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Sammanträdesdatum  
2021-03-15  

Kommunfullmäktige 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdagen den 23 mars 2021 klockan 08.30, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 26 - 46 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Rolf Carlsson 
  
Justerande  
 Mats Flodin                                                       Johan Engwall 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-03-15 
Anslaget sätts upp 2021-03-24 
Anslaget tas ned 2021-04-15 
Sista dag att överklaga 2021-04-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 
  
Plats och tid Teams/Kunsängslilja, måndagen den 15 mars 2021, klockan 19.30 
  
Beslutande Se sida 2. 
  
Ej tjänstgörande ersättare Staffan Karlsson (M) 

Eleonora Stålenhag (M) 
Krister Larsson (M) 
Monica Hallgren (C) 
Magnus Hellmark (C) 
Lars Olsson (C) 
Svante Forslund (L) 
Henrik Lindberg (KD) 
Heikki Tiitinen (KD) 
Soroor Moetazed (MP) 
Georg Olsson (MP) 
Jimmy-Prud Irakoze (S) 
Susanne Brofall (S) 
Martin Ancons (NE) 
Fred Raghall (NE) 
Karin Fjällström (NE) 



 Protokoll  2 (29) 

Sammanträdesdatum  
2021-03-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

  
 

Beslutande Rolf Carlsson, Ordförande (S) 
Monica Avås, 1:e vice ordförande (M) 
Oscar Widman, 2:e vice ordförande (M) 
Ingvar Smedlund (M) 
Bitte Myrsell (M) 
Mats Flodin (M) 
Peter Book (M) 
Runa Larsson (M) 
Yvonne Bromée (M) 
Magnus Johansson (M) 
Christer Nyström (M) 
Pernilla Åström (M) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Elisabeth Norman (C) 
Rebecka Lindström (C) 
Urban Wahlberg (C) 
Jan Fredriksson (C) 
Susanna Gerhard (C) 
Jenny Gavelin (L) 
Inger Bertilsdotter (L) 
Bo Reinholdsson (KD) 
Kristina Eriksson (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Tomas Rådkvist (MP) 
Jesper Englundh (S) 
Linda Johansson (S) 
Matz Keijser (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverre Ahlbom (S) 
Solweig Eklund (S) 
Hans Olsson (S) 
Alija Abdijevic (S) 
Anders Wikman (NE) 
Ingvar Magnusson (NE) 
Agneta von Schoting (NE) 
Johnny Karlsson (NE) 
Kim Jämsä (NE) 
Magnus Ahlkvist (V) 
Britta Dalved (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Benjamin Albertsson (SD) 
Tommy Henriksson (SD) 
Peter Ring (SD) 
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Angelika Bergfeldt (SD) 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
Ros Mari Bålöw (S), tjänstgörande ersättare 
Marie Ekberg (S), tjänstgörande ersättare 
Sari Martikainen (S), tjänstgörande ersättare 
Barbara Ciolek (SD), tjänstgörande ersättare 
Ronny Holmberg (SD), tjänstgörande ersättare 
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Paragraf 26  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Johan Engwall (S) och Mats Flodin (M) utses till att justera protokollet med Agneta 
von Schoting (NE) som ersättare. 

__________  
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Paragraf 27  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns 
__________  
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/100 

Medborgarförslag - Texta kommunfullmäktiges 
webbsändningar 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Den 4 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om att texta 
kommunfullmäktigewebbsändningar. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2021/106 

Medborgarförslag - Rabatt på parkering i centrum för 
anställda hos Enköpings kommun 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 11 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om rabatt på parkering i centrum 
för anställda hos Enköpings kommun. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2021/112 

Medborgarförslag - Se till att det finns stämpelur för 
personalen på städ! 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 4 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om stämpelur för personal. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Kommunstyrelsen, för åtgärd   
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2021/138 

Medborgarförslag - Övergångsställe Boglösavägen 
Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 21 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om ett övergångsställe på 
Boglösavägen i Grillby. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2021/139 

Medborgarförslag - Övergångsställe Storgatan i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 2 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om övergångsställe på Storgatan i 
Grillby. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2021/175 

Medborgarförslag - Farthinder Ekenkällsgatan 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 1 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om farthinder på Ekhällsgatan. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 34 Ärendenummer KS2021/179 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 2 mars 2020 inkom ett medborgarförslag om hundrastgård i Grillby. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 35 Ärendenummer KS2021/180 

Medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.   

Beskrivning av ärendet 
Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om förbättrad/ny lekplats i 
Fjärdhundra. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren, för kännedom  
Tekniska nämnden, för åtgärd   
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2021/101 

Revisionsrapport - Samverkan inom kommun och 
kommunkoncern 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019 paragraf 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla 
revisionens granskningar. Fullmäktige ska också besluta om när svar ska vara 
inkomna och ta ställning till om svaren är tillräckliga.  

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Detta sker vanligtvis vid närmast 
följande sammanträde. Sedan skickas revisionsrapporten för beredning för att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att yttra sig över och dra 
lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är sammanställt och berett av 
kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där kan svaret debatteras av 
kommunfullmäktige och, under förutsättning att man är nöjd med svaret, läggas till 
handlingarna.  

__________  
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Paragraf 37 Ärendenummer KS2021/103 

Revisionsrapport - Verksamhetsstöd från 
stödfunktioner 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019 paragraf 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla 
revisionens granskningar. Fullmäktige ska också besluta om när svar ska vara 
inkomna och ta ställning till om svaren är tillräckliga.  

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Detta sker vanligtvis vid närmast 
följande sammanträde. Sedan skickas revisionsrapporten för beredning för att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att yttra sig över och dra 
lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är sammanställt och berett av 
kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där kan svaret debatteras av 
kommunfullmäktige och, under förutsättning att man är nöjd med svaret, läggas till 
handlingarna.  

__________  
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Paragraf 38 Ärendenummer KS2021/102 

Revisionsrapport - Granskning - Uppföljning IT-
säkerhetsgranskning 

Beslut 
Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019 paragraf 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla 
revisionens granskningar. Fullmäktige ska också besluta om när svar ska vara 
inkomna och ta ställning till om svaren är tillräckliga.  

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Detta sker vanligtvis vid närmast 
följande sammanträde. Sedan skickas revisionsrapporten för beredning för att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att yttra sig över och dra 
lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är sammanställt och berett av 
kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där kan svaret debatteras av 
kommunfullmäktige och, under förutsättning att man är nöjd med svaret, läggas till 
handlingarna.  

__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer KS2021/109 

Svar på interpellation till Enköpings moderbolag AB:s 
ordförande Ingvar Smedlund (M) om hans ansvar för 
ENA energis utveckling och framtid inom kommunen 
samt säkring av kollektivets värmeförsörjning 

Beslut 
Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

Beskrivning av ärendet 
En interpellation ställd till EMAB:s ordförande Ingvar Smedlund (M), bland annat 
om om hans ansvar för ENA energis utveckling och framtid inom kommunen, har 
inkommit från Hans Olsson (S) den 11 februari 2021.   

Den 15 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige att interpellationen får ställas. 

Hans Olsson (S) redogör för interpellationen. 

Ingvar Smedlund (M) besvarar interpellationen. 

Därefter har Hans Olsson (S) och Ingvar Smedlund (M) ett inlägg var. Efter 
ytterligare inlägg från Magnus Ahlkvist (V), Jesper Englundh (S), Jan Hannebo (M), 
Ingvar Smedlund (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Wikman (NE) förklaras 
debatten avslutad. 

__________  
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Paragraf 40 Ärendenummer KS2021/181 

Interpellation ställd till upplevelsenämndens 
ordförande Kristina Eriksson (KD) om fritidsbanken i 
Enköping 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
En interpellation ställd till upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson (KD) 
om fritidsbanken i Enköping har inkommit från Agneta von Schoting (NE) den 2 
mars 2021. 

__________  
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Paragraf 41 Ärendenummer KS2021/189 

Fråga gällande skola i västra stadsdelarna, ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M) 

Beslut 
1. Frågan får ställas 

2. Frågan anses besvarad 

Beskrivning av ärendet 
Johan Engwall (S) har den 5 mars 2021 inkommit med en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund (M). 

Johan Engwall (S) redogör för frågan. 

Ingvar Smedlund (M) besvarar frågan. 

Efter ytterligare ett inlägg från Johan Engwall (S) och Ingvar Smedlund (M) 
avslutas frågestunden. 

__________  
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Paragraf 42 Ärendenummer KS2020/805 

Ändring av upplevelsenämndens reglemente med 
anledning av fritidsbanken 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden 
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi”  under avsnittet 
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet. 

Beskrivning av ärendet 
Den 30 november 2020 inkom protokollsutdrag från upplevelsenämndens 
sammanträde den 19 november 2020 till kommunledningsförvaltningen. Av 
utdraget framgår det att upplevelsenämnden beslutat om att fritidsbanken med 
tillhörande filial blir en ordinarie del av upplevelsenämndens uppdrag, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om föreslagen ändring i 
upplevelsenämndens reglemente. Ändringen i reglementet består i att 
lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi” läggs till under avsnittet som avser 
upplevelsenämndens ansvarsområden. Grunderna för ärendet framgår av 
tjänsteskrivelsen från upplevelsenämnden. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns något hinder mot att 
införa ändringen i reglementet i enlighet med upplevelsenämndens förslag. I det 
underlag, som upplevelsenämnden beslutat i enlighet med, beskrivs att den 
tillkommande verksamheten kommer att bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden 
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi”  under avsnittet 
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden 
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi”  under avsnittet 
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 23 februari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i reglementet för upplevelsenämnden 
genom att införa lydelsen ”bedriva fritidsbanken i kommunal regi”  under avsnittet 
gällande upplevelsenämndens ansvarsområden.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa ändringen i reglementet. 

Yrkanden 
Kristina Eriksson (KD) och Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Upplevelsenämnden, för kännedom  
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Paragraf 43 Ärendenummer KS2020/410 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
socialnämnden, fjärde kvartalet 2020 

Beslut 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från socialnämnden den 25 januari 2021. Av 
protokollsutdraget framgår att kommuner har skyldighet att rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ 
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 fjärde kvartal 2020 

Socialnämnden har ett (1) icke verkställda beslut gällande barn att återrapportera. 

Besluten gäller insats kontaktperson. Skälet till att förvaltningen fortsatt inte kunnat 
verkställa beslutet är kopplad till Covid-19 då tänkta kontaktpersoner avböjt 
uppdrag med hänvisning till pandemin. 

Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg. 

Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut 



 Protokoll  24 (29) 

Sammanträdesdatum  
2021-03-15  

Kommunfullmäktige 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 23 mars 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

__________  
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Paragraf 44 Ärendenummer KS2020/458 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden, tredje kvartalet 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 17 
december 2021. Av protokollsutdraget framgår att 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 30 juni 2020 och som inte 
verkställts senast 30 september 2020. I redovisningen ska också 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 11 november 2020 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 21 beslut enligt SoL inte har 
verkställts. 15 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 2 av dessa personer 
som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen visar också på 5 
beslut där det är ett avbrott i verksamhet. 

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 28 beslut som inte har verkställts. 
10 av dessa avser avbrott i verkställighet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 9 februari 2021 och lämnat förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beredning 
Kommunstyrelsen har berett ärendet den 23 februari 2021 och lämnat förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna. 

__________  
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Paragraf 45  

Anmälan av nämndbeslut i ärenden om 
medborgarförslag 

Beskrivning av ärendet 
- Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på medborgarförslag 
– Utegym Lillkyrka, KS2020/298 

- Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på medborgarförslag 
– Mera aktiviteter i Hummelsta, KS2020/544 

- Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på medborgarförslag 
– Handikappramp vid entré och hiss i trappen i Tingshuset, KS2020/255 

- Upplevelsenämndens beslut från den 16 februari 2021, Svar på medborgarförslag 
– Bygg ett riktigt utegym i trä och låt bygg- och anläggningsprogrammet hjälpa till, 
KS2020/705 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på medborgarförslag 
om cykel- och gångtrafik, KS2020/651 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021 Svar på medborgarförslag - 
Hundpark, KS2020/69 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på medborgarförslag - 
Upplåtande av inhägnad mark för social samvaro mellan hundar, KS2020/422 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på medborgarförslag - 
Hundrastgård i Romberga, KS2020/452 

- Tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2021, Svar på medborgarförslag - 
Hundrastgård i Örsundsbro, KS2020/706 

- Kommunstyrelsens beslut från den 23 februari 2021, Svar på medborgarförslag – 
Bygg inte bostäder på Åvallen, KS2020/627 

__________  
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Paragraf 46 Ärendenummer KS2018/633 

Valärenden 

Beslut 
 1. Följande avsägelser godkänns:  

Fredrika Hovbergs (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Sven Janssons (S) avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i socialnämnden  
 
Kjell Hanssons (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden.  
 
2. Till nedanstående uppdrag väljs:  

Socialnämnden, till och med 31 december 2022  
 
Ledamot Ingun Sandström  (S)     
  efter Sven Jansson (S)  
 
Överförmyndarnämnden, till och med 31 december 2022  
 
Ledamot Kjell Hansson (S) 
  efter Vakant (S)  
 
Ersättare Gerd Sköldestig (S) 
  efter Kjell Hansson (S)  

Beskrivning av ärendet 
Fredrika Hovberg (SD) har den 17 februari 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

Sven Jansson (S) har den 19 februari 2021 inkommit med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden. 

Kjell Hansson har den 2 mars 2021 inkommit med en avsägelse av uppdraget som 
ersättare i överförmyndarnämnden.   
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__________ 
 
Kopia till: 
Förtroendemannaregistret, för åtgärd 
De entledigade, för kännedom  
De valda, för kännedom  
Berörda organ, för kännedom 
Löneservice, för åtgärd   
Länsstyrelsen, för åtgärd  
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