
Svar på motion (S) om 
kompetenshöjning

15

KS 2019.356



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-12-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249
Svar på motion (S) om kompetenshöjning (KS 2019.356)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om kompetensutveckling inom vård och omsorg. 
Motionärerna yrkar följande:
(1) Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid
(2) Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid
(3) Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant for yrket 
under betald arbetstid.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Nämnden anser att motionens intentioner 
är uppfyllda och att de därmed kan anses besvarade mot bakgrund av:
- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser 
motionen besvarad.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §186  Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Motion (S) om Kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och omsorgens 

yrkesgrupper
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§ 186
Svar på motion (S) om kompetenshöjning (KS 2019.356)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om kompetensutveckling inom vård och omsorg. 
Motionärerna yrkar följande:
(1) Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid
(2) Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid
(3) Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant for yrket 
under betald arbetstid.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Nämnden anser att motionens intentioner 
är uppfyllda och att de därmed kan anses besvarade mot bakgrund av:
- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S), yrkande mot sitt eget 
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yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Motion (S) om Kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och omsorgens 

yrkesgrupper
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om 
kompetenshöjning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion om kompetensutveckling inom vård och 
omsorg. Motionärerna yrkar följande: 
(1) Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid
(2) Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till 
exempel demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid
(3) Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant 
for yrket under betald arbetstid.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Nämnden anser att motionens 
intentioner är uppfyllda och att de därmed kan anses besvarade mot bakgrund av:
- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa). 

Ekonomiska konsekvenser
Kompetensutveckling av personal medför ekonomiska konsekvenser. Rekrytering av 
utbildad personal kan ibland vara mer resurseffektivt. Viss vidareutbildning dock är 
viktigt för att fånga förändringar inom olika yrkesområden såväl som ändrade behov. 
Vid utbildning under arbetstid tillkommer för arbetsgivaren utöver 
utbildningskostnader i många fall även vikariekostnader. Vissa möjligheter till 
finansiering finns genom statsbidrag. Dessa exemplifieras i socialnämndens yttrande. 
Under juni 2020 sökte förvaltningen statsbidraget ”Äldreomsorgslyftet” samt 
statsbidraget ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom” och rekvirerade 1 081 806 kr samt 1 
347 583 kr.
Äldreomsorgslyftet
Vallentuna kommun har beviljats statsbidrag för utbildning av personal som idag inte
har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning. Summan är 1 081 806 kr och kan
fördelas till både kommunal och privat regi, både hemtjänst och säbo.
Pengar kan ges för de lönekostnader som verksamheterna har då anställda på
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arbetstid studerar de yrkespaket som berättigar till stöd (internutbildning eller annan
utbildning omfattas ej).
Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p)
som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar
till stöd.

Statsbidraget ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom”:
Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 
Styrgruppen äldreomsorgs kommande förslag till Socialförvaltningens ledningsgrupp
är att besluta att bl.a. kompetensutveckla ca 157 personer från kommunal HSO, säbo,
korttids, dagverksamhet, bistånd och kommunal hemtjänst i demenskunskap genom
certifieringen ”Stjärnmärkt”.

LSS
För området inom LSS finns det just nu inget statsbidrag som stödjer yrkesutbildning
inom LSS-området under betald arbetstid. Därför finns detta inte heller som
möjlighet i verksamheterna idag. Däremot finns möjligheten att begära tjänstledigt på
t.ex. deltid för att kunna studera.
Inom LSS-verksamheterna är det dock ovanligt att nyrekryterade inte har den
yrkesutbildning som krävs. Organisationen beräknas därför på sikt vara helt
bemannad med yrkesutbildad personal.
Det område som ökar mest inom LSS är psykisk ohälsa, vilket verksamheterna har
anpassat sin kompetensutveckling till. Medarbetare erbjuds att på arbetstid
studera ”Psyk-e bas”. Psyk-e bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri
för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.
Utbildningen är avsedd att användas i studiecirkelformat i små grupper med
handledning. Det fulla programmet tar ungefär en termin med lektion en gång i
veckan.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Socialnämndens yttrande relaterar främst till vikten av ekonomisk hållbarhet. 
Resurseffektiv medelsanvändning över tid ökar även möjlighet till satsningar för 
exempelvis hälsosatsningar för äldre såväl som personalsatsningar. Därigenom finns 
även en koppling till social hållbarhet. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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Remiss
Motion (S) om Kompetenshöjning för 
vård - och omsorgens yrkesgrupper 

Svar på remissen önskas senast: 2020-05-01

Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin

Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se

Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren.

Emelie Hallin

Bilagor:

Bifogade handlingar

mailto:registrator.klk@vallentuna.se
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§ 94
Svar på remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och 
omsorgens yrkesgrupper (SN 2019.247)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta remissvaret
- förslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Motionärerna vill att för att höja kompetensen och status på undersköterskeyrket, samt för att 
öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare,

- Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin kompetens 
genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid.

- Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid.

- Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant för yrket 
under betald arbetstid.

Förvaltningen anser att motionens intentioner är uppfyllda och att dem därmed kan anses 
besvarad genom:

- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna 
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med kunder i 
nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie ELfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), bifall till motionen med 
hänvisning till inlämnat yttrande, bilaga 2. 
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Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
 
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) yrkande.

Beslutsunderlag
 §64 SN AU Svar på remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och 

omsorgens yrkesgrupper
 Svar på remiss om kompetenshöjning
 Remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper



Svar på remiss, motion (S) om 
kompetenshöjning för vård- 

och omsorgens yrkesgrupper

10

SN 2019.247
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§ 64
Svar på remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och 
omsorgens yrkesgrupper (SN 2019.247)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- anta remissvaret
- förslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Motionärerna vill att för att höja kompetensen och status på undersköterskeyrket, samt för att 
öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare,

- Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin kompetens 
genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid.

- Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid.

- Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant för yrket 
under betald arbetstid.

Förvaltningen anser att motionens intentioner är uppfyllda och att dem därmed kan anses 
besvarad genom:

- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna 
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med kunder i 
nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar på bifall till motionen. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden.
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Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra. 
 
Ordförande finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt Torbjörn Einarsson (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på remiss om kompetenshöjning
 Remiss, motion (S) om kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
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Svar på remiss, motion (S) om 
kompetenshöjning för vård- och 
omsorgens yrkesgrupper

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta remissvaret 
- förslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad

Yttrande 
Motionärerna vill att för att höja kompetensen och status på undersköterskeyrket, 
samt för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare,
 
- Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid.

- Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till 
exempel demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid.

- Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant 
för yrket under betald arbetstid.

Förvaltningen anser att motionens intentioner är uppfyllda och att dem därmed kan 
anses besvarad genom:

- arbetet med äldreomsorgslyftet 
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt) 
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna 
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med 
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa).
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Äldreomsorg 
Styrgruppen för äldreomsorg har under våren 2020 diskuterat behoven av 
kompetensutveckling för omvårdnadspersonalen vilket har resulterat i beslut att 
använda statsbidrag för att kompetensutveckla personal. 

Under juni 2020 sökte förvaltningen statsbidraget ”Äldreomsorgslyftet” samt 
statsbidraget ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom” och rekvirerade 1 081 806 kr samt          
1 347 583 kr som nu inkommit på konto.  Pengarna föreslås användas för 
kompetensutveckling enligt nedan, varvid ”Äldreomsorgslyftet” nu är beslutat.

Statsbidraget ”Äldreomsorgslyftet”
Vallentuna kommun har beviljats statsbidrag för utbildning av personal som idag inte 
har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning. Summan är 1 081 806 kr och kan 
fördelas till både kommunal och privat regi, både hemtjänst och säbo.
Pengar kan ges för de lönekostnader som verksamheterna har då anställda på 
arbetstid studerar de yrkespaket som berättigar till stöd (internutbildning eller annan 
utbildning omfattas ej).
Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) 
som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar 
till stöd.

Fas
Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som även privat regi ska kunna kan ta del av så 
under juni-juli har strategen för äldreomsorgen upprättat en kartläggning över både 
privat och kommunal regis behov av bidrag till lönekostnader vid utbildning inom 
yrkespaketen. Kartläggningen visar att det främst är hemtjänstverksamheternas 
personal som har behov av insatsen då utbildningen generellt redan är på 
undersköterskenivå på särskilt boende. Alla särskilt boende-enheter, kommunala som 
privata, har dock fått möjlighet att lämna önskemål om bidrag. Inget sådant inkom 
från privat regi, kommunal regi avböjde denna omgång.

Äldreomsorgslyftet-stödet har därför prioriterats till hemtjänst i både kommunal och 
privat regi. I augusti togs beslut om utbetalning av stödet till enheterna. 9 stycken 
medarbetare, 5 från kommunal hemtjänst och 4 från privat, får del av stödet. Stödet 
kommer även att kunna sökas för 2021 (från Socialstyrelsen).

Statsbidraget ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom”:
Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
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Summa rekvirerat: 1 347 583 kr.

Styrgruppen äldreomsorgs kommande förslag till Socialförvaltningens ledningsgrupp 
är att besluta att bl.a. kompetensutveckla ca 157 personer från kommunal HSO, säbo, 
korttids, dagverksamhet, bistånd och kommunal hemtjänst i demenskunskap genom 
certifieringen ”Stjärnmärkt”. 

Fas 
Stödet är rekvirerat och har inkommit på konto. Nu inväntas beslut av 
förvaltningsledning innan projektet att kompetensutveckla kan starta. 

LSS 
För området inom LSS finns det just nu inget statsbidrag som stödjer yrkesutbildning 
inom LSS-området under betald arbetstid. Därför finns detta inte heller som 
möjlighet i verksamheterna idag. Däremot finns möjligheten att begära tjänstledigt på 
t.ex. deltid för att kunna studera.

Inom LSS-verksamheterna är det idag ovanligt att nyrekryterade inte har den 
yrkesutbildning som krävs. Organisationen beräknas därför på sikt vara helt 
bemannad med yrkesutbildad personal.

Det område som ökar mest inom LSS är psykisk ohälsa vilket verksamheterna har 
anpassat sin kompetensutveckling till och erbjuder sina medarbetare att på arbetstid 
studera ”Psyk e-bas”. Psyk-e bas är ett utbildningsprogram i grundläggande psykiatri 
för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. 
Utbildningen är avsedd att användas i studiecirkelformat i små grupper med 
handledning. Det fulla programmet tar ungefär en termin med lektion en gång i 
veckan.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Svar på remiss om kompetenshöjning.
2. Remiss 

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion (S) om Kompetenshöjning för 
vård - och omsorgens yrkesgrupper  

Svar på remissen önskas senast: 2020-05-01 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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Kompetenshöjning fiir vård - och omsorgens yrkesgrupper

Då vård - och omsorgsverksamheter i allt större utsträckning ställer högre och
högre krav på kompetens hos sina anställda samtidigt som vård - och omsorgen
blir en mer och mer prioriterad verksamhet så tilltar även problematik for våra
kommunala verksamheter afthitta och anställa personal med utbildning och
kompetens vård -och omsorgensyrken.

Inom Vallentuna kommuns regi finns idag yrkesgrupper så som
undersköterskor, habiliteringsassistenter, mentalskötare och boendeassistenter
som både har och inte har relevant utbildning for de arbeten dom utfor.

Omvårdnadsyrken kräver komplex kunskap och särskilt handlag for att ge allt
det mervärde som patienter, brukar och boende ska kunna förvänta sig av sin
vistelse inom kommunal vård och omsorg. De yrkesgrupper som förekommer
inom dessa verksamheter bör därflor utfora ett arbete som vilar på en gedigen
vetenskaplig grund inom fÌilten omvårdnadsvetenskap, sociologi och
beteendevetenskap.

Dessa yrken är samhällsviktiga och ofta undervärderade av samhället, men är
trots detta grunden som vår vård och omsorg vilar på.

Under 2019 florväntas även att undersköterska blir en skyddad yrkestitel med
specifika krav på utbildning (Regeringen 2019). Detta kan komma att innebära
att svårigheter afthitta kompetent personal ytterligare forsvåras då en del av den
kommunala vården - och omsorgen idag bemannas av vårdbiträden och
personer utan relevant yrkesutbildning. Detta kan leda till ökad konkurrens och
minskad tillgång på personal dâ fÌirre anställda de facto kommer attfa anvânda
yrkestiteln. För att säkra kompetensflorsörjningen anser jag därfor att det är av
vikt att bedriva en attraktiv politik for våra arbetare och behålla anställda inom
våra verksamheter.

För att höja kompetensen och statusen på yrket, samt för att öka
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare yrkar vi



höja sin kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald
arbetstid.

- Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt
område, till exempel demensvård (sofiasyster), genorn att utbilda sig
under betald arbetstid.

- Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erduds att utbilda sig
till habiliteringsassistenlmentalskötare eller annan likvärdig
yrkesutbildning relevant for yrket under betald arbetstid.

För Socialdemokraterna i Vallentuna 11 november 2019

Jaana Tilles

Ing-Marie Elfström
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