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Kommunfullmäktige 

Meddelandeärende till kommunfullmäktige 2023-04-03 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Meddelandeärenden är en sammanställning beslut, protokoll eller handlingar som 
bör komma kommunfullmäktige till dels för kännedom. 

Följande beslut, protokoll eller handlingar har inkommit: 

 Svar på medborgarförslag, Återanvändning av spång över Dyarna, 
Tekniska nämnden 2022-06-15, § 71 

 Svar på medborgarförslag, Parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt, 
Tekniska nämnden, 2022-06-15, § 70 

 Svar på medborgarförslag, Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan, Teknisk 
nämnden, 2022-06-15, § 69 

 Anmälan av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS, vård och 
omsorgsnämnden. 

 Inbjudan till digital utbildning om välfärdsbrott, Länsstyrelserna i Uppsala 
och Västmanlands län, 2023-05-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-24 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-24 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, § 71 
Medborgarförslag, återanvändning av spång över Dyarna, 2022-03-27 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, § 70 
Medborgarförslag, parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt, 2022-03-16 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2022-06-15, § 69 
Medborgarförslag, parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt, 2021-10-21 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2023-02-15, § 30 
Rapport, ej verkställda beslut enligt Sol och LSS 
Inbjudan, Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län, 2023-05-16 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 71 Ärendenummer TF2022/500 

Svar på medborgarförslag - Återanvändning av spång 
över Dyarna 

Beslut 
Medborgarförslaget om att återanvända gamla spången över dyarna avslås 
eftersom den var i för dåligt skick och är kasserad.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i april 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att 
återanvända den gamla spången över Dyarna till att förbättra de stråk i området 
som under höst och vår är leriga och svårframkomliga.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren att ett cirkulärt tänk är viktigt. Vi försöker 
alltid att återvinna och återanvända när vi gör om eller bygger nytt. I det här fallet 
var den gamla spången bortom all räddning. Den var så murken att det inte gick att 
flytta den. Spången togs bort och kasserades innan medborgarförslaget kom in. 

Renoveringar och förbättringar runt Dyarna kommer att fortsätta etappvis under en 
5-årsperiod. Den nya spången kommer att kompletteras med förbättrade stråk och 
tillgänglighetsanpassning.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/292. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att återanvända gamla spången över dyarna avslås 
eftersom den var i för dåligt skick och är kasserad.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om att återanvända gamla spången över dyarna avslås 
eftersom den var i för dåligt skick och är kasserad.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 27 mars 2022 23:41
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Återanvändning av spång över Dyarna

Motivering
Hej
Just nu pågår en fin och efterlängtad byggnation av nytt
gångstråk över Dyarna mellan gångvägen och Enköpingsån. Enligt
vad jag läst skall det existerande gångstråket i trä rivas
bort. 
Mitt förslag handlar om att återanvända den gamla
träkonstruktionen till att förbättra framkomligheten på den del
av åstråket som inte är grusad och som under ett antal månader
höst och vår ofta är väldigt lerig och även ibland
svårframkomlig. Det gäller även sträckan från fågeltornet till
grusgångvägen, den som löper längs staketet mot  Dyarna. Jag
utnyttjar stråket nästan dagligen och har fått liknande
synpunkter från de jag mött längs spåret och att det vore bra
med lite cirkulärt tänk hos kommunen. Träkonstruktionen kan
sågas ner i sektioner och sedan sammanfogas till en gångbana
längs ån. Med inoljning kommer den hålla i många år.
Alternativet är annars att grusa dessa sträckor, vilket skett
delvis mellan spångarna men inte den längre å-sträckan. 
Hälsningar
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Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 70 Ärendenummer TF2022/499 

Svar på medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk 
Gröngarn runt 

Beslut 
Medborgarförslaget om ett par sittbänkar mellan Thedde Jensens gata och 
Gröngarns koloniområde bifalls då flera sittbänkar är inplanerade i samband med 
bygget av den nya gång- och cykelvägen till Haga. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden tog emot ett medborgarförslag i april 2022 om att placera ut ett 
par parkbänkar mellan villaområdet i slutet på Thedde Jensens gata på Gröngarn 
och Gröngarns koloniområde.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Under hösten 2022 byggs den nya gång- och cykelvägen mellan Gröngarn och 
Haga. I samband med det så kommer det även att uppföras sittbänkar på fler 
platser längs sträckan. Sträckan som förslagsställaren pekar ut är inkluderad i 
byggprojektet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om ett par sittbänkar mellan Thedde Jensens gata och 
Gröngarns koloniområde bifalls då flera sittbänkar är inplanerade i samband med 
bygget av den nya gång- och cykelvägen till Haga. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om ett par sittbänkar mellan Thedde Jensens gata och 
Gröngarns koloniområde bifalls då flera sittbänkar är inplanerade i samband med 
bygget av den nya gång- och cykelvägen till Haga. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 16 mars 2022 16:26
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt

Motivering
Såg en äldre kvinna sitta på sin rullator och lapa vårsol samt
utsikt, över ängarna ut mot väg 55 mot Haga/Strängnäs, i Tedde
Jensengatans förlängning bortom sista villaområdet, och slogs
av att fler skulle få chansen att slå sig ned och vila samt
njuta av utsikten. Jag förslår två parkbänkar utspridda mellan
villaområdet och grusvägen till koloniområdet. På baksidan av
åsen finns sedan tidigare parkbänkar med bord, men denna sida
av Gröngarn har ingen vilo- eller njutningsplats.
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Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 69 Ärendenummer TF2021/1135 

Svar på medborgarförslag - Trafiksäkerhet vid 
Munksundsskolan 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen genomför en utredning av 
trafiksituationen runt Munksundsskolan och dess närhet under 2022. De åtgärder 
som utredningen visar kommer att genomföras under 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
trafiksituationen runt Munksundsskolan bör ses över för att skapa en trafiksäker 
miljö för gående och cyklister. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trafiksituationen runt Munksundsskolan är ett känt problem som vi har arbetat med 
under flera år. Förvaltningen har gjort ett flertal åtgärder runt skolan för att förbättra 
trafiksäkerhet. Vi har haft ett tätt samarbete med skolan och dialog med de boende 
runt skolan för att få till en så bra trafiksituation vi kan. Vi har även haft flera 
kampanjer och dialoger med personal och föräldrar för att skapa en 
beteendeförändring. Trots insatserna så har vi inte nått de resultat vi har önskat. 

Förvaltningen planerar en ny utredning av trafiksituationen runt Munksundsskolan 
och dess närhet för att få en uppdaterad bild av trafiksäkerheten Vi vill se om 
trafikflöden och trafikmängder har ändrats från den tidigare utredningen som 
gjordes under 2018. Utredningen ska visa på vilka åtgärder som behöver göras 
runt skolan och dess närhet för att trafiksituation ska bli så säker som möjligt. 
Utredningen väntas bli klar under 2022 och åtgärderna genomförs under 2023. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/739. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ska beställa en utredning av 
trafiksituationen runt Munksundsskolan och dess närhet under 2022. De åtgärder 
som utredningen visar kommer att genomföras under 2023. 
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Sammanträdesdatum  
2022-06-15  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ska beställa en utredning av 
trafiksituationen runt Munksundsskolan och dess närhet under 2022. De åtgärder 
som utredningen visar kommer att genomföras under 2023. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på att i beslutsmeningen ändra "beställa en utredning" 
till "genomföra en utredning" så att det framgår att utredningen kommer att vara 
klar under 2022. 

Hans Olsson (S), Hans Lövling (S), Marie Ekberg (S), Tomas Rådkvist (MP) och 
Rickard Daxner (SD) yrkar bifall till Anders Wikmans förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut med 
Anders Wikmans yrkande om ändring i formuleringen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 21 oktober 2021 13:41
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Trafiksäkerhet vid Munksundsskolan

Motivering
Visionen om bilfri skola på munsundet ter sig svår att
förverkliga. Som boende i området kan jag följa trafiken till
och från skolan på vardagar. De små gatorna i villakvarteren
runt skolan används för att lämna och hämta. På samma gator går
och cyklar många barn till skolan. Vid "rusningstid" är det
många som kommer eller lämnar skolan samtidigt. Jag upplever
situationen som osäker för barn som går och cyklar. Osäkerheten
förstärks av att många kör för fort, att föräldrar pratar i
telefon eller rattsurfar vilket är vanligt. På
Slåtterblomsgatan och Mandelblomsgatan, som används som
vändplatser och parkering, saknas trottoarer som skiljer
biltrafik från gående och cyklister.

Jag vill föreslå att trafiksäkerheten kring Munksundsskolan ses
över. Ambitionen bör vara att bilar sänker farten och att det
skapas trygga vägar/passager för gående och cyklister.
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Sammanträdesdatum  
2023-02-15  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 30 Ärendenummer VON2022/77 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
och med 2022-12-31 

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 tre 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 2022 och som inte 
verkställts senast 31 december 2022. 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 9 februari 2023 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av ärendet framgår att redovisningen avser 38 beslut enligt 
SoL. Tre av dessa beslut avser avbrott i verkställigheten avseende sysselsättning. 
I skrivelsen redovisas även 33 beslut enligt LSS. 16 av dessa avser avbrott i 
verkställighet.  

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

__________ 
 
Kopia till: Kommunfullmäktige 



Beslut fattade tom 220930, som inte är verkställda innan 221231
Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige
Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908,220927 Hemtj 81,55 t/m
2 M 210222 SoL Boende Tackat nej 210308, 220127 Avlösare 20 tim/månad + Larm
3 M 210301 SoL Boende Tackat nej 210308, 220203 Ht 13,50 t/m+larm
4 K 210304 SoL Kontaktperson Hemtj 57,12 t/m
5 K 210909 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 14,15 t/m+larm
6 M 211028 SoL Boende Tackat nej 220331 Ht 18,57 t/m+larm
7 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220311 Ht 80,28 t/m+larm
8 M 211101 SoL Boende Tackat nej 220217 Ht 17,41 t/m+larm
9 K 211129 SoL Boende Tackat nej 220406 Ht 69,17 t/m+larm
10 K 220131 SoL Boende Tackat nej 220505 Utomkommunare
11 K 220221 SoL Boende Tackat nej 220518 Ht 40,57 t/m
12 K 220304 SoL Boende Tackat nej 220307 Ht 115,28 t/m + Larm
13 K 220314 SoL Boende Tackat nej 220525,  220727 Ht 82,38 t/m + Larm
14 K 220317 SoL Boende Tackat nej 220512 Utomkommunare
15 M 200514 SoL Sysselsättning Avbrott 220704
16 K 181005 SoL Sysselsättning Avbrott 220210 Bostöd 11,11 t/m
17 K 220502 SoL Sysselsättning Avbrott 220221
18 K 220412 SoL Boende Tackat nej 220420 Växelvård
19 M 220425 SoL Boende Tackat nej 220613 Ht 65,40 t/m + Larm
20 K 220523 SoL Boende Ht 66,45 t/m + Larm
21 K 220530 SoL Boende Ht 148,40 t/m + Larm
22 K 220630 SoL Boende
23 M 220407 SoL Kontaktperson Ht 47,38 t/m + Larm
24 M 220915 SoL Psykiatriboende
25 M 220701 SoL Boende Tackat nej 221121
26 K 220701 SoL Boende Tackat nej 221107 Utomkommunare
27 M 220801 SoL Boende Erbjuden just nu Utomkommunare
28 K 220804 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Utomkommunare
29 K 220823 SoL Boende Korttidsvistelse
30 K 220905 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar
31 K 220907 SoL Boende Korttidsvistelse
32 M 220919 SoL Boende Tackat nej 220927



33 K 220927 SoL Boende Erbjuden just nu Korttidsvistelse
34 M 220928 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Utomkommunare
35 K 220928 SoL Boende Tackat nej 221230
36 K 220929 SoL Boende Tackat ja till lgh som inte är klar Växelvård
37 K 220930 SoL Boende Tackat nej 221121 Utomkommunare
38 M SoL växelvistelse



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige
Beslut fattade tom 220930 som inte är verkställda innan 221231

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 170915 LSS boende Nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 LSS boende Nej 191029,200610 Avlösare,Ledsagare,KP, DV,Korttidsvistelse
3 M 110321 Daglig verksamhet Avbrott 180404 LSS bo, Kontaktperson
4 K 200122 Daglig verksamhet Säbo
5 M 140916 Daglig verksamhet Avbrott 200706
6 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
7 K 210408 Daglig verksamhet Bo stöd 10,50 t/m
8 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401 Ingen annan insats
9 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630 Ingen annan insats
10 M 201101 Korttidsvistelse Korttidstillsyn
11 K 210607 LSS boende Erbjudande 221220, tackat nej Förhandsbesked
12 M 210504 LSS boende Erbjudande 221206, tackat nej Ingen annan insats
13 M 220128 Daglig verksamhet Får ev privat anställning, uppf. Efter sommaren Kontaktperson  
14 M 210201 Kontaktperson Avbrott 220228 Ingen insats
15 K 200526 Kontaktperson Avbrott 220430 Säbo, DV
16 K 220425 Daglig verksamhet Bostöd 8,40 t/m
17 M 220617 Daglig verksamhet Ingen insats
18 K 200312 Daglig verksamhet Avbrott 210915 Kontaktperson, Bo stöd 4,20 t/m
19 M 200804 Daglig verksamhet Avbrott 220310 Ingen insats
20 M 211116 Daglig verksamhet Ingen insats
21 K 200312 Daglig verksamhet Avbrott 220421 Ingen insats
22 K 220620 Daglig verksamhet Ingen insats
23 M 201207 Daglig verksamhet Avbrott 220405 Säbo
24 K 200615 Daglig verksamhet Avbrott 220414 Pers ass, Säbo beslut som är avbrutet
25 M 220531 LSS boende Daglig verksamhet
26 K 220616 Avlösarservice i hemmet Avbrott 220616 Korttidsvistelse
27 K 220815 Daglig verksamhet KP  



28 M 220816 Daglig verksamhet Bostöd 43,18tim/månad
29 K 220928 Daglig verksamhet Bostöd 8,40 tim/månad
30 M 220705 Kontaktperson Korttidstillsyn, korttidsvistelse
31 M 201124 Kontaktperson Avbrott 220818 Säbo, DV
32 K 200511 Kontaktperson Avbrott 220801 Säbo, DV
33 M 210302 Avlösarservice i hemmet Avbrott 220318 Korttidsvistelse, korttidtillsyn



 

 

Uppsala och Västmanlands län 

Tillsammans mot välfärdbrottslighet 
Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län i samarbete med 
Västerås stad bjuder in förtroendevalda till en digital utbildning om 
välfärdsbrott. 

Brott mot välfärden är inget nytt fenomen, men i många fall en utmaning och utvecklingsfråga i 
kommunen. Tjänstepersoner långt ute i organisationen upplever behov av stöd från ledningen för 
att våga driva frågorna kring välfärdsbrottslighet.   

”Man är ju inte så sugen på att börja vända på stenarna om man inte vet att man har högsta ledningens stöd i det”  
Välfärdsbrott och otillåten påverkan (skr.se).  

Brott och oegentligheter mot kommuner och regioner förekommer och utgör ett hot mot 
demokratin och välfärdssystemen. Därför behöver kommuner och regioner arbeta 
brottsförebyggande och systematiskt för att säkerställa att det finns fungerande rutiner för att 
upptäcka och hantera problemen som uppstår.  

Program 16 maj 2023  

• Inledning - Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län, Anna Haid och Sanela 
Cerimagic, Björn Gustafsson, Västerås stad 

• Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Från fusk till systemhotande brottslighet, 
Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande 
extremism Sveriges kommuner och regioner 

• Välfärdsbrott mot kommuner och regioner, Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet 

• Avrundning av mötet  

Den mest effektiva åtgärden mot välfärdsbrott är att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till 
marknaden, skriver Brottsförebyggande rådet i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Vår 
förhoppning är att du efter utbildningen fått ytterligare information för att fortsätta driva och ge 
förutsättningar i utvecklingsarbetet och införande av systematiskt arbetssätt mot 
välfärdsbrottslighet.  
 

Målgrupp: utbildningen riktar sig till dig som är folkvald i kommun och/eller region samt chefer 
inom kommun/region. Där du hanterar och beslutar om olika välfärdstjänster inom offentlig 
sektor.  

Tid och plats: 16 maj kl. 15.00 – 16.30, digitalt via Teams. Länk skickas ut efter 
anmälningstidens utgång.  

Anmälan: Anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats senast den 8 maj. Utbildningen 
är kostnadsfri. 

Har du frågor? Kontakta:  
Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Västmanland Tfn: 010-224 92 36,  
e-post: sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se 
Anna Haid, Länsstyrelsen i Uppsala län, Tfn: 010-22 33 262, e-post: anna.haid@lansstyrelsen.se 
Björn Gustafsson, Västerås stad Tfn: 021-39 93 85, e-post: bjorn.gustafsson@vasteras.se 

https://skr.se/download/18.583b3b0c17e40e303846fdce/1642754384149/7585-953-8.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastmanland/2023-05-16-tillsammans-mot-valfardbrottslighet.html
mailto:sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se
mailto:anna.haid@lansstyrelsen.se
mailto:bjorn.gustafsson@vasteras.se
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