
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum, plats och tid 2022-04-25 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 18:00 – 19:40
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl 

(C), 2:e vice ordförande, Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Marie-Louise Karlsson (S), 
Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena 
Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C), 
Cecilia Björk (S), Åsa Thorell Russell (S), Carl-Magnus Fransson (M), Fredrik Olovsson (S), Ulrica 
Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Björn 
Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Michael Hagberg (S), 
Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Gunilla Magnusson (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren 
(S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda Rosenlund (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), 
Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), Christer 
Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie 
Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Inger Fredriksson (C),  Rue Lindqvist (V),  Britt Gustafsson (SD)

Ersättare Christina Granberg (M), Bertil Carlsson (C), Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), Carl-
Johan Forss (KD), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Anne Hagberg (S), Stefan 
Blomkvist (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Katarina 
Rosenlund-Svensson (S), Göran Svenningson (V)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunfullmäktiges sekreterare), 
utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Åsa Thorell Russell (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ewa Callhammar (L)

Justeringens plats 
och tid

2022-05-02

Paragrafer § 38-  § 49

Datum för anslags uppsättande 2022-05-03 Datum för anslags nedtagande 2022-05-26

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1343503



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-04-25 2 (18)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 38 KS/2019:59  111

Nominering av styrelseledamot till Katrineholms 
Tekniska College AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige nominerar Ulrica Truedsson (S) som styrelseledamot till 
Katrineholms tekniska College AB:s styrelsen för tiden fram till och med ordinarie 
årsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2019 nominerat bland andra Johan Söderberg (S) som 
representant i Katrineholms Tekniska College AB:s styrelse för tiden till och med 
ordinarie årsstämma 2023. Ledamöter och eventuella ersättare väljs årligen på 
årsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Johans Söderberg (S) har nu meddelat att han avsäger sig att nomineras från och med 
kommande årsstämma. 

Beslutet skickas till:

Ulrica Truedsson 

Johan Söderberg 

Katrineholms Tekniska College AB

Troman

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 39 KS/2019:76  111

Nominering av styrelseledamot till Katrineholms 
Entreprenörscentrum AB 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige nominerar Jakob Jansson som representant till Katrineholms 
Entreprenörcentrum AB.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörcentrum AB att 
inför bolagstämma nominera en ledamot till bolagets styrelse.

Beslutet skickas till:

Jakob Jansson

Katrineholms Entreprenörscentrum AB

Troman

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 40 KS/2022:96  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av socialnämndens reglemente.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna betala ut ersättning enligt lagen om mottagande av asylansökande (LMA) 
behöver detta framgå i socialnämndens reglemente.

I förslag till nytt reglemente framgår den nya lydelsen under § 1, andra stycket.

Reglementet har även förtydligats att nämnden har befogenhet att teckna avtal inom sitt 
verksamhetsområde, § 3, andra stycket. 

Den föreslagna förändringen är framtagen i samråd med socialförvaltningen och 
socialnämndens ordförande. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-30, § 28

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-21

 Förslag – Socialnämndens reglemente

Beslutet skickas till:

Socialnämnden

Kommunledningsförvaltningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 41 KS/2021:398  179

Fastställande av Handlingsprogram för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer det av direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst 
(VSR) antagna styrdokumentet Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst 
2022.

Sammanfattning av ärendet
VSR har översänt ett förslag till Handlingsprogram till Katrineholms kommun på remiss 
vilken besvarades av kommunstyrelsens ordförande den 26 januari 2022.

 Därefter beslutade direktionen för VSR på sammanträde den 16 februari 2022 att, efter 
revidering utifrån inkomna synpunkter, anta handlingsprogrammet.

I verksamhetsplanen står att det att Handlingsprogrammet ska redovisa direktionens 
vilja och tolkning av medlemsuppdraget och att programmet antas av direktionen. I 
Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst angående Räddningstjänstverksamhet 
står det att handlingsprogrammet ska antas av förbundsdirektionen samt fastställas av 
respektive medlemskommuns fullmäktige.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-30, § 29

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-24

 Handlingsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens vilja 2022

 Direktionens beslut, 2022-02-16, § 5

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 42 KS/2022:76  

Årsredovisning 2021 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning 
för 2021 samt beviljar ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse 
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta 
ställning i ansvarsfrågan. 

Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från 
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning. Årets resultat ger ett negativt resultat på – 1 496 tkr. Covid-19 hade även 
under 2021 en stor påverkan på resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, såväl 
ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Bland annat lägre intäkter för extern utbildning 
och tillsyner påverkade det ekonomiska utfallet. 

Utbildningsverksamheten och tillsynsverksamheten var till stor del pausad fram till 
hösten 2021. Några få utbildningar genomfördes på ett anpassat sätt innan sommaren 
och en del utbildningar genomfördes digitalt. Från september månad har 
utbildningsverksamheten återgått till mer normal verksamhet. Tillsynsverksamheten har 
också återupptagits under hösten. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-30, § 30

 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2022-02-16, § 3

 Årsredovisning 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Revisorernas redogörelse för år 2021 Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Revisionsberättelse 2021 Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2021 – Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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 Grundläggande granskning Västra Sörmlands Räddningstjänst

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 43 KS/2021:152  025

Svar på motion - Delade turer gör en del personal sjuka 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik 
(C), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Björn Wahlund (L), Ylva G 
Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), John G Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha 
Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Rue Lindkvist (V), Jan-Åke Asp (SD), 
Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD) och Britt 
Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att delade turer gör 
en del personal sjuka. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att 

 Utreda möjligheten att de delade turerna blir frivilliga

 Utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, 
alternativt ta ut i ledighet.”

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som på sitt sammanträde den 24 
februari 2022 bland annat beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
vara besvarad.

Vård – och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att utgångspunkten 
gällande schemaläggning är att brukarnas behov av stöd ska tillgodoses och att 
förvaltningen kontinuerligt arbetar enligt kommunplanens mål om att antalet delade 
turer ska minska och att de i möjligaste mån ska vara frivilliga. Vidare skriver nämnden 
att i budgetpropositionen för 2022 beslutade riksdagen att sökbara medel för att 
motverka delade turer ska införas. Utgångspunkten är en modell som kallas 
Söderhamnsmodellen, som bygger på frivilligt delade turer samt ekonomisk ersättning 
för väntetid. Dock saknas i nuläget några närmare bestämmelser kring hur detta ska 
genomföras, men förvaltningen bevakar frågan. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-30, § 31

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-21

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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 Ordförandens förslag till beslut, 2022-03-21

 Vård – och omsorgsnämndens beslut, 2022-02-24, § 16

 Motion om delade turer

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), John G Ogenholt 
(KD), Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Björn 
Wahlund (L), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S) 
och Ewa Callhammar (L).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av John G Ogenholt (KD), Joha Frondelius 
(KD), Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Mica Vemic (SD), Nicklas Adamsson (MP), 
Thomas Selig (V) och Ewa Callhammar (L), bifall till motionen.

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Karin Frisk (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Marian Loley (KD) med fleras yrkande. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Marian Loley

Joha Frondelius

Vård- och omsorgsnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 44 KS/2021:341  312

Svar på motion om nej till gupp 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 
Larsson (SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har lämnat in en motion om farthinder i Katrineholm. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms kommun tar bort alla onödiga farthinder och i stället tydligt markerar 
cykelöverfarter så dessa inte förväxlas med cykelpassager.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som föreslår att motionen ska 
avslås.

Enligt det inkomna yttrandet är syftet med farthinder att skapa trygga och säkra gång-, 
cykel- och mopedpassager. Trafikverkets krockvåldskurva visar tydligt att risken för att 
dödas eller skadas allvarligt vid påkörning ökar kraftigt i hastigheter över 30 km/h. Detta 
i kombination med vetskapen om när bilister lämnar företräde visar tydligt att arbetet 
med passager måste sträva efter hastighetssäkring. 

Vidare framgår att det finns undersökningar som visar att genom att gå från icke 
hastighetssäkrad till hastighetssäkrad passage så minskar antalet allvarligt skadade 
cyklister och fotgängare kraftigt (Trafikverket 2012b:45). Det finns med andra ord en stor 
potential att minska antalet allvarligt skadade och omkomna i trafiken genom att arbeta 
med hastighetssäkring av passager. En hastighetssäkring där biltrafiken håller en 
hastighet på 30 km/h görs bäst genom farthinder i anslutning till passagen. Olika typer 
av farthinder används beroende på bland annat antalet körfält, trafikflöde och gatans 
utformning.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-30, § 32

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-03-21

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-02-24, § 9

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-14

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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 Motion om nej till gupp, 2021-10-20

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Anneli Hedberg (S), 
Thomas Selig (V) och Fredrik Ahlman (M).

Förslag och yrkande

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av Thomas Selig (V) och Fredrik Ahlman (M), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Mica Vemics (SD) yrkande. Hon finner att 
styrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Mica Vemic 

Service- och tekniknämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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§ 45 KS/2021:342  335

Svar på motion - Underhåll av kommunal mark 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar 
Larsson (SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Elsie Egestål (SD) har lämnat en motion om underhåll av den kommunala marken 
mittemot Medborgarhuset längs Sturevägen i Valla. Motionen utmynnar i följande 
yrkande:

”Att kommunen skärper underhållet av ovan nämnda mark.

Att kommunen anlägger en fin gräsmatta på ovan nämnda mark.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som beslutade på sammanträde 
den 24 februari 2022 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Service- och tekniknämnden skriver i sitt yttrande att det aktuella markområdet ägs av 
kommunen och att den är klassad som en slaghacksyta. Detta innebär bland annat att 
markytan klipps med traktor och klippaggregat två gånger per år vilket ger en lägre 
kostnad än till exempel en gräsyta som behöver cirka 20 klippningar per år. Vidare 
skriver service- och tekniknämnden att gällande nedskräpning på det berörda området 
så finns alltid möjligheten att anmäla in ärenden till kommunens tjänst för felanmälan 
och att förutsättningar för att undvika nedskräpning finns på den aktuella platsen i form 
av papperskorgar i direkt anslutning till den aktuella marken eller på andra sidan gatan. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-30, § 33

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-21

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-03-21

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-02-24, § 8

 Bilaga - Utdrag från service- och teknikförvaltningens skötselplan

 Motion – Underhåll av kommunal mark

Comfact Signature Referensnummer: 1343503
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Elsie Egestål (SD) och Helena Gärtner 
(M).

Förslag och yrkande

Elsie Egestål (SD) yrkar bifall till motionen.

Helena Gärtner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Elsie Egeståls (SD) yrkande. Hon finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: 

Elise Egestål

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 46 KS/2022:101  

Redovisning av obesvarade motioner mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 23 mars 
2022 fanns sammanlagt 11 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. 
Den äldsta motionen väcktes i september 2021. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-03-30, § 34

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-23

 Sammanställning över obesvarade motioner – mars 2022

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 47 KS/2022:77  

Svar på interpellation om  parkeringshuset Loket 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med 
följande frågor:

 ”Vilka reflektioner har kommunstyrelsens ordförande på investeringen som sådan 
efter Lokets första år?

 Hur ser prognosen för användandet ut?

 Vad är en rimlig beläggningsgrad?

 Anser du att kostnader för Loket står i någon som helst proportion till de behov som 
finns inom exempelvis skola vård och omsorg?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om parkeringshuset Loket, 2022-02-21

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Johan Söderberg 
(S) och Ewa Callhammar (L).

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 48 KS/2022:86  

Svar på interpellation om sjukskrivningar inom vård- 
och omsorgsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Sammanfattning av ärendet 
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande följande 
frågor:

 ”Om insatser har gjorts under sex år, varför nås inte resultaten inom området ”Höga 
sjuktal” som är centralt för socialdemokrater?

 Vad tänker ni stätta in för resurser i form av tid, personal och pengar för att en gång 
för alla komma tillrätta med problemet?”

Ärendets handlingar 
 Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande

 Interpellation om sjukskrivningar inom vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-03- 03

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Björn Wahlund (L), Johan Söderberg 
(S), Marie-Louise Karlsson (S) och Anders Gölevik (C).

Beslutet skickas till:

Akten
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 49   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2021.

För fjärde kvartalet 2021 fanns inga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 4 beslut (3 kvinnor, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 3 personer (1 kvinna, 2 män) har 
tackat nej till varsitt erbjudande.

7 (4 kvinnor, 3 män)

Dagverksamhet
Upplysning: 1 beslut (man) avslutat på egen begäran. 
1 beslut (kvinna) var verkställt vid rapporteringstillfället.

1 beslut (man) avser avbrott i verkställighet pga. eget 
initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri) 2 (1 kvinnor, 1 män)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: 2 beslut (1 kvinna, 1 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället.1 (kvinna) har tackat ja och skrivit 
kontrakt men ej flyttat in. 1 beslut (man) verkställs 1 
februari. 1 (kvinna) har återtagit sin ansökan.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Daglig verksamhet
Upplysning: 3 beslut (1 kvinna, 2 man) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 8 (5 kvinnor, 3 män) har avbrott i 
verkställighet pga. eget initiativ. 1 (kvinna) utreds för byte 
av sysselsättning.

11 (6 kvinnor, 5 män)

Ledsagarservice
Upplysning: 1 beslut (man) avslutat då vårdnadshavare 
inte gått att kontakta. 1 beslut (kvinna) avser avbrott i 
verkställighet pga. inställda aktiviteter.

2 (1 kvinna, 1 man)
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