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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

Innan nämnden börjar beslutar nämnden att medge närvarorätt för Marika Vinterhed som är praktikant 
på enheten för juridik. 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ärende 13, Delegationsordning 2019 utgår, 
att det i ärende 25 anmälningsärenden tillkommit några anmälningar, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Ordföranden hälsar välkommen 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) inleder nämnden med att välkomna alla till äldrenämnden. 
Därefter presenterar ordföranden sina tankar kring nämndens arbete mandatperioden 2019 — 2022. 
Strategiska seminarier kommer att hållas den 28 mars och den 24 oktober 2019 i samband med 
nämndsammanträdena. 

§3 

Namnpresentation 

Samtliga närvarande ger en kort presentation av sig själv. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 
cj. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§4 

Genomgång praktisk information 

Förvaltningen ger nämnden den praktiska information nämndens ledamöter behöver för att kunna 
fungera i sitt politiska arbete i äldrenämnden. 

§5 

Introduktion nämndens uppdrag 

Förvaltningsdirektör Carina Juhlin och kommunjurist Helena Swahn introducerar nämnden i dess 
uppdrag. 

§6 

Äldrevänlig kommun och processen framåt 

Förvaltningen informerar om "Äldrevänlig kommun" och processen framåt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§7 

Sammanträdestider 2019 för äldrenämnden 
ALN-2019-0030 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa sammanträdestider för 2019 enligt förslag. 

Arbetsutskott 

18 mars, måndag id. 08.00 
17 april, onsdag kl. 08.00 
22 maj, onsdag Id. 08.00 
13 augusti, tisdag kl. 08.00 
19 september, torsdag kl. 08.00 
17 oktober, torsdag Id. 08.00 
21 november, torsdag kl. 08.00 
5 december, torsdag Id. 08.00  

Nämnd 
7 februari, torsdag kl. 16.00 
28 mars, torsdag kl. 15.00 
2 maj, torsdag kl. 16.00 
4 juni, tisdag kl. 08.30 
22 augusti, torsdag kl. 16.00 
26 september, torsdag Id. 16.00 
24 oktober, torsdag kl. 15.00 
28 november, torsdag ld.16.00 
17 dec, tisdag id. 16.00 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-09 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har att fastställa sammanträdestider för 2019. 

Yrkande 
Tobias Smedberg (V) yrkar att nämnden ska börja klockan 09.00. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§8 

Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter och ersättare 
ALN-2019-0030 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ordinarie ledamöter och två ersättare, 

att arbetsutskottet svarar för beredning av ärenden till nämnd, 

att utse Caroline Hoffstedt (S) som ordförande, och Johan Edstav (MP) som vice ordförande, 

att utse Rigmor Stenmark (C), Helene Brodin Rheindorf (M), och Tobias Smedberg (V) som 
ledamöter, och 

att utse Camilla Westerbom (L) och Margit Borgström (KID) som ersättare. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-09 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har att fatta beslut om inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter för 
mandatperioden 2019 -2022-12-31. 
I presidiet ingår ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, och 3:e vice ordförande. 
Dessutom ska nämnden utse en ledamot och två ersättare till arbetsutskottet. Arbetsutskottet är tillika 
individutskott och upphandlingsutskott. Till individutskott ska separat protokoll föras. 

Yrkande 
Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar att nämnden inrättar ett arbetsutskott med 5 ordinarie 
ledamöter i stället för föreslagna 4 ordinarie ledamöter. 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§9 

Val till kommunala pensionärsrådet 
ALN-2019-0030 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att utse Gunnel Borgegård (L) och Tobias Smedberg (V) till Kommunala pensionärsrådet utifrån 
föreskrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-17. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-09 från förvaltningen. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd och 
information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och 
pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m.m. 
Äldrenämnden svarar för rådets sekretariat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 10 

Äldrenämndens årsbokslut 2018 
ALN-2017-0646 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna nämndens årsbokslut 2018, 

att godkänna nämndens sammanställda analys 2018, 

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens åtgärder 2018, 

att godkänna uppföljning av nämndens intemkontrollplan 2018, och 

att överlämna det ekonomiska årsbokslutet och övrig uppföljning till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-28 från förvaltningen. 

Äldrenämndens årsbokslut 2018 innefattar både nämndens ekonomiska bokslut, samt uppföljning av 
hur nämnden uppnått de inriktningsmål och uppdrag som tilldelats nämnden av fullmäktige. 
Uppföljning och avrapportering har även genomförts av nämndens intemkontrollplan 2018. 

För 2018 redovisar äldrenämnden ett ekonomiskt resultat på — 13 mnkr, vilket var en markant 
förbättring jämfört med 2017 (- 67 mnkr) Uppföljningen per december av kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag till äldrenämnden, samt nämndens åtgärder i verksamhetsplanen visar även att nämnden 
nått måluppfyllelse helt för tre av inriktningsmålen, i hög grad för fyra inriktningsmål och delvis för 
ett inriktningsmål. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 11 

Verks amhetsplan och budget 2019 
ALN-2019-0010 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna reviderad verksamhetsplan 2019 - 2021 för äldrenämnden, 

att återremittera budget 2019 då förutsättningarna förändrats, 

att godkänna internkontrollplan 2019 för äldrenämnden, och 

att överlämna verksamhetsplan och internkontrollplan 2019 till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-28 från förvaltningen. 

Äldrenämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021. Verksamhetsplanen konkretiserar även hur 
nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, uppdrag, samt 
budget. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan beslutar den även om sin plan 
för intern kontroll. 

Årets verksamhetsplan följer fullmäktiges disposition med nio övergripande målområden, vilka 
utvecklats och konkretiserats för nämndens verksamhetsområde. 

Yrkande 
Tobias Smedberg (V) yrkar följande: 

A. Att under mål 5, uppdrag "Utveckla utbudet av bostäder.....", rubrik "Nämndens åtgärder", sid 24 
komplettera den första åtgärden med meningen: Utarbeta en plan för införande av biståndsbedömt 
trygghetsboende. 

B. Att under mål 5 tillföra ny åtgärd "ta fram en plan för hur LOV-drift inom äldreomsorgen ska fasas 
ut snarast möjligt". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

C. Att under mål 9 tillföra ny åtgärd "ta fram en strategi för minskad sjukfrånvaro inom 
äldreomsorgen". 

D. Att under mål 9 tillföra ny åtgärd "säkerställa att personal i hemtjänsten har tillgång till 
tjänstecyklar och cykelhjälmar från kommunen och inte behöver använda egen cykel i tjänsten". 

E. Att under mål 9 tillföra ny åtgärd "i dialog med fackliga organisationer upprätta nyckeltal för 
maximalt antal medarbetare per chef". 

F. Att under mål 9 tillföra ny åtgärd "ta fram ett arbetssätt som gör att delade turer inte längre 
förekommer i äldreomsorgen". 

G. Att under mål 9 tillföra ny åtgärd "utveckla tidredovisning i hemtjänsten för att minska stress hos 
personal". 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag inkluderat ställningstagande 
nedan till Tobias Smedbergs yrkanden: 
Bifall till punkt A med följande lydelse: Utreda förutsättningarna att införa biståndsbedömt 
trygghetsboende. 
Bifall till punkt F med följande lydelse: Utreda möjligheterna att ta fram arbetssätt som gör att delade 
turer i äldreomsorgen inte längre förekommer. 
Bifall till punkterna C och D. 
Avslag på punkterna B, E, och G. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och på Tobias Smedbergs yrkanden och finner bifall 
för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsa Kommvi., ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 12 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 
ALN-2018-0723 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-21 från förvaltningen. 

För att få trygghetslarm kan en person över 65 år ansöka om det hos äldrenämnden. Det krävs ett 
biståndsbeslut där det är personens behov som avgör huruvida hon eller han beviljas trygghetslarm. 

Att införa kostnadsfria trygghetslarm skulle innebära en kostnadsökning för kommunen på cirka 4,6 
miljoner per år. Eftersom de mest ekonomiskt utsatta brukarna i regel inte betalar någon avgift för 
trygghetslarm anser äldrenämnden att det saknas skäl att införa kostnadsfria trygghetslarm för alla. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 13 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda lKD) om 
vårdserviceteam 
ALN-2018-0724 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Margit Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-14 från förvaltningen. 

Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2016, att kommunen inrättar särskilda vårdserviceteam i Uppsala 
kommun i syfte att leva upp till värdighetsgarantin och att underlätta den enskildes integrering i det 
svenska samhället. 

Yrkande 
Margit Borgström (KD) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M) bifall till motionen enligt bilaga 2. 

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag att motionen ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 14 

Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden 
ALN-2018-0722 

Beslut 
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-21 från förvaltningen. 

Jonas Segersam (KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att äldrenämnden får i uppdrag att inventera och för kommunstyrelsen presentera en 
bedömning av behovet av vårdboenden och trygghetsboenden. Utifrån den behovsinventeringen 
föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att ta fram en investeringsplan för utbyggnad av vård- och 
trygghetsboenden under perioden för gällande översiktsplan. Vidare föreslår motionären att det, 
utifrån kommunstyrelsens investeringsplan, i ägardirektivet till Uppsalahem införs ett uppdrag om 
lämplig volym för nya trygghetsboenden. Avslutningsvis föreslår motionären att äldrenämnden får i 
uppdrag att utfouna detaljerna för en äldreboendegaranti för personer över 85 år. 

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med föredragningen i ärendet. I 
föredragningen framhållas bland annat att bedömningar av behovet av vårdboenden redan görs inom 
ramen för Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre. Det bedöms inte finnas 
behov av någon inventering utöver denna plan, som revideras årligen. I arbetet med den strategiska 
planen har det totala behovet av vårdboenden för äldre utretts, liksom Uppsalahems eventuella 
uppfyllande av det totala behovet. Den strategiska planen är kopplad till mål och budgetprocessen, 
vilket innebär att ett eventuellt investeringsbehov säkras inom ordinarie budgetprocess. 

Vidare framhålls att det vid tilldelning av plats på särskilt boende är det den enskildes behov som ska 
styra, inte ålder. 
Att införa en allmän boendegaranti för personer över 85 år bedöms mot den bakgrunden inte vara 
lämpligt. 

Justerandes sign 
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fra ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 15 

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen SoL fjärde kvartalet 
2018 
ALN-2018-0294 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som 2018-12-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens 
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-16 från förvaltningen. 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f — h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 
för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten 
ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. 

Det senaste kvartalet har totalt 28 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre månader. Anledningen 
till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (13 ärenden) 
• Resursbrist personal (2 ärenden) 
• Andra skäl ( 3 ärenden) 
• 9 ärenden som rapporterats har verkställts under perioden och 1 ärende har avslutats under 
perioden. 

Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 16 

Kurser och konferenser 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att intresse anmäls till sekreteraren om deltagande i konferensen "Livsglädje hela livet — är det 
möjligt'?" Uppsala Konsert & Kongress 5 mars, id. 8.30 - 16.30. Sista anmälningsdag 18 februari 
2019 

§ 17 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 27november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 18 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 6 december 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 



Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-.07 

§ 19 

Anmälan av protokoll från avdelningssamverkan 21 november 2018 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

§ 20 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende december 2018 och januari 2019. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§21 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm äldrenämnden 7 februari 
2019 
ALN-2019-0061 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, mm till handlingarna. 

1. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) 27 november 2018. 

2. Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 30 november 2018. 

3. Uppdragsuppföljning vid Lundgården vård- och omsorgsboende Uppsala kommun egen 
regi 22 november 2018. 

4. Två detaljplaner som har vunnit laga kraft: 
Bussterminal vid Uppsala C — Ändring av detaljplan, dnr 2018-000438, vann laga kraft 
2019-01-12. 
Detaljplan för Rackarberget, dnr 2015-001530, vann laga kraft 2018-12-05. 

5. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018. 

6. Kommunrevisionens granskning av personal- och kompetensförsörjning. 

7. Skrivelse från PRO Svartbäcken 2019-01-22 "Rädda seniorluncherna i Svartbäcken". 

8. Skrivelse från SPF SENIORERNA IDUN UPPSALA 2019-01-23 "Rädda 
seniorluncherna på Fyrishov". 

9. Skrivelse 2019-02-01 angående seniorluncher på Fyrishov. 

10. E-post 2019-01-22 gällande seniorlunch på Fyrishov. 

11, E-post 2019-02-04 avseende seniorlunch på Fyrishov. 

12. Avtalsuppföljning vid Attendo Råbyvägen 2018-12-19. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-07 

§ 22 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Justerandes sign 
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15 Verksamhetsplan och budget 

Vi från Vänsterpartiet reserverar oss mot de avslagsbeslut nämnden fattade angående våra yrkanden 

kring nämndens verksamhetsplan. 

Vänsterpartiets budget i fullmäktige innebar en större ekonomisk ram för äldrenämnden, men även 

vissa utgiftsminskningar vilket sammantaget skulle innebära möjligheter att stärka välfärden och 

minska ojämlikheten i samhället. 

Den utgiftsminskning som skulle påverka äldrenämnden betydligt bland Vänsterpartiets förslag är att 

fasa ut LOV-driften (Lag om valfrihet) från äldreomsorgen. Uppsala kommun betalar idag en högre 

ersättning för samma tjänst genom att privata företag driver den genom LOV istället för att 

kommunen driver den i egen regi eller upphandlar den enligt lag om offentlig upphandling. 

Det är ett slöseri med skattemedel samtidigt som planeringsförutsättningarna för nämndens 

verksamhet försvåras med den fria etableringen genom LOV. Om LOV fasas ut kan vi göra upp med 

vinstjakten i välfärden samtidigt som vi faktiskt får mer pengar till just välfärden. 

Vi reserverar oss också mot att nämnden inte valde att bifalla samtliga av våra arbetsmiljörelaterade 

yrkanden. Stärkt arbetsmiljö för personal i äldreomsorgen är helt avgörande för att vi ska klara av 

den enorma utmaning vi möter när det gäller kompetensförsörjning. Ska vi vara en attraktiv 

arbetsgivare måste vi göra allt som står i vår makt för att se till att människor inte blir sjuka av sina 

jobb. Stärkt arbetsmiljö inom äldrenämndens område är dessutom en viktig del i en feministisk 

politik då det framförallt är i kvinnodominerade yrken, som till exempel inom äldreomsorgen, 

arbetsmiljön är ansträngd, sjukskrivningar och personalomsättning är höga och lönerna är låga. 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  
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Ärende 17 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) om vårdserviceteam 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna anser att alla ska kunna garanteras en trygg och värdig äldreomsorg när behovet 
infinner sig. På vårt initiativ införde därför Uppsala kommun den så kallade värdighetsgarantin som 
innebar en rad förbättringar i vardagen för våra äldre. Att i större grad få välja vad man ska äta eller 
när man ska gå ut på en promenad är enkla men viktiga saker för människor att få bestämma för att 
få en förbättrad livskvalitet. När vi författade motionen om vårdserviceteam såg vi behovet av mer 
personal inom äldreomsorgen för att kunna säkerställa att alla kunde få ta del av värdighetsgarantins 
olika fördelar. Behovet av mer personal inom äldreomsorgen är fortfarande i högsta grad aktuell. Vi 
ser positivt på att befintlig personal inom äldreomsorgen, utifrån de resurser som finns, arbetar för 
att uppfylla värdighetsgarantin för Uppsalas äldre. Däremot anser vi att det vore bra för såväl 
utbildad vårdpersonal och för personer som är i behov av äldreomsorg att arbetsuppgifterna går att 
fördela på ett sådant sätt så att värdighetsgarantin inte riskerar att utebli. Därför menar vi att 
vårdserviceteam inom omsorgen vore ett bra stöd till den befintliga personalen, så att viktiga 
arbetsuppgifter som inte kräver en lång utbildning kan utföras. 

Ett problem äldreomsorgen står inför är just frågan om mer personal för att minska stressen och ge 
en jämnare arbetsfördelning för de som arbetar, men även för att kunna säkerställa att samtliga 
äldre som är i behov av äldreomsorg får den omsorg de önskar. Det problemet kan vi komma till bukt 
med genom vårt förslag om vårdserviceteam. Därför borde motionen enligt vår mening bifallits av 
äldrenämnden vid sammanträden den 7 februari 2019. 

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på 

att bifalla motionen. 

Margit Borgström (0) 
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