
22 M 210713 Kontaktperson Ingen annan insats
23 K 210607 Bostad med särskild service Erbjudande 210702
24 M 210504 Bostad med särskild service Erbjudande 210610
25 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601 KP, Boendestöd 9,45 t/m
26 M 211014 Daglig verksamhet Kontaktperson
27 M 211014 Daglig verksamhet Särskilt boende
28 M 211223 Daglig verksamhet
29 M 201223 Kontaktperson Särskilt boende, Daglig verksamhet



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-22  

 

Socialnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 118 Ärendenummer SN2022/53 

Rapportering om beslut som inte verkställts enligt 4 
kap 1 § SoL, kvartal två 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avge denna rapport till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6 a § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader. 

Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts 
på nytt inom 3 månader från avbrottet. 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som 
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en 
särskild avgift. 

Aktuellt per första kvartal 2022 

Socialnämnden har ett icke verkställt beslut rapportera. Beslut om kontaktfamilj har 
ej verkställts inom tre månader. Detta rapporteras till IVO. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 113 Ärendenummer KS2022/119 

Svar på medborgarförslag - Gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande yttrande:   

Förslagsställarna är tydliga i sina förslag - erbjud kostnadsfria mensskydd. 

I tjänsteskrivelsen som ligger till grund för avslagsbeslutet hänvisas till svaret på en 
motion från 2019, där helt andra aspekter om uppföljning av psykisk och fysisk 
ohälsa vägs in i beslutet. 

Därför anser jag att Kommunstyrelsen inte på ett vettigt sätt besvarar 
förslagsställarnas förslag. 

Som ersättare i Kommunstyrelsen har jag ingen rätt att lägga förslag, men hade 
jag fått det skulle jag ha bett om en återremiss för att besvara förslagsställarnas 
förslag. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 31 februari 2022 om gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor. Förslagsställare anser att kostnaderna är höga 
och de finns tjejer som inte har råd med mensskydd. 
 
Den 6 juni 2019 avslog kommunfullmäktige en motion om att genomföra försök att 
erbjuda mensskydd utan kostnad till kvinnor upp till ca 23 år, KS2018/169. 
Eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om frågan om gratis mensskydd relativt 
nyligen anser kommunledningsförvaltningen att frågan redan är utredd och 
besvarad. Kommunledningsförvaltningen anser därför att medborgarförslaget skall 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 105 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 29 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Medborgarförslag, 2022-01-31 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2019-04-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställare  



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 114 Ärendenummer KS2022/120 

Svar på medborgarförslag - Gratis mensskydd på 
allmänna toaletter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Särskilda yttranden 
Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande yttrande:   

Förslagsställarna är tydliga i sina förslag - erbjud kostnadsfria mensskydd. 

I tjänsteskrivelsen som ligger till grund för avslagsbeslutet hänvisas till svaret på en 
motion från 2019, där helt andra aspekter om uppföljning av psykisk och fysisk 
ohälsa vägs in i beslutet. 

Därför anser jag att Kommunstyrelsen inte på ett vettigt sätt besvarar 
förslagsställarnas förslag. 

Som ersättare i Kommunstyrelsen har jag ingen rätt att lägga förslag, men hade 
jag fått det skulle jag ha bett om en återremiss för att besvara förslagsställarnas 
förslag. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 31 februari 2022 om gratis mensskydd på 
allmänna toaletter inklusive skolor. Förslagsställare anser att kostnaderna för 
mensskydd är höga och de finns tjejer som inte har råd med mensskydd. 

Den 6 juni 2019 avslog kommunfullmäktige en motion om att genomföra försök att 
erbjuda mensskydd utan kostnad till kvinnor upp till ca 23 år, KS2018/169. 
Eftersom kommunfullmäktige fattat beslut om frågan om gratis mensskydd relativt 
nyligen anser kommunledningsförvaltningen att frågan redan är utredd och 
besvarad. Kommunledningsförvaltningen anser därför att medborgarförslaget skall 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 106 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-26 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-03-14, § 30 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Medborgarförslag, 2022-01-31 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2019-04-26 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka 
konsekvenserna om medborgarförslaget beviljas.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller att 
återemittera ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen avser att avgöra 
ärendet idag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.   

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställare  



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 115 Ärendenummer KS2021/513 

Svar på medborgarförslag - Ta inte in flera 
kulturberikare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Enköpings kommun med följande 
förslag: ”Ta inte in flera Kulturberikare Raketforskare Klaner IS krigare Afrikaner 
mm.” 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns något som Enköpings kommun kan göra 
för att påverka det som förslaget gäller. Den som vill bosätta sig i vår kommun 
avgör detta på egen hand. Att, som det står i förslaget, sträva efter att selektera 
vilka som får flytta hit utifrån yrke eller ursprung går även på tvären mot de 
inriktningar om Hållbarhet och Jämlikhet, som tagits för kommunens utveckling i 
Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 (KS2019/47) 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 107 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-12 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-20, § 117 
Medborgarförslag, 2022-07-26 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren  



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 116 Ärendenummer KS2020/877 

Svar på medborgarförslag - Fastighets användning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående framtida användning av del av Idrottshus som 
innehållit badhus har inkommit den 27 december 2020. Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förslagsställaren önskar att 
byggnaden där badhus tidigare varit i Idrottshuset, kan användas till museum eller 
kommunhus. Förslagsställaren ser möjlighet för kommunen att vara en god förebild 
gällande återvinning av byggnaden samt att det finns goda möjligheter för 
parkeringar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort teknisk utredning av badhusdelen i 
idrottshuset och bedömning är att byggnadsdelen har nått sin tekniska livslängd, 
se bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24”. 
 
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår för att hyra in lokaler för 
cirka 450 medarbetare. 
 
I upplevelsenämnden (UPN2021/192, §80) den 19 oktober 2021 togs beslut om att 
befintliga muséum ska flyttas till kulturhus Joar. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
byggnadsdelen bedöms som utdömd och föreslagna verksamheter hanteras i 
andra lokalprojekt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 108 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2020-12-27 
Bilaga ”Statusutlåtande Enköpings gamla simhall 2019-10 24” 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren  



Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 117 Ärendenummer KS2021/848 

Svar på medborgarförslag - Nytt kommunhus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning  
Ett medborgaförslag angående utseende på ett nytt kommunhus har inkommit den 
27 november 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställaren föreslår en idé på utformning av ett nytt kommunhus med 
inspiration av en skiftnyckel. 
 
En process för upphandling av ett nytt kommunhus pågår och ambitionen är att 
hyra in lokaler för ca 450 medarbetare. En inhyrning innebär att en extern 
fastighetsägare har ansvar för byggnadens utformning. 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att medborgarförslag avslås utifrån att 
kommunen ej kommer hantera lokalens utformning om föreslagen process 
verkställs. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 109 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 7 
Medborgarförslag, 2021-11-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren  



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 118 Ärendenummer KS2021/873 

Svar på medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus har 
inkommit den 1 december 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställaren framför att Funktionsrätt Enköping (FRE) har drygt 1 500 
medlemmar organiserade i 16 föreningar som har behov av föreningslokal som kan 
bidra till minskad ensamhet och bättre hälsa. 
 
Föreningar kan idag hyra kommunala lokaler genom upplevelseförvaltningen. 
Enligt förslagsställaren upplevs lokalerna upptagna under dagtid och det är då som 
föreningar ofta har behov av lokaler. 
 
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen, ”Uppdrag 
förutsättningar gällande Föreningarnas hus”, KS2021/90, som ska redovisas under 
2022. Uppdraget från kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningar för flera 
föreningar och där Funktionsrätt Enköping är en av dessa. Därför anser 
kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget är besvarat i och med att det 
kommer att hanteras i uppdraget från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-06-07 § 110 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2021-12-01 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslaget.  



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2022-06-21  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Handläggare 
Förslagsställaren  
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