Protokoll

Ks 926/2017

Kommunfullmäktige
2017-08-30
Datum:
Klockan: 09.00 – 17.05, ajournering kl. 14.35 – 15.00.
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Agneta Blom (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ulf Södersten (M)
Björn Sundin (S)
Linda Smedberg (S)
Yusuf Abdow (S)
Fisun Yavas (S)
Jessica Ekerbring (S)
Jennie Nises (S)
Camilla Andersson (S)
Ameer Sachet (S)
Marie Brorson (S)
John Johansson (S)
Susann Wallin (S)
Allan Armaghan (S)
Carina Toro Hartman (S)
Kenneth Nilsson (S)
Ida Eklund (S)
Frederick Axewill (S)
Inger Carlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Roger Andersson (S)
Per-Åke Sörman (C)
Lars Johansson (C)
Elisabeth Malmqvist (C)
Behcet Barsom (KD)
Lennart Bondeson (KD)
Anders Hagström (KD)
Marlene Jörhag (KD)
Murad Artin (V)
Jessica Carlqvist (V)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Anders Åhrlin (M)

§§ 182-201.
§§ 182-203.

§§ 182-203.
§§ 182-201.

§§ 199-211.
§§ 182-201.
§§ 182-201.
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Stefan Stark (M)
Linn Andersson (M)
Maria Haglund (M)
Daniel Granqvist (M)
Johan Kumlin (M)
Hossein Azeri (M)
Maria Hedwall (M)
Lars Elamson (M)
Niclas Persson (MP)
Sara Richert (MP)
Per Folkeson (MP)
Gunnar Oest (MP)
Jesper Räftegård (MP)
Jimmy Larsson (SD)
Daniel Spiik (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Daniel Edström (SD)
Habib Brini (SD)
Karolina Wallström (L)
Åsa Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Lasse S Lorentzon (S)
Anna Hedström (S)
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Lars O Molin (KD)
Hannah Ljung (C)
Seydou Bahngoura (C)

Eghbal Kamran (M)
Sara Dicksen (M)
Gunilla Olofsson (M)
Laszlo Petrovics (SD)
Sten Lang (MP)
Julia Leanderson (MP)

§§ 182-201.
§§ 202-211.

Ersätter Torgny Larsson (S).
Ersätter Per Lilja (S).
Ersätter Hanna Altunkaynak (S).
Ersätter Yusuf Abdow (S)
§§ 202-211.
Ersätter Kenneth Nilsson (S)
§§ 202-211.
Ersätter Lennart Bondeson (KD)
§§ 202-211.
Ersätter Charlotte Edberger Jangdin
(C).
Ersätter Lars Johansson (C)
§§ 182-198, ersätter Elisabeth
Malmqvist (C) §§ 202-211.
Ersätter Sara Ishak (M).
Ersätter Eva Leitzler (M).
Ersätter Johanna Reimfelt (M).
Ersätter Anna Spiik (SD).
Ersätter Marcus Willén Ode (MP).
Ersätter Per Folkeson (MP)
§§ 182-201, ersätter Niclas Persson
(MP) §§ 202-211.
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Stefan Nilsson (V)
Martin Mestanza Haro (L)

Ersätter Martha Wicklund (V).
Ersätter Ulrica Solver Gustavsson
(L) §§ 191-211.
Ersätter Patrik Jämtvall (L).

Johan Åqvist (L)
Närvarande ersättare
Per-Ove Karlsson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Nourouz Wanli (S)
Jonas Håård (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Sara Maxe (KD)
Seydou Bahngoura (C)
Emelie Jaxell (M)
Per Hofstedt (SD)
Hans Holberg (V)

§§ 182-201.
§§ 182-201.
§§ 191-211.
§§ 182-190.

§§ 199-201.

Paragraf 182-211

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 6 september 2017

Agneta Blom (S), ordförande

Roger Andersson (S)

Jimmy Larsson (SD), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 september
2017.
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§ 182 Parentation över Bengt Hallström (S)
Ärendebeskrivning
Ordförande Agneta Blom (S) håller ett minnestal över den tidigare KFordföranden Bengt Hallström (S), som har avlidit.

§ 183 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid
för justering av protokollet
Ärendebeskrivning
På förslag av ordförande Agneta Blom (S) uppdras åt Roger Andersson (S)
och Jimmy Larsson (SD), med Anna Hedström (S) och Sara Richert (MP)
som ersättare, att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger
rum på Kommunstyrelseförvaltningen i Rådhuset den 6 september 2017 kl.
13.30.

§ 184 Bolagsbildning och genomförande av fas 1 för
Vätternvattenprojektet
Ärendenummer: Ks 1434/2015
Handläggare: Lars Ferbe och Rickard Samuelsson
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2017.

§ 185 Enkel fråga från Marcus Willén Ode (MP) till Behcet
Barsom (KD) om finansiering av El Sistema
Ärendenummer: Ks 838/2017
Ärendebeskrivning
Marcus Willén Ode (MP) har inkommit med en enkel fråga till Behcet
Barsom (KD) om finansiering av El Sistema.
Frågan anmäldes i Kommunfullmäktige den 24 maj 2017 och bordlades
den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Marcus Willén Ode (MP)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 186 Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M) till Per-Åke
Sörman (C) om när hemtjänstens budget är åter i balans
Ärendenummer: Ks 867/2017
Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt (M) har inkommit med en enkel fråga till Per-Åke
Sörman (C) om när hemtjänstens budget är åter i balans.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Johanna Reimfelt (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 187 Svar på motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt
system i hemtjänsten
Ärendenummer: Ks 237/2016
Ärendebeskrivning
Moderaterna har lämnat in en motion om nytt system i hemtjänsten, som
Kommunfullmäktige remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att nya system för hemvården utvärderas. Vidare föreslås
att en utredning genomförs av om systemet i Landskrona kan passa
hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.
I Landskrona används inte längre vissa delar av TES och det har införts ett
blocksystem, vilket innebär att de äldre delas in i nivåer utifrån aktuellt
behov av vård och stöd. I Örebro kommun har vi ett system med nivåer,
där ersättningen till utförarna utgår ifrån utförd tid. Utifrån biståndsbeslutet
görs en planering av hur och när insatserna ska genomföras. I Örebro
kommun görs både planering och tidsregistrering via TES. Genom att TES
används av alla utförare för tidsregistrering säkras att medborgarna får den
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hjälp de ska ha och att alla utförare behandlas lika. Myndighetskontoret
ansvarar för att uppföljning av de individuella biståndsbesluten genomförs.
Det som efterfrågas i motionen tillgodoses i stora delar redan idag.
Samtidigt pågår det utvecklingsarbeten som kommer att förbättra det
befintliga systemet. Kommunfullmäktige lämnar dessutom ett antal
uppdrag till Programnämnd social välfärd för att ytterligare följa upp och
säkra dessa utvecklingsarbeten.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016 och av Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj och den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 90
Reservation från Anders Åhrlin (M) m.fl. 2017-04-18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 177
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-14
Motion från Johanna Reimfelt (M) om nytt system i hemtjänsten,
2016-02-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt till förmån för Anders
Åhrlins (M) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 188 Svar på motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny
organisation för hemvården
Ärendenummer: Ks 456/2016
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om ny organisation för hemvården,
som Kommunstyrelsen remitterat till Programnämnd social välfärd. I
motionen föreslås att TES avvecklas och att en ny organisation byggs inom
hemvården. Vidare föreslås att den nya organisationen tas fram i samarbete
med fackliga företrädare och personal.
Örebro använder digital tidsregistrering i systemet TES. Det finns brister i
systemet, men det pågår löpande en utveckling av systemet.
En ny organisation för hemvården i Örebro har beslutats under hösten.
Kommunen som arbetsgivare har en reglerad samverkan med de fackliga
organisationerna och beslutet om den nya organisationen har samverkats
enligt gängse ordning.
Ärendet behandlades av Programnämnd social välfärd den 10 november
2016.
Motionen behandlades av Kommunstyrelsen den 17 januari 2017, men
svaret har nu kompletterats med förslag om att ge Programnämnd social
välfärd en rad uppdrag om att följa upp, säkra och utreda modeller för
tidsberäkning.
Ärendet behandlades på nytt av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj och den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 91
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, § 176, 2016-11-10
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-14
Motion från Martha Wicklund m.fl. (V) om ny organisation för hemvården,
2016-03-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionen är besvarad.
2. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att nogsamt följa uppdraget
att förbättra och säkra individuppföljningen.
3. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att följa upp TES-systemet
senast november 2017.
4. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att ta fram flera förslag på
nya modeller för tidsberäkning senast november 2017.
5. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att förslaget till ny
modell för tidsberäkning har sin grund i IBIC (individens behov i centrum)
och ett behovscentrerat tankesätt.
6. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att en omvärldsspaning görs inom ramen för uppdraget att ta fram förslag på ny modell för
tidsberäkning av biståndsbeslut.
7. Ge Programnämnd social välfärd i uppdrag att säkra att de riktlinjer för
biståndsbedömning, som är under framtagande, ger utrymme för den
enskilde att tillsammans med utföraren planera hur beviljad insats ska
genomföras.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde antecknades till protokollet att
Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johan Kumlin (M) inte deltog
i beslutet eftersom de yrkat bifall till Johanna Reimfelts (M) motion om
nytt system i hemtjänsten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.
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§ 189 Enkel fråga till Jessica Ekerbring (S) från Linn
Andersson (M) om behöriga lärare saknas på Örebros
skolor
Ärendenummer: Ks 1031/2017
Ärendebeskrivning
Linn Andersson (M) har inkommit med en enkel fråga till Jessica
Ekerbring (S) om behöriga lärare saknas på Örebros skolor, Ks 1031/2017.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Linn Andersson (M)
Kommunfullmäktiges behandling
Linn Andersson (M) ställer sin fråga.
Jessica Ekerbring (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.

§ 190 Enkel fråga till Jonas Håård (S) från Karolina
Wallström (L) om Hela hallen-organisationen
Ärendenummer: Ks 1042/2017
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en enkel fråga till Jonas Håård
(S) om Hela hallen-organisationen, Ks 1042/2017.
Beslutsunderlag
Enkel fråga från Karolina Wallström (L)
Kommunfullmäktiges behandling
Karolina Wallström (L) ställer sin fråga.
Jonas Håård (S) yttrar sig.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frångå ärendet som därmed är färdigbehandlat.
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§ 191 Interpellation från Niclas Persson (MP) till Lennart
Bondeson (KD) om programmet för social hållbarhet och
social hållbarhet i den nya översiktsplanen?
Ärendenummer: Ks 499/2017
Ärendebeskrivning
Niclas Persson (MP) har inkommit med en interpellation till Lennart
Bondeson (KD) om programmet för social hållbarhet och social hållbarhet
i den nya översiktsplanen?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt bordlades den 26 april, den 24 maj och den
14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Persson (MP)
Svar från Lennart Bondeson (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Persson (MP) ställer sina frågor i interpellationen. Lennart
Bondeson (KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Sara Richert (MP), Daniel Granqvist (M), Elisabeth Malmqvist (C), Björn
Sundin (S) och Karolina Wallström (L) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 192 Interpellation från Johan Kumlin (M) till Anders
Hagström (KD) om vad som händer med SFI?
Ärendenummer: Ks 561/2017
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Anders
Hagström (KD) om vad som händer med SFI?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt bordlades den 26 april, den 24 maj och den
14 juni 2017.

10

Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Kumlin (M)
Svar från Anders Hagström (KD)
Kommunfullmäktiges behandling
Johan Kumlin (M) ställer sina frågor i interpellationen. Anders Hagström
(KD) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Niclas Persson (MP), Daniel Edström (SD), Hossein Azeri (M), Murad
Artin (V), Sten Lang (MP), Eva Eriksson (S) och Eghbal Kamran (M)
yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 193 Interpellation från Stefan Stark (M) till Jessica
Ekerbring (S) om kontaktpolitiker på Örebros
gymnasieskolor?
Ärendenummer: Ks 562/2017
Ärendebeskrivning
Stefan Stark (M) har inkommit med en interpellation till Jessica Ekerbring
(S) om kontaktpolitiker på Örebros gymnasieskolor?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt bordlades den 26 april, den 24 maj och den
14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Stefan Stark (M)
Svar från Jessica Ekerbring (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Stefan Stark (M) ställer sina frågor i interpellationen. Jessica Ekerbring (S)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Elisabeth Malmqvist (C), Karolina Wallström (L) och Per-Åke Sörman
(C) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 194 Interpellation från Hossein Azeri (M) till Per-Åke
Sörman (C) om det förekommer handel inom Örebros
hemvård?
Ärendenummer: Ks 563/2017
Ärendebeskrivning
Hossein Azeri (M) har inkommit med en interpellation till Per-Åke Sörman
(C) om det förekommer handel inom Örebros hemvård?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 mars samt bordlades den 26 april, den 24 maj och den
14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Hossein Azeri (M)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Hossein Azeri (M) ställer sina frågor i interpellationen. Per-Åke Sörman
(C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 195 Interpellation från Johan Åqvist (L) till Kenneth
Nilsson (S) om Örebro kommun utbildar sina medarbetare
i HLR (Hjärt-lungräddning) och i användandet av
hjärtstartare?
Ärendenummer: Ks 575/2017
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om hur Örebro kommun utbildar sina medarbetare i HLR (Hjärtlungräddning) och i användandet av hjärtstartare?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april samt bordlades den 24 maj och den 14 juni
2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Åqvist (L)
Svar från Kenneth Nilsson (S)
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Kommunfullmäktiges behandling
Johan Åqvist (L) ställer sina frågor i interpellationen. Kenneth Nilsson (S)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Åsa Johansson (L) och Karolina Wallström (L) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 196 Interpellation från Johan Åqvist (L) till Per-Åke
Sörman (C) om lyftteknik
Ärendenummer: Ks 574/2017
Ärendebeskrivning
Johan Åqvist (L) har inkommit med en interpellation till Per-Åke Sörman
(C) om lyftteknik?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april samt bordlades den 24 maj och den 14 juni
2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Johan Åqvist (L)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Johan Åqvist (L) ställer sina frågor i interpellationen. Per-Åke Sörman (C)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Åsa Johansson (L) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 197 Interpellation från Daniel Edström (SD) till Per-Åke
Sörman (C) om varför ökar antalet delade turer?
Ärendenummer: Ks 687/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om varför ökar antalet delade turer?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 april samt bordlades den 24 maj och den 14 juni
2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Edström(SD)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Edström (SD) ställer sina frågor i interpellationen. Per-Åke Sörman
(C) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Murad Artin (V), Daniel Spiik (SD), Marie Brorson (S), Johan Åqvist (L)
och Åsa Johansson (L) yttrar sig under interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 198 Interpellation från Karolina Wallström (L) till
Charlotte Edberger Jangdin (C) om bevattningsförbudet i
Örebro
Ärendenummer: Ks 688/2017
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en interpellation till Charlotte
Edberger Jangdin (C) om bevattningsförbudet i Örebro.
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktige den 26
april samt bordlades den 24 maj och den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Karolina Wallström (L)
Svar från Charlotte Edberger Jangdin (C)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga interpellationen.

§ 199 Interpellation från Martha Wicklund (V) till Per-Åke
Sörman (C) om hur kvalitetssäkras Örebros äldreomsorg?
Ärendenummer: Ks 689/2017
Ärendebeskrivning
Martha Wicklund (V) har inkommit med en interpellation till Per-Åke
Sörman (C) om hur kvalitetssäkras Örebros äldreomsorg?
Interpellationen anmäldes och bordlades vid Kommunfullmäktige den 26
april samt bordlades den 24 maj och den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Martha Wicklund (V)
Svar från Per-Åke Sörman (C)
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige godkänner, på fråga från ordförande Agneta Blom
(S), att Murad Artin (V) får ställa frågorna i interpellationen i Martha
Wicklunds (V) ställe.
Murad Artin (V) ställer frågorna i interpellationen. Per-Åke Sörman (C)
yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Johan Åqvist (L), Kenneth Nilsson (S), Fisun Yavas (S), Marie Brorson
(S), Niclas Persson (MP), John Johansson (S), Karolina Wallström (L),
Elisabeth Malmqvist (C) och Åsa Johansson (L) yttrar sig under
interpellationsdebatten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.
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§ 200 Interpellation från Daniel Granqvist (M) till Björn
Sundin (S) om stopplikt i korsningen
Änggatan/Drottninggatan
Ärendenummer: Ks 890/2017
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Björn Sundin
(S) om stopplikt i korsningen Änggatan/Drottninggatan.
Interpellationen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Interpellation från Daniel Granqvist (M)
Svar från Björn Sundin (S)
Kommunfullmäktiges behandling
Daniel Granqvist (M) ställer sina frågor i interpellationen.
Björn Sundin (S) yttrar sig och hänvisar till sitt skriftliga svar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Frångå interpellationen som därmed är besvarad.

§ 201 Svar på motion från Anders Åhrlin (M) om att
Oxhagen behöver mer än betong
Ärendenummer: Ks 732/2015
Ärendebeskrivning
Anders Åhrlin (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 april 2015.
Motionen påtalar behovet av en riktad ansträngning för att läka bort både
de fysiska och mentala barriärer som håller utanförskapsområdena i
utanförskap. Konkreta förslag presenteras för att lyfta våra miljonområden
med särskilt fokus på Oxhagen. Det som enligt motionären behövs är
upprustning, socialt arbete och satsningar på skolan. En stor och bred
satsning bör initieras och insatsen ska ge lärdom till fortsatt utveckling i
andra ytterstadsområden. Målet ska vara "Ett Örebro 2035". Målet är att
prestera en bred politisk enighet bakom ett åtgärdsprogram för de här
områdena som dessutom håller över tid. Att ha ett långsiktigt mål står inte i
vägen för att förbättra här och nu, men det behövs en plan för trivsamma
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trygga områden med en skola för alla och fler jobb.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 1 december
2015, Programnämnd barn och utbildning den 2 december 2015,
Programnämnd social välfärd den 10 november 2016 och
Kommunstyrelsen den 14 mars 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 29 mars, 26 april, 24 maj
och den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-03-14, § 66
Skriftlig reservation från Maria Haglund (M), 2017-03-14
Motion från Anders Åhrlin (M) om att Oxhagen behöver mer än betong,
2015-04-25
Kommunstyrelsestyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-17
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2015-12-01, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2015-12-02,
§ 201
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd barn och
utbildning, 2015-11-11
Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-11-10, § 178
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse till Programnämnd social
välfärd, 2016-09-15
Synpunkter från ÖBO på motion, 2015-10-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 14.35 för kaffepaus. Sammanträdet
återupptas kl. 15.00.
Yrkande
Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C), Bechet Barsom (KD), Jessica
Ekerbring (S), Sara Richert (MP), Eva Eriksson (S), Daniel Spiik (SD),
Carina Toro Hartman (S), Anna Hedström (S) och Björn Sundin (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är tillgodosedd.
Anders Åhrlin (M) och Johan Kumlin (M) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutssatserna 1-4 och 6-7 i
motionen, och avslag på beslutssats 5 i motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
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Ordförande behandlar motionens beslutssatser en i taget och ställer
Kommunstyrelsens förslag mot respektive förslag i motionen. Ordförande
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
för samtliga beslutspunkter i motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Reservation
Anders Åhrlin (M), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M), Sara Dicksen
(M), Daniel Granqvist (M), Lars Elamson (M), Maria Haglund (M), Maria
Hedwall (M), Eghbal Kamran (M), Johan Kumlin (M), Gunilla Olofsson
(M), Stefan Stark (M) och Ulf Södersten (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Anders Åhrlins (M) och Johan Kumlins (M) yrkanden om bifall
till motionen.
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Martin Mestanza (L) och
Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall till beslutssatserna 1-4 och 6-7 i
motionen, och avslag på beslutssats 5 i motionen.

§ 202 Svar på motion från Cecilia Lönn Elgstrand m.fl. (V)
om studiehjälp i skolan
Ärendenummer: Ks 454/2016
Ärendebeskrivning
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Martha Wicklund (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 mars 2016 och av Kommunfullmäktige har
remitterats till Programnämnd barn och utbildning för yttrande.
Motionen innehåller ett förslag om studiehjälp i skolan och svaret har
beretts av skolsakkunniga på Kommunstyrelseförvaltningen.
Motionärens förslag är att Örebro kommun tar ett helhetsgrepp om
skolornas sätt att arbeta med läxor och hemuppgifter och utvecklar
förhållningssätt, samt inför studiehjälp på alla kommunala skolor som
regelbundet arbetssätt i anslutning till skoldagens början eller slut.
Hemuppgifter bör minimeras och stöd med studier ska erbjudas i alla
Örebro kommuns kommunala skolor på schemalagd tid. Detta kommer
enligt motionären leda till minskade klyftor och att fler lyckas med sitt
skolarbete och därmed tryggar framtida försörjning. Förslaget bör också
vara ett led i det långsiktiga arbetet riktat till barn i ekonomiskt utsatta
familjer som bedrivs i Örebro idag.
Varken läxhjälp eller studiehjälp är reglerat i skollagen, skolförordningen
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eller läroplanen. Motionärens förslag om ett kommunalt helhetsgrepp
ligger inte i linje med Örebro kommuns nuvarande hållning. Flera skolor
har under de senaste åren dels formulerat sina respektive läxpolicys och
dels sökt statsbidrag för läxhjälp.
Ärendet behandlades av Programnämnd barn och utbildning den 2 februari
och Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj och den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 92
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02,
§ 12
Reservation från Karolina Wallström (L)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Motion "Studiehjälp i skolan", 2016-03-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Yrkande
Jessica Ekerbring (S) och Linda Smedberg (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad.
Cecilia Lönn Elgstrand (V) yrkar bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till beslutssats 1 i motionen och avslag
på beslutssats 2 i motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) redovisar förslag till propositionsordning
som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordförande behandlar motionens beslutssatser en i taget.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot bifall till
beslutssats 1 i motionen. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag för beslutssats 1 i motionen.
Ordföranden ställer först Kommunstyrelsens förslag mot bifall till
respektive avslag på beslutssats 2 i motionen. Ordföranden finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag för
beslutssats 2 i motionen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Cecilia Lönn Elgstrand (V), Murad Artin (V), Jessica Carlqvist (V) och
Stefan Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Lönn
Elgstrands (V) yrkande om bifall till motionen.
Karolina Wallström (L), Åsa Johansson (L), Martin Mestanza (L) och
Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolina
Wallströms (L) yrkande om avslag på beslutssats 2 i motionen.

§ 203 Svar på motion från Jessica Carlqvist (V) om att
kartlägga tillgång på odlingsbar mark
Ärendenummer: Ks 697/2016
Ärendebeskrivning
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Martha Wicklund (V) och Cecilia
Lönn Elgstrand (V) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 25 maj 2016. Motionen framhåller värdet av
odlingsmark och föreslår att kommunen kartlägger omfattning, kvalitet och
placering av odlingsbara marker i kommunen.
I enlighet med gällande översiktsplan för Örebro kommun betraktas
jordbruksmark som en viktig samhällsresurs och får därför endast
bebyggas för att tillgodose betydelsefulla samhällsintressen och stadens
utveckling eller då lämplig alternativ lokalisering saknas, eller om en
alternativ användning ger totalt större miljövinst än när marken används
för jordbruk. Stadsbyggnad anser ändå att en nationell vägledning behöver
tas fram och avser att etablera egna uppföljningssystem för överblicka hur
markanvändningen ändras över tid.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 februari
2017 och av Kommunstyrelsen den 18 april 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 26 april, 24 maj och den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-04-18, § 93
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-02-02, § 11
Tjänsteskrivelse, 2017-01-04
Motion om att kartlägga tillgång på odlingsbar mark, 2016-05-25
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Murad Artin (V) till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Yrkande
Björn Sundin (S), Johan Åqvist (L), Hannah Ljung (C) och Daniel
Granqvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen
är besvarad.
Jessica Carlqvist (V), Sara Richert (MP) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall
till motionen.
Proposition
Ordförande Agneta Blom (S) finner att det finns två förslag till beslut,
d.v.s. bifall till Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad
respektive bifall till motionen, och ställer dessa mot varandra.
Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Motionen är besvarad.
Reservation
Jessica Carlqvist (V), Murad Artin (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Stefan
Nilsson (V), Sara Richert (MP), Per Folkeson (MP), Sten Lang (MP), Julia
Leanderson (MP), Gunnar Oest (MP), Jesper Räftegård (MP), Daniel Spiik
(SD), Sigvard Blixt (SD), Habib Brini (SD), Daniel Edström (SD), Jimmy
Larsson (SD) och Lazlo Petrovics (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jessica Carlqvists (V), Sara Richerts (MP) och Daniel Spiiks
(SD) yrkanden om bifall till motionen.

§ 204 Svar på motion från Johan Kumlin (M) och Linn
Andersson (m) om vindslägenheter i centrala Örebro
Ärendenummer: Ks 384/2016
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) har inkommit med en motion
som anmäldes vid Kommunfullmäktige den 30 mars 2016.
Motionen innehåller ett förslag om att ge förvaltningen inom
programområde Samhällsbyggnad i uppgift att inom ramen för ordinarie
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verksamhet inventera vindsbeståndet i centrala Örebro med syfte att främja
en ombyggnation av dessa till lägenheter, att utvärdera potentiella
målgrupper för dessa lägenheter, att ge förvaltningen i uppdrag att bidra
med rådgivning till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring
bygglov för vindsinredning samt att skapa ett snabbspår för
bygglovshandlingar gällande vindsombyggnation i centrala Örebro.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 6 oktober
2016 och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 24 maj och den 14 juni
2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09, § 126
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2016-10-06
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2016-09-12
Motion från Johan Kumlin (M) och Linn Andersson (M) om
vindslägenheter i centrala Örebro, 2016-03-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen avslås.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Cecilia Askerskär Philipsson (M) och Johan Kumlin (M) skriftligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. Karolina
Wallström (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 205 Svar på motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att
förbättra trafiksäkerheten i staden
Ärendenummer: Ks 87/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD), Anna Spiik (SD) och Sigvard Blixt (SD) har
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige 27 januari
2016.
Motionen innehåller förlag på förbättringar av trafiksäkerheten i staden.
Motionärernas förslag är att kommunen ska köpa in eller hyra några
hastighetsvisare som ska användas på lämpliga platser i kommunen.
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Tekniska förvaltningen har ett långtgående arbete med att vid skolor sätta
upp elektroniska skyltar som upplyser förare att de kör för fort. Detta görs
vid behov samt utifrån ett fastställt schema.
Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 2 mars 2017
och av Kommunstyrelsen den 9 maj 2017.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 24 maj och den 14
juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-09, § 127
Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, 2017-03-02
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse till Programnämnd
samhällsbyggnad, 2017-02-13
Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att förbättra trafiksäkerheten i
staden, 2016-01-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är tillgodosedd.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 206 Svar på motion från Maria Haglund (M) om aktivt
skolval
Ärendenummer: Ks 640/2016
Ärendebeskrivning
Maria Haglund (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 16 maj 2016.
Motionärens förslag är att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
aktivt skolval kan genomföras för Örebros grundskoleelever, samt att
införa aktivt skolval i Örebro kommun senast inför höstterminen 2017.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 30 maj 2017 då
Kommunstyrelsen för egen del beslutade att Murad Artin (V) fick lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 151
Reservation från Anders Åhrlin (M), 2017-05-30
Särskilt yttrande från Murad Artin (V), 2017-05-30
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11
Motion från Maria Haglund (M), 2016-05-16
Protokollsutdrag från Programnämnd barn och utbildning, 2017-02-02,
§ 11
Reservation från Maria Haglund (M)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
- Motionen är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Anders Åhrlin (M),
Maria Haglund (M), Johan Kumlin (M) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) skriftligt mot beslutet till förmån för Maria Haglunds (M) yrkande om
bifall till motionen.
Karolina Wallström (L) reserverade sig mot Kommunstyrelsens beslut till
förmån för sitt yrkande om bifall till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 207 Svar på motion från Sara Richert (MP) och Niclas
Persson (MP) om jämställda feriejobb
Ärendenummer: Ks 421/2016
Ärendebeskrivning
Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion
som anmäldes till Kommunfullmäktige den 4 april 2016.
I motionen föreslås att Örebro kommun tar del av erfarenheter från andra
kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt. Motionen
föreslår också att kommunen ser över möjligheten att samverka med
Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja feriejobb jämställt.
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 14 mars 2017, och
återremitterades. Motionen har på nytt beretts av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 maj 2017.
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Ärendet bordlades av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2017-05-30, § 152
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-05
Motion från Sara Richert (MP) och Niclas Persson (MP) om jämställda
feriejobb, 2016-04-04
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats om att kommunen tar del av erfarenhet från
andra kommuner och inför metoder för att fördela feriejobb jämställt är
besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att kommunen ser över möjligheten att
samverka med Örebro universitet för att locka fler ungdomar att välja
feriejobb jämställt är besvarad.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Sara Richert (MP)
och Murad Artin (V) mot beslutet till förmån för sina yrkanden om bifall
till motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Bordlägga ärendet.

§ 208 Anmälan av enkla frågor och interpellationer till
kommande sammanträde
Ärendebeskrivning
Johan Kumlin (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth Nilsson
(S) om effekter av vårdnadsbidragets borttagande, Ks 1070/2017.
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en interpellation till Kenneth
Nilsson (S) om upphandlingsskadeavgift vid offentlig upphandling, Ks
1071/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Interpellationerna får ställas.

25

§ 209 Anmälan av motioner
Ärendebeskrivning
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion omställplatser för
husbilar, Ks 1069/2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Remittera motionen till Kommunstyrelsen.

§ 210 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Granskning av kompetensförsörjning avseende pedagogisk personal inom
Grundskolenämnden, Ks 951/2017
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete, Ks 954/2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Anmälan läggs till handlingarna.

§ 211 Vissa val m.m.
Ärendenummer: Ks 1039/2017
Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 29 augusti 2017 inkommit med en valhandling.
Valhandlingen läggs som bilaga till protokollet.
Beslutsunderlag
Valhandling, 2017-08-29
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- Enligt Valberedningens förslag.
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2017-08-29

Ks 1039/2017

Kommunfullmäktige
Vissa val m.m.
Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag:
Behcet Barsom (KD), Ks 1041/2017

Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare i Kommunstyrelsen
Ledamot i Västerporten
Fastigheter i Örebro AB

Marlene Jörhag (KD), Ks 1043/2017

Ledamot i Grundskolenämnden

Terés Björndahl (SD), Ks 1044/2017

Ledamot i Nämnden för
funktionshindrade

Joakim Sjögren (SD), Ks 1045/2017

Ledamot i Förskolenämnden

Marianne Björk (KD), Ks 1046/2017

Ersättare i Vård- och
omsorgsnämnd öster

Lennart Bondeson (KD), Ks 1048/2017

Suppleant i bolaget Oslo
Stockholm 2.55 AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Begärda entlediganden beviljas.
2. Hos länsstyrelsen begära att ny ledamot efter Behcet Barsom (KD) utses
genom ny sammanräkning.
3. Marlene Jörhag (KD) utses till ersättare i Kommunstyrelsen efter Behcet
Barsom (KD).
4. Göran Wall (KD), ersättare i Grundskolenämnden, utses till ledamot i
samma nämnd efter Marlene Jörhag (KD).
5. Brittis Sundström (KD) utses till ersättare i Grundskolenämnden efter
Göran Wall (KD).
6. Monica Medberg (SD) utses till ledamot i Nämnden för funktionshindrade
efter Terés Björndahl (SD).

7. Terés Björndahl (SD) utses till ledamot i Förskolenämnden efter Joakim
Sjögren (SD).
8. Christina Håkansson (KD) utses till ersättare i Vård- och omsorgsnämnd
öster efter Marianne Björk (KD).
9. Till bolaget Västerporten Fastigheter i Örebro AB utses Marie Holm (KD)
till ledamot efter Behcet Barsom (KD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
10. Till bolaget Oslo Stockholm 2.55 AB utses Torbjörn Suneson (opol) till
ledamot efter Katarina Tolgfors (M). Valet avser tiden t.o.m. slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
11. Till bolaget Oslo Stockholm 2.55 AB utses Katarina Tolgfors (M) till
suppleant efter Lennart Bondeson (KD). Valet avser tiden t.o.m. slutet av
den ordinarie bolagsstämma som hålls närmast efter att val till
Kommunfullmäktige hölls.
12. Valen under punkterna 3-8 avser tiden t.o.m. 31 december år 2018.
För valberedningen
Jan Zetterqvist
Julia Taavela

