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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 16 maj 
2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information.  

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

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunfullmäktige för kännedom:  

- Svar på medborgarförslag – Bygg padelbanor på gamla tennisbanor, 
Upplevelsenämnden, 2021-06-15, § 58 

- Svar på medborgarförslag – Förbättra belysningen och minska antalet 
halkolyckor, Tekniska nämnden, 2022-04-20, § 43 

- Svar på medborgarförslag - Räcken i rehab, Pepparotsbadet, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 26 

- Svar på medborgarförslag – Utegym, Upplevelsenämnden, 2022-11-16, § 
98 

- Svar på medborgarförslag – Träningstrappa vid elljusspåret i Örsundsbro, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 25 

- Svar på medborgarförslag – Sidostänger i rehabssängen, 
Upplevelsenämnden, 2022-03-15, § 27 

- Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med 2021-12-
31, Vård- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 23 
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Sammanträdesdatum  
2021-06-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 58 Ärendenummer UPN2021/91 

Medborgarförslag - Bygg padelbanor på gamla 
tennisbanor 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
25 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att anlägga padelbanor på de 
befintliga utomhusbanorna för tennis runt om i kommunen. Detta för att locka barn, 
ungdomar och vuxna till en aktiv fritid inom Enköpings kommun. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Padel har slagit stort i Sverige de senaste åren. Detta har gjort att det finns många 
privata aktörer som driver padelhallar och banor runt om i Sverige men också i 
Enköpings kommun. Totalt finns det sex stycken aktörer som erbjuder padel inom 
kommunen. Förvaltningen anser därför inte att det finns ett behov av fler 
padelbanor i kommunen då det redan finns ett stort utbud av dessa. 

Med tanke på kommunens ansträngda ekonomiska läge är det inte 
heller ekonomiskt genomförbart utan att göra nedskärningar på annan verksamhet. 
Däremot så ser förvaltningen positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- 
och spontanidrottsanläggningar, då fokus kommer vara på att utveckla den typen 
av anläggningar i kommunen kommande år. Förvaltningen uppmuntrar även 
föreningsdrivna projekt. 
 
 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 43 Ärendenummer TF2021/1138 

Svar på medborgarförslag - Förbättra belysningen och 
minska antalet halkolyckor 

Beslut 
Medborgarförslaget om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor i 
Bergvreten och Gånsta bifalls genom att förslagen finns med i förvaltningens 
belysningsplanering. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
förbättra belysningen och minska halkolyckor på ett antal platser i Bergvreten och 
Gånsta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är en viktig del i vårt arbete och där har 
belysningen en stor betydelse. Vi har tagit fram en belysningsplanering som vi 
jobbar efter för att förbättra och bygga ut belysningen i kommunen. I 
belysningsplaneringen finns förslagsställarens fyra förslag om att förbättra 
belysningen med. 

Förslag 1. Belysningen på gång- och cykelvägen längs JP Johanssons gata vid 
Myggstigen planeras att bli färdig under 2022. 

Förslag 2. Gång- och cykelvägen mitt emot infarten till Kantarellgatan finns med i 
planeringen för 2022/2023. 

Förslag 3. Gång- och cykelvägen längs Östra länken till Bergvretenhallen på östra 
sidan om JP Johanssons gata finns med i planeringen för 2023. 

Förslag 4. Gång- och cykelvägar i området omkring Bergvreten-Gånsta är det bitvis 
långt mellan stolparna. Vi kommer att byta till andra armaturer som har en bättre 
ljuskälla för att belysa gång- och cykelvägarna. Det finns med i planeringen för 
2023/2024. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/715. 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

Tekniska nämnden 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor i 
Bergvreten och Gånsta bifalls genom att förslagen finns med i förvaltningens 
belysningsplanering. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att förbättra belysningen och minska antalet halkolyckor i 
Bergvreten och Gånsta bifalls genom att förslagen finns med i förvaltningens 
belysningsplanering. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-15  

 

Upplevelsenämnden 
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Paragraf 26 Ärendenummer UPN2021/236 

Medborgarförslag - Räcken i  rehab, Pepparrotsbadet 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 21 september 2021 inkom ett förslag om att sätta upp räcken längs 
kortsidorna i Pepparrotsbadets rehabbassäng. Förslagsställaren förklarar att 
befintliga sidostänger inte räcker till när vattengymnastik utövas i bassängen. 

Förvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadets rehabbassäng spelar en viktig roll i kommunens uppgift att bidra 
till en god folkhälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. 

Bassängen är utrustad med en hiss från vilken rullstolsburna besökare kan ta sig 
ner i badet. På anläggningen finns två rullstolar för ändamålet. Bassängen har en 
höj- och sänkbar botten med ett maximalt djup på 2,1 meter. Rehabbassängen har 
i slutet av 2021 kompletterats med sidoräcken längs kortsidorna för att öka 
bassängens tillgänglighet och undvika trängsel när bassängen nyttjas av flera 
brukare. 

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
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Upplevelsenämnden 
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Paragraf 98 Ärendenummer UPN2021/128 

Medborgarförslag - Utegym 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 29 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym 
i Skolparken. Motiveringen var att de centrala delarna i Enköping saknar ett riktigt 
utegym samt att människor i alla åldrar rör sig i parken, vilket gör det till en lämplig 
plats. Förslagsställaren lyfter covid-19 som ett skäl att uppmuntra till mer träning 
utomhus.  

Förslagsställaren föreslår Lappset som tillverkare av gymmet, då det är ett 
lokalt förankrat företag. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har 
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. 
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- 
och spontanidrottsanläggningar, då utvecklingen av dessa sorters av 
anläggningar kommer vara ett fokusområde för kommunen under kommande år. 
Upplevelsenämnden invigde sitt första utegym 2020 i Gånsta i centrala Enköping. 
Förvaltningen har påbörjat att bygga fler utegym där fokus inledningsvis kommer 
ligga på kransorterna. 
Vad gäller placering av utegym i såväl kransorter som centralorten prioriteras 
platser som ligger i anslutning till friluftsområden. 
 
Skolparken bedöms inte vara ett prioriterat läge. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
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Sammanträdesdatum  
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Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 25 Ärendenummer UPN2021/221 

Medborgarförslag - Träningstrappa vid elljusspåret i 
Örsundsbro 

Beslut 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att bygga en träningstrappa i 
anslutning till det utegym som planeras i Örsundsbro under 2022. Förslagsställaren 
menar att trappträning ger en god allsidig träning, och pekar på ett exempel där en 
motionstrappa byggts i anslutning till ett utegym sydväst om Helsingfors i Finland. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen har 
påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. Förvaltningen ser 
positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och spontanidrottsanläggningar, 
då fokus kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen 
kommande år.  

I finska kommuner finns många exempel på motionstrappor som byggs i befintlig 
terräng med naturliga sluttningar. Trappstegen är breda och låga, och trapporna 
har en låg lutning vilket gör att de lämpar sig för konditionsträning. Kostnaden för 
en motionstrappa varierar beroende på storlek. I Västerby friluftsområde i Ekenäs, 
Finland, planeras bygget av en motionstrappa på 60 meter som beräknas kosta 
mellan 45 000 och 50 000 euro. 

Under 2022 ska ett utegym byggas i Örsundsbro respektive Hummelsta. 
Förvaltningen har ambitionen att fortsätta utveckla friluftsliv och spontanidrott. 
Omvärldsbevakning och kontakt med intilliggande kommuner gällande friluftsliv 
pågår. 

Med anledning av det rådande ekonomiska läget är förvaltningens bedömning att 
det inte är aktuellt att bygga en motionstrappa i Örsundsbro. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 
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Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
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Sammanträdesdatum  
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Upplevelsenämnden 
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Paragraf 27 Ärendenummer UPN2021/251 

Medborgarförslag - Sidostänger i rehabbassängen 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 24 november 2021 inkom ett medborgarförslag som föreslår att ansvarig 
nämnd lägger till ledstänger på kortsidorna av Pepparrotsbadets rehabbassäng. 
Förslagsställaren lyfter att det är trångt när deltagare i vattengymnastik behöver 
samsas om ledstängerna längs bassängens långsidor.  

Förslagsställaren anser också att det vore bättre om bassängens botten sluttade, 
så att deltagarna med olika längd kan ha samma djup. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Pepparrotsbadets rehabbassäng spelar en viktig roll i kommunens uppgift att bidra 
till en god folkhälsa och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla. 

Bassängen är utrustad med en hiss från vilken rullstolsburna besökare kan ta sig 
ner i badet. På anläggningen finns två rullstolar för ändamålet. Bassängen har en 
höj- och sänkbar botten med ett maximalt djup på 2,1 meter. Rehabbassängen har 
i slutet av 2021 kompletterats med sidoräcken längs kortsidorna för att öka 
bassängens tillgänglighet och undvika trängsel när bassängen nyttjas av flera 
brukare. 

Bassängens botten är höj- och sänkbar för att djupet ska kunna anpassas efter de 
målgrupper som använder bassängen. I projekteringen stod valet mellan att 
antingen välja ett sluttande golv eller ett höj- och sänkbart golv varpå valet föll på 
det senare efter dialog med referensgrupp.  

Att rekonstruera bassängen så att den får ett sluttande golv bedöms inte vara 
aktuellt dels ur ett ekonomiskt perspektiv, dels då den redan uppfyller 
tillgänglighetskraven. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
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Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

__________ 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
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Paragraf 23 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2021-12-31 

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 30 september 2021 och som inte 
verkställts senast 31 december 2021. 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 4 februari 2022 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 32 beslut enligt 
SoL som inte har verkställts inom tidsramen. 25 av dessa avser särskilt boende. 
Det är 21 av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. 
Redovisningen visar också på fem beslut där det är ett avbrott i verkställighet, 
dessa avser sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 34 beslut som inte har verkställts 
inom tidsramen. 19 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

· tre personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  
· två personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.  
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· sex personer väntar på bostad med särskild service, två av personerna har 
fått flera erbjudanden om boende men tackat nej. 

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

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Helena Svelander 
0171-626862 
helena.svelander@enkoping.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service (LSS), anmälan till IVO och 
kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
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 och Lagen om stöd och service. 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. 

Till IVO och kommunernas revisorer (på begäran) lämnas underlag på individnivå. Till 

vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige lämnas uppgifter på aggregerad 

nivå. Denna redovisning avser aggregerad nivå.  

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2021 och som inte 

verkställts senast 31 december 2021. 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.  
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Beslut enligt Socialtjänstlagen (bilaga 1) 

Redovisningen avser 32 beslut. 25 av dessa avser särskilt boende. Det är 21 av 
dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen, 13 av dessa har inte 
fått ett erbjudande alls under 2021 medan övriga antingen tackat nej eller väntar att 
lägenheten de tackat ja till ska bli klar.  

När det kommer till insatsen kontaktperson är det 2 beslut som inte kunnat 
verkställas inom tidsramen. Redovisningen visar också på 5 beslut där det är ett 
avbrott i verkställighet, dessa avser sysselsättningsverksamhet och kontaktperson 
enligt SoL.  

 

Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2) 

Redovisningen avser 34 beslut. 19 av dessa avser avbrott i verkställighet. 

• 3 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  
• 2 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.  
• 6 personer väntar på bostad med särskild service, två av personerna har 

fått flera erbjudanden om boende men tackat nej. 

 

 
 
 
Agneta Resin 
Verksamhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Helena Svelander 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 



Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige Bilaga 1
Beslut fattade tom 210930, som inte är verkställda innan 211231

AntalKön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 190401 SoL Boende Tackat nej 190506,190806, 200702, 200720,200902 Erb just nu Hemtj 53,03 t/m + Larm
2 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908 Hemtj 25,37 t/m
3 K 191111 SoL Boende Tackat nej 200211, 200608, 200625, 200720 Erb just nu Hemtj 124,08 t/m + Larm
4 M 200630 SoL Boende Tackat nej 200710 Hemtj 45,28 t/m + Larm + VV
5 K 200929 SoL Boende Tackat nej 201217 Larm Hemtj 18,46 t/m
6 M 121116 SoL Sysselsättning Vilande from 201106, inget avbrott i vsh gjord, men ant om frånvaro Bostöd 23,49 t/m
7 M 160225 SoL Sysselsättning Vilande from 201106, inget avbrott i vsh gjord, men ant om frånvaro Bostöd 7,30 t/m
8 K 210120 SoL Boende
9 M 210222 SoL Boende
10 M 210301 SoL Boende
11 K 210304 SoL Kontaktperson Hemtj 23,38 t/m
12 K 210409 SoL Boende Utomkommunare
13 K 210610 SoL Boende Utomkommunare
14 K 210611 SoL Boende Ht 152,16 t/m + larm
15 K 180531 SoL Kontaktperson Avbrott 210531
16 M 181024 SoL Sysselsättning Avbrott 210628
17 K 210713 SoL Boende Tackat nej 211207
18 K 210730 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar
19 K 210720 SoL Boende Tackat nej 211207
20 K 210727 SoL Boende
21 K 210730 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar
22 K 210810 SoL Boende Var vid rapporten erbjuden just då, har nu tackat nej 220119
23 M 210826 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat
24 M 210829 SoL Boende Tackat nej 210908
25 K 210908 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat
26 K 210909 SoL Boende Erbjuden just nu, har inte svarat
27 K 210909 SoL Boende
28 K 210912 SoL Boende
29 M 210916 SoL Boende
30 K 210927 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar
31 M 180605 SoL Sysselsättning Avbrott 210201
32 M 210827 SoL Kontaktperson



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige Bilaga 2
Beslut fattade tom 210930 som inte är verkställda innan 211231

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 170915 Sä boende Tackat nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 Sä boende Tackat 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,  insatsen har åter startat i januari 2022
5 K 200122 Daglig verksamhet
6 M 170222 Daglig verksamhet Avbrott 200812 Pers ass, Daglig verksamhet
7 M 140407 Daglig verksamhet Avbrott 200812 LASS
8 K 201020 Sä boende Bo stöd 202,04 t/m, Daglig verksamhet
9 K 160606 Daglig verksamhet Avbrott 200901
10 M 210108 Kontaktperson
11 M 200110 Daglig verksamhet Avbrott 210101 Säbo
12 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
13 K 210408 Daglig verksamhet
14 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601
15 M 120227 Daglig verksamhet Avbrott 210601
16 M 191204 Daglig verksamhet Avbrott 210501
17 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401
18 K 210430 Kontaktperson
19 M 191021 Kontaktperson Avbrott 210630
20 M 200212 Kontaktperson Avbrott 210531
21 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630
22 K 200303 Kontaktperson Avbrott 210530
23 M 201101 Korttidsvistelse
24 K 200207 Daglig verksamhet Avbrott 210906
25 K 201104 Avlösarservice i hemmet Avbrott 210813
26 K 210917 Avlösarservice i hemmet



27 M 210906 Avlösarservice i hemmet
28 M 210906 Avlösarservice i hemmet
29 K 201001 Kontaktperson Avbrott 210930
30 K 200616 Kontaktperson Avbrott 210831
31 M 210713 Kontaktperson
32 K 210927 Sä boende
33 K 210607 Sä boende
34 M 210504 Sä boende
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