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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning     
§ 1 Val av justerare  

§ 2 Kungörelse/föredragningslista  

§ 3 Avsägelser och val  

§ 4 Aktuell lägesinformation och beredskapsläge med anledning 
av förändringar i omvärlden  

 

§ 5 ”Allt hänger ihop”  

§ 6 Borgensram och borgensavgift 2022 KS 2022/21 

§ 7 Utökning av investeringsbudget för projekt Vandringspassager KS 2022/22 

§ 8 Revidering av Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun KS 2022/10 

§ 9 Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag 2022 KS 2022/23 

§ 10 Revidering av riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och 
idrottspriser 

KS 2022/24 

§ 11 Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 med riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal  

KS 2021/113 

§ 12 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor 

KS 2022/26 
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§ 14 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom 
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§ 22 Anmälan av inkomna motioner  

§ 23 Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
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funktionshindrade (LSS) 
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§ 1 
 
Val av justerare 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Arne Karlsson (KD) och Sam Dandemar (S) att justera 
dagens protokoll tillsammans med fullmäktiges ordförande. 
 
2. Daniel Portnoff (M) och Anders Lindblad (S) utses till justeringsledamöternas 
ersättare.  
 
Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer ske i Trosa kommunhus 
den 24 mars 2022.  
 
___________ 
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§ 2 
 

Kungörelse/föredragningslista 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista. 
 
2. Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Kungörelse om dagens sammanträde har anslagits på kommunens anslagstavla 
från och med den 8 mars 2022 fram till och med sammanträdesdagen. Kungörelse 
om dagens sammanträde har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
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§ 3  
 

Avsägelser och val 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Johan Rehnströms (SD) avsägelse för hans 
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner Stefan Björnmalms (C) avsägelse för hans 
uppdrag som ordinarie representant i föreningen Sveriges ekokommuner. 
 
3. Anette Kärrbäck (SD) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.   
 
4. Dan Larson (M) väljs till ny ordinarie representant i föreningen Sveriges 
ekokommuner. 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Berörda förtroendevalda 
Kultur- och fritidsnämnden  
Föreningen Sveriges ekokommuner  
Lönekontoret 
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§ 4  
 

Aktuell lägesinformation och beredskapsläge med anledning 
av förändringar i omvärlden 

Kommunikationschef Richard Kihlgren informerar om läget i Ukraina och vilket 
beredskapsläge Trosa kommun har.  
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§ 5  
 

Föredrag – ”Allt hänger ihop” 

Näringslivschef Jonas Ivervall håller ett föredrag på temat ”Allt hänger ihop”. En 
summering:  

• En kommun ska vara bra på att vara kommun. 
• Ledarskap & medarbetarengagemang är viktigast. 
• Vårt bemötande påverkar inom flera områden än det egna. 
• Vi levererar på högt ställda förväntningar. 
• Vi förstår hur och varför vi mäter. 
• Vi firar gärna framgångar men förblir ”onöjda”. 

 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(32) 
Kommunfullmäktige 2022-03-16 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 6 KS 2022/21 
 

Borgensram och borgensavgift 2022    

Beslut 
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen 
inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om en ram 
för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att 
preskriberas.  
 
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 11. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14.  
Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene 
Bernfalk, 2022-01-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ekonomienheten 
Trobo 
Trofi  
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§ 7 KS 2022/22 
 

Utökning av investeringsbudget för projekt 
Vandringspassager  

Beslut 
Investeringsbudgeten för projekt Vandringshinder utökas med X mkr. 
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Magnus Johansson (S) lämnar en protokollsanteckning, se nedan.  
Tommy Fogelberg (V) biträder protokollsanteckningen. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Sveriges miljökvalitetsmål, bland annat Levande sjöar och vattendrag, innebär att 
Trosa kommun behöver genomföra åtgärder för att främja den biologiska 
mångfalden i vattendrag och sjöar. Även Sveriges arbete med vattenförvaltningen 
(EU:s vattendirektiv) innebär att Trosa kommun behöver genomföra åtgärder för att 
nå beslutade miljökvalitetsnormer. 
 
Från Sillen rinner Trosaån genom Vagnhärad och Trosa ut till Östersjön. Under ytan 
lever många fiskarter som är beroende av att kunna simma mellan sjön Sillen och 
Östersjön. Kvarnar och dammar har skapat svåra, och ibland helt omöjliga, hinder 
för vattenlevande djur att bemästra. För fiskar som är beroende av att kunna 
vandra till speciella områden för att föröka sig är detta ett stort problem. Idag är 
det bara ett fåtal fiskarter som klarar det och många fastnar tyvärr längs vägen. 
Därför ska Trosaån nu bli mer tillgänglig för fler fiskarter. När åtgärderna är färdiga 
och fiskpassagerna är i funktion så säkerställer kommunen den fortsatta skötseln. 
 
Det har dock varit att förutsäga den totala kostnaden i projektet men kommunen 
har nu fått en prisbild från marknaden för genomförandet. Projektet i sin helhet 
bedöms kosta ca X mkr inklusive bidrag om 6,2 mkr. Projektets beslutade budget är 
totalt 6 mkr och X mkr behöver tillföras för att genomföra ombyggnationerna. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 7 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14.  
Teknik- och servicenämnden 2022-01-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 
2022-01-18. 
 
 
Protokollsanteckning  
Magnus Johansson (S) lämnar följande protokollsanteckning som Tommy Fogelberg 
(V) biträder:  
Socialdemokraterna står bakom beslutet att åtgärda de vandringshinder vi har i 
Trosaån. Däremot vill vårt parti att det görs en översyn hur projektbudgetar inom 
kommunen tas fram och hur detta kan förbättras i framtiden. Trosaåns 
vandringshinder innebär att det är tredje gången på kort tid där 
kommunfullmäktige behövt besluta om utökad projektbudget. De två projekt i 
närtid som fått utökad budget är Korslöt och idrottshallen. Se gärna på dokumentet 
som beslutades om i fullmäktige 2011-12-07 paragraf 89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 8 KS 2022/10 
 

Revidering av Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun   

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad Rese- och fordonspolicy för 
Trosa kommun.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Trosa kommuns nuvarande Rese- och fordonspolicy antogs 2016 och är i behov av 
revidering. Policyn syftar till att resor och transporter ska ske på ett miljövänligt, 
trafiksäkert, hälsosamt och resurseffektivt sätt. Policyn omfattar alla tjänsteresor 
som sker av anställda på Trosa kommun och de kommunala bolagen. De fordon 
som omfattas är tjänstebilar, förmånsbilar och lätta lastbilar.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg 
i andra stycket, efter andra meningen: Policyn uppmuntrar även nya initiativ där 
kommunens fordon kan användas mer effektivt och på så sätt bidra till kommunens 
övergripande mål. 
Maria Arman (MP: Bifall till Gitte Jutvik Guterstams förslag.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Gitte Jutvik 
Guterstams tilläggsförslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till Gitte Jutvik Guterstams förslag. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Gitte Jutvik 
Guterstams tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 13. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2022-02-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2022-02-02.  
Förslag till reviderad Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun.  
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens ekoutskott 
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§ 9 KS 2022/23 
 

Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag 2022     

Beslut 
1. 2022 års aktivitetsbidrag till idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar 
baseras på 2019 års aktivitetsnivå i de fall där antalet sammankomster och 
deltagare understiger 2020 års redovisning. 
 
2. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan 
återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av 
pandemin. 
 
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under perioden januari t.o.m. 
december 2022 låta reglerna för uthyrning av offentliga lokaler följa 
regeringens och folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Effekten av pandemin, där många föreningar upplever lägre aktivitetsnivå, är 
fortfarande kännbar. Trots att restriktionerna under perioder har lättats eller slopats 
helt så är det fortfarande svårt att utöva föreningsaktiviteter på samma sätt som 
innan pandemin. 
Kontoret föreslår därför samma åtgärder vad gäller föreningsbidrag som i beslut 
från KF 2021-06-09 § 40 (KS 2021/74), dvs att aktivitetsbidraget till idrotts-, 
pensionärs- och sociala föreningar följer 2019 års redovisning av aktiviteter (utom i 
de fall där aktivitetsnivån varit högre under 2021) och att kulturföreningar 
undantas återbetalningskravet för verksamhetsbidrag om verksamheten inte 
kunnat utföras på grund av pandemin. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås även få i uppdrag att under 2022 följa 
regeringsbesluten och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och att 
anpassa villkoren för uthyrning av offentliga lokaler till de nationella riktlinjerna. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-20 § 6. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-05. 
 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden   
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§ 10 KS 2022/24 
 

Revidering av riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och 
idrottspriser     

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderade riktlinjer för Trosa 
kommuns kultur- och idrottspriser. 
 
2. Prisutdelning sker i enlighet med de vid tidpunkten gällande restriktionerna. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Varje år, sedan 2008, delas Trosa kommuns Kultur- och Idrottspriser ut. 
Allmänheten kan nominera pristagare i tre kategorier: Kulturpriset, Idrottspriset 
och Årets lag/ledare. Efter avslutad nomineringsperiod väljer kultur- och 
föreningschefen ut en mottagare av respektive pris och föreslår dessa för 
nämndens ledamöter, som fattar beslut om tilldelning. 
 
För att öka nämndens involvering i urvalet föreslås att riktlinjerna för kultur- och 
idrottspriset revideras, med tillägget att utvärderingen och urvalet av pristagare 
görs av kultur- och föreningschef i samråd med nämndens presidium. Denna 
revidering börjar gälla fr.o.m. 2022, vilket påverkar tilldelningen av 2022 års priser. 
 
2021 års prisutdelning ska ske under offentliga former, men nuvarande nivå av 
smittspridning gör det svårt att planera aktiviteten. Kontoret föreslår därför att 
nämnden ger i uppdrag att invänta eventuellt ytterligare information om 
restriktioner för att minska smittspridning och utforma prisutdelningen utefter 
dessa. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Isoz (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-01-20 § 2. 
Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-01-05. 
Förslag till reviderade riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser 
 
 
 
Kopia till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 11 KS 2021/113 
 

Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 med riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal       

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Sveriges kommuner har ett lagreglerat ansvar att planera sin bostadsförsörjning så 
att olika grupper i samhället har tillgång till goda bostäder. Mål och riktlinjer ska 
antas av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. Trosa kommun har tidigare 
använt sin översiktsplan som instrument för planering av bostadsförsörjningen. 
Flera faktorer har tillsammans gett kommunen anledning att samla, fördjupa och 
redovisa sina avsikter när det gäller bostadsbyggande i ett särskilt dokument. 
Därför antog Kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram för åren 2016– 
2020 den 15 juni 2016. Det här förslaget, är en uppdatering och revidering av det 
föregående programmet i linje med den nyligen antagna kommuntäckande 
översiktsplanen. 
 
Programmet har två huvudsyften. Det ska vara ett styrinstrument för 
förtroendevalda och tjänstemän vid beslut om planering och byggande av bostäder. 
Programmet ska också ge information till intressenter och aktörer på 
bostadsmarknaden. Det andra huvudsyftet leder till att Trosa kommun dessutom 
väljer att redovisa sina riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i 
programmet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Landskog (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 

1. Bygga moderna trygghetsboenden och seniorbostäder under 
programperioden. 

2. Producera minst 30 nya särskiltboendeplatser under programperioden. 
3. Ställa högre krav på social hållbarhet av det som byggs. 
4. Verka för att inkomstkrav och andra krav för att beviljas ett hyreskontrakt 

ses över för att fler ska ha råd att bo. 
5. Inrätta en bostadsförmedling i Trosa kommun. 

Maria Arman (MP): Bifall till Magnus Johanssons förslag. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till Magnus Johanssons förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons förslag. 
 
 
Forts. 
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Forts. § 11 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Kommunstyrelsens planutskott 2021-12-02, 16. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-10-25. 
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 med riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens planutskott  
Författningssamlingen   
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§ 12 KS 2022/26 
 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor    

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  
 
2. Handlingsprogrammet ersätter nuvarande Handlingsprogram för en säkrare och 
tryggare kommun, antaget av kommunfullmäktige 2020-11-25 § 105. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Sörmlandskustens Räddningstjänst har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret 
arbetat fram ett förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Ärendet 
är föranlett av ny lagstiftning som tydligt reglerar hur ett handlingsprogram ska se 
ut och vad det ska innehålla. Den bakomliggande orsaken till det är att man från 
statligt håll vill se en större likriktning mellan landets handlingsprogram. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14, § 93. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-11-30.  
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-10-13.  
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 
enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Sörmlandskustens Räddningstjänst   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 13 Dnr KS 2022/27 
 

Framtagande av VA-plan och VA-policy för Trosa kommun    

Beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till teknik- och servicenämnden att ta fram förslag till 
ny VA-policy för Trosa kommun som del i arbetet med att ta fram en VA-plan. 
 
___________ 
 
Reservation 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en skriftlig reservation, se nedan.  
 
___________ 
 
Protokollsanteckning 
Magnus Johansson (S) lämnar en protokollsanteckning, se nedan.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
I Trosa kommun pågår en process för att ta fram en VA-plan. Tekniska enheten 
leder arbetet då det ligger inom teknik- och servicenämndens ansvarsområde. En 
VA-plan är ett dokument som redovisar ansvarsfördelning och rollfördelning inom 
kommunen och som kan tydliggöra hur VA-planeringsarbetet ska bedrivas i 
framtiden. VA-planen ska:  

• tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete och vara väl politiskt 
förankrad, 

• innehålla en beskrivning av VA-försörjningen och dess påverkan på 
vattenstatus (motsvarande en VA-översikt), 

• innehålla en VA-policy eller motsvarande politiskt beslutad viljeyttring med 
principer för prioriteringar mellan åtgärder och mellan geografiska områden, 

• kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
 
Trosa kommun har sedan tidigare en antagen VA-policy. I policyn anges att 
kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för att VA-policyn uppdateras. Eftersom 
framtagande av ny VA-policy är en del i framtagandet av VA-planen föreslås det att 
teknik- och servicenämnden tar över ansvaret från ekoutskottet gällande VA-policyn 
för att få en bättre samordning.   
 
Kommunstyrelsens ekoutskott ska även fortsättningsvis hållas informerade och 
delaktiga i det löpande arbetet med framtagandet av VA-plan för Trosa kommun. 
 
 
 
Forts.  
 



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 18(32) 
Kommunfullmäktige 2022-03-16 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 13 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
John Carlsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2022-02-09. 
 
Skriftlig reservation 
Tommy Fogelberg (V) lämnar en skriftlig reservation: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget att ansvaret för framtagande av ny VA-
policy överlåts till teknik- och servicenämnden. Vi anser att den ordning som hittills 
gällt, att ansvaret vilar på ekoutskottet, underställt kommunstyrelsen, garanterar 
en nämndövergripande bred belysning av en viktig fråga. 
Att lägga ansvaret på en enskild nämnd riskerar att viktiga områden/aspekter faller 
bort, till förmån för en mer sektoriell belysning. 
 
Protokollsanteckning  
Magnus Johansson (S) lämnar följande protokollsanteckning:  
Socialdemokraterna vill hålla samman utarbetandet av VA-Policy och VA-plan. 
Därför yrkar vi bifall till framskrivet förslag idag.  
Socialdemokraterna vill uppmärksamma att det är av stor vikt att i frågor som rör 
ekologi ska Kommunstyrelsen säkerhetsställa att kompetensen som finns på 
Ekologienheten och Kommunstyrelsens ekoutskott tas tillvara.  
Socialdemokraterna ser vikten av att ekoutskottet har ett tydligt mandat i frågor 
som rör ekologi och folkhälsa.  
 
 
 
 
Kopia till 
Teknik- och servicenämnden 
Kommuntyrelsens ekoutskott  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 14 Dnr KS 2022/28 
 

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet  

Beslut 
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen 
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.  
 
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt 
följande:  

a) Ny cykel – 5000 kronor  
b) Begagnad cykel – 2500 kronor  
c) Redan förskriven cykel – 2500 kronor  

 
___________ 
 
Ärendet 
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med  
funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda  
hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller  
försäljningshjälpmedel. Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive 
patienter med synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett 
hyreshjälpmedel innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen 
ansvarar för reparationer, leveranser och förvaring.  
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (Region Sörmland) har den 29 
oktober 2021 beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta att cyklar för vuxna 
från och med den 1 april 2022 ska tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel 
där patienten betalar ett subventionerat pris och sedan äger och övertar hela 
ansvaret för sin cykel.  
 
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och 
tillhandahållande av hjälpmedlen för brukare och patienter i länet föreslås att 
likalydande beslut fattas i både regionfullmäktige och länets kommunfullmäktige. 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 20. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-01-26, § 7.  
Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman 2021-01-13.  
Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2021-10-29 § 23/21. 
 
 
Kopia till 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård   



 
TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 20(32) 
Kommunfullmäktige 2022-03-16 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 15 Dnr KS 2021/106 
 

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-11-23 rekommenderat 
samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementet för 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av 
reglemente på grund av ändringar gällande:  

• Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter 
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper.  

• Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning 
till, utlyst sammanträdeslokal.  

• Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång 
sikt.  

• Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har 
förtydligats.  

 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenborg, 2022-02-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 16 Dnr KF 2022/3 
 

Frågor 

Beslut 
Tommy Fogelberg (V) medges ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Portnoff (M) om finansiella placeringar. 
 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att frågan besvarats muntligen. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Till dagens sammanträde har en fråga kommit in: 

1. Fråga om finansiella placeringar ställd av Tommy Fogelberg (V) till 
kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). 
 

 
Ärendets beredning 
Fråga från Tommy Fogelberg (V) 2022-03-08. 
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§ 17 Dnr KF 2022/4 
 

Svar på interpellation om behov av offentliga, 
gemensamma samlingslokaler       

Beslut  
1. Interpellationen får ställas. 
 
2. Interpellationen anses vara besvarad. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Tommy Fogelberg (V) har kommit in med en interpellation till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Lena Isoz (M) om behov av offentliga, gemensamma 
samlingslokaler.   
 
Ärendets beredning 
Interpellationssvar från Lena Isoz (M) 2022-03-04. 
Interpellation från Tommy Fogelberg (V) 2022-02-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18 Dnr KF 2021/5 
 

Svar på motion – Program för friluftsliv       

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Friluftsliv är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och kan medföra en rad positiva 
effekter för hälsan. Det är därför glädjande att intresset för friluftsliv är stort både 
hos invånare i kommunen och hos besökare. På Trosa turistcenters webbplats 
informeras det om friluftsaktiviteter och besöksmål i kommunen. 
 
I översiktsplanen redovisas områden som är av betydelse för friluftslivet vilket i 
förlängningen skapar goda möjligheter till att utöva friluftsliv i många olika former i 
kommunen. Utöver allmän tillgänglig natur finns bland annat fyra kommunala 
badplatser, tre utegym, flera markerade vandrings- och cykelleder, ett tiotal 
iordningsställda grillplatser varav cirka hälften är tätortsnära, samt flera andra 
mötesplatser utomhus i form av bänkar och picknickbord. Det finns också flera 
privata aktörer som erbjuder olika typer av friluftsaktiviteter.  
 
I Medborgarundersökningen 2021 rankas Trosa kommun på plats 35 nationellt och 
på plats 1 i Sörmland för sitt utbud av friluftsområden. Det visar på att det arbete 
som görs med översiktsplanering och ansvarsfördelning mellan kommunens 
förvaltningar är tillräcklig utan att ett särskilt program för friluftsliv behöver tas 
fram.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gitte Jutvik Guterstam (V) och Maria Arman (MP) har 2021-03-17 anmält en motion 
till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsens ekoutskott för yttrande. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• att ett program för friluftslivet tas fram i samarbete med markägare och 
föreningar 

• att tätortsnära grillplatser iordningsställs 
• att tätortsnära mötesplatser (sittplatser och bord) iordningställs 

 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 18 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Maria Arman (MP): Bifall till motionen.  
Arne Karlsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
Lena Isoz (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 22. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2022-02-15. 
Kommunstyrelsens ekoutskott 2022-02-14, § 5. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2022-02-02.  
Motion om program för friluftsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsens ekoutskott   
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr KS 2021/9 
 

Svar på motion – Näringspolitik för fler jobb 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och 
företagare. Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommun att leva och 
verka i.  
 
Under många år har Trosa kommun arbetat målmedvetet med att skapa goda 
förutsättningar för företagande. Med Fastlagd kurs som bas har vi genom åren 
skapat och förfinat konkreta strategier och handlingsplaner i samarbete med det 
lokala näringslivet, organisationer och kommunens förvaltningar och levererat 
enligt dessa. Svenskt Näringslivs företagsranking redovisar 2021 att Trosa kommun 
fortsätter att utveckla sitt företagsklimat i Sverigetoppen. Trosa kommun placerar 
sig på en åttondeplats i jämförelse med landets 290 kommuner vilket innebär en 
obruten placering i topp-tio under tretton år. 
 
Merparten av det som anförs i motionen ligger inom det som redan görs sedan 
många år, en del i egen regi men även i samverkan med ett antal noga utvalda 
aktörer. Arbetet med ett företagsklimat i den absoluta Sverigetoppen är en stående 
prioritet och vi kommer fortsätta på inslagen väg för att fortsätta utveckla ett 
levande företagsklimat.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Magnus Johansson (S) har 2021-06-09 anmält en motion till kommunfullmäktige i 
Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås 
att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 

• Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet 
och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande 

• Främja entreprenörskap och företagande 
• Utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher 
• Öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en regional och 

nationell arena. 
• Våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya 

företag att etablera sig i Trosa kommun. 
• Skapa fler praktikplatser tillsammans med näringslivet. 

 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 19 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 23. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2022-02-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall, 2022-02-08.  
Motion om näringspolitik för fler jobb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen   
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§ 20 Dnr KF 2021/10 
 

Svar på motion – Ungas eko  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Majoriteten har sedan 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan och gjort prioriterade 
satsningar för att varje elev ska ges bästa tänkbara förutsättningar till goda 
kunskaper och få en bra start i livet. Det kommer även fortsättningsvis vara vår 
viktigaste kommunala uppgift och högst prioriterade fråga och då är det viktigt att 
resurserna används där de gör mest nytta.  
 
En satsning på att inrätta två halvtidstjänster för stöd och kompetensutveckling 
inom lärande för hållbar utveckling bedöms inte vara prioriterad i dagsläget. 
Grundskolorna i Trosa kommun levererar en god kvalitet i de utbildningsdelar 
motionen påtalar med god kompetens över tid vilket ges stöd i elevers betyg. 
Enkätresultatet från Liv och Hälsa ung tyder på att elever i Trosa kommun visar ett 
starkt intresse och engagemang i de frågor motionen adresserar. 
 
Eftersom skolornas måluppfyllelse och engagemang i frågan är hög och följer de 
nationella styrdokumenten avslås motionen. Istället ska kommunens resurser 
användas till satsningar för att fortsätta förbättra resultaten för våra elever och nå 
målet att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.  
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2021-06-09 anmält en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till humanistiska 
nämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

• Två halvtidstjänster inrättas för stöd och kompetensutveckling inom lärande 
för hållbar utveckling;  

• projektet arbetar under en treårsperiod för att sedan utvärderas och ev. 
permanentas;  

• budget för löner, transporter och material upprättas och medel avsätts i 
kommunens budget.  

 
 
 
 
 
Forts. 
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Forts. § 20 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Swedberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 24. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2022-02-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Humanistiska nämnden 2022-01-25, § 8. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson 2022-01-13. 
Motion, Ungas eko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Humanistiska nämnden    
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§ 21 Dnr KF 2021/11 
 

Svar på motion – Samverkan för klimat och hälsa   

Beslut 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
2. Kommunfullmäktige anför följande: 
 
Trosa kommun arbetar kontinuerligt för ett gott företagsklimat genom att skapa 
goda relationer och samverkan. För att nå kommunens klimatmål krävs samverkan 
såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag. 
Företagare erbjuds information och utbildning bland annat genom den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen, där kommunen erbjuder genomgång och förslag på 
energieffektiviserande åtgärder, samt genom riktade insatser från Energikontoret i 
Mälardalen.  
 
Trosa kommun ska vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor och kan föregå som gott 
exempel genom att redovisa det egna arbetet med miljöledningssystem och Agenda 
2030 i samband med nätverksträffar med företagare och via webbplats och 
nyhetsbrev. Flera samverkansprojekt pågår redan för att stötta lokala företagare i 
arbetet med hållbarhet och för att kunna uppmärksamma goda exempel. 
Företagsbesök hos kommunens stora privata arbetsgivare visar på att det sker 
mycket aktivitet kring detta område och man har högt uppsatta mål i 
verksamheterna.  
 
Samarbeten kopplat till hållbarhet finns redan i olika former och är något som vi 
kommer fortsätta arbeta vidare med. Det finns därför inte ett behov av att initiera 
ett särskilt samarbetsprojekt inom klimat och hälsa. 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2021-06-09 anmält en motion till 
kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut: 

• lämpliga aktörer inom kommunen ges i uppdrag att initiera ett 
samverkansprojekt inom klimat och hälsa;  

• kommunens förvaltningar, företagare, organisationer och bjuds in till 
samarbetsprojektet;  

• budget upprättas och medel avsätts i kommunens budget.  
 
 
 
Forts. 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 21 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen. 
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2022-03-02, § 25. 
Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2022-02-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14. 
Tjänsteskrivelse från näringslivschef Jonas Ivervall och Elin van Dooren, enhetschef 
ekologienheten, 2022-01-18. 
Motion om samverkan för klimat och hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen   
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§ 22 
 

Anmälan av inkomna motioner 

Beslut 
Anmälda motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Följande motioner anmäls vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige:  
 

Motion Ställd av 
Motion om att ta bort kravet på 
egenhändigt undertecknade motioner, 
interpellationer och frågor 
(Dnr KF 2022/5) 

Tommy Fogelberg (V) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23  Dnr KF 2022/1  
 

Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit mot statistikrapporter över 
ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
___________ 
 
 
Ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 
kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal. 
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från myndighetschef Mirna Basic 2022-01-13, statistikrapport SoL 
och LSS kvartal 4, 2021.  
Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-01-03, statistikrapport SoL 
kvartal 4, 2021.  
 
 


	Innehållsförteckning
	Val av justerare
	Beslut

	Kungörelse/föredragningslista
	Beslut
	1. Kommunfullmäktige godkänner utsänd föredragningslista.

	Ärendet

	Avsägelser och val
	Beslut

	Aktuell lägesinformation och beredskapsläge med anledning av förändringar i omvärlden
	Föredrag – ”Allt hänger ihop”
	Borgensram och borgensavgift 2022
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Utökning av investeringsbudget för projekt Vandringspassager
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ärendets beredning
	Protokollsanteckning

	Revidering av Rese- och fordonspolicy för Trosa kommun
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Aktivitets- och kulturverksamhetsbidrag 2022
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Revidering av riktlinjer för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Ärendets beredning

	Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Framtagande av VA-plan och VA-policy för Trosa kommun
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning
	Skriftlig reservation
	Protokollsanteckning

	Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Frågor
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning

	Svar på interpellation om behov av offentliga, gemensamma samlingslokaler
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning
	Kopia till:


	Svar på motion – Program för friluftsliv
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Svar på motion – Näringspolitik för fler jobb
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Svar på motion – Ungas eko
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Svar på motion – Samverkan för klimat och hälsa
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Anmälan av inkomna motioner
	Beslut
	Ärendet

	Ställd av
	Motion
	Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
	Beslut
	Ärendet
	Ärendets beredning


