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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: Kommunhuset, Tingssalen, 2018-02-05 kl. 18:00 – 20.25 

Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. 
 

Övriga deltagare: Olof Herko, Fredrik Larsson, Ahmed Iris, Ovansiljans 
Sportklubb, § 2.1 
Johanna Tangnäs, Region Dalarna, Christina Nordmark, 
ungdomssamordnare Orsa kommun, § 2.2 
Ann-Therese Albertsson, kommunchef 
Camilla Staberg, sekreterare 
 

Utses att justera: Tony Samuelsson (V) och Roine Andersson (SD) 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, fredag den 9/2 

Underskrifter: _____________________________________ 

Camilla Staberg, sekreterare 

 

Paragraf  1 - 14  

 _____________________________________ 

Anne-Marie Fröjdh, ordförande 

 

 

 _____________________________________ 

Tony Samuelsson, justerare         Roine Andersson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2018-02-05 

Överklagningstid: 2018-02-13 – 2018-03-06 

Anslaget sätts upp: 2018-02-13 Anslaget tas ner: 2018-03-07 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 3 

Informationsärenden 4 

Svar på medborgarförslag om plantering av buskar och träd i centrala Orsa 5 

Svar på medborgarförslag om motionsspår i Backänget, Hansjö 6 

Svar på motion om Koppången som nationalpark 7 

Revidering av stadgar för Orsa kommuns miljöpris 9 

Justering av slamavgifter 10 

Avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 11 

Svar på motion om skateboardpark 12 

Näringslivsstrategi 2018 - 2020  13 

Ansvarsfrihet år 2016 för styrelsen Norra Dalarnas samordningsförbund, 
FINSAM 

14 

Extra ärende: avsägelse av uppdrag som överförmyndare och fyllnadsval 15 

Interpellation om personalsituationen inom HSR 16 

Delgivningar 17 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 1  

 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 
1. Medborgarförslag om förändringar i 

Orsa centrum 

Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2018/00024-1 

2. Motion om energiplan 

Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2018/00023-1 

3. Motion om mätning av 
bemanningsbehov inom omsorgen 

Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2018/00039-1 

4. Motion om utökad tjänsteomfattning 
för medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

OK KS 2018/00040-1 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2  

 

Informationsärenden 
1. Information om Ovansiljans 

Sportklubb 
Ovansiljans Sportklubb, tidigare 
bordtennisklubb, berättar om sin förening. 
Klubben har aktiviteter som bordtennis, 
tennis, dart och schack. De har en egen 
lokal i centrala Orsa och tennisanläggning 
vid campingen. Under sommaren 
anordnas lägerverksamhet med bordtennis 
och sommarkul med tennis samt 
schackturnering på Ungdomens Hus. 
Tennistävlingen ”Orsa mästerskapen” 
anordnas varje år och är öppen för alla. 
Under kommande säsong kommer 
klubben att fokusera på spel i division 1, 
planera en renovering av 
tennisanläggningen, införa ett nytt 
låsnings- och bokningssystem samt 
eventuellt anordna sommarläger.  

OK KS 2018/00011-13 

2. Ung i Dalarna - inflytande regionalt 
och lokalt 
Liselott Länsmans (C), ordförande i 
demokratiberedningen, informerar om 
beredningens arbete med fokus på 
ungdomars delaktighet i demokratifrågor.  

Johanna Tangnäs, samordnare på Region 
Dalarna, informerar om ungdomsstrategin 
som antogs av alla länets kommuner 2015. 
Avsikten är bland annat att jobba med 
ungdomsfrågor på ett kunskapsbaserat och 
sektorsövergripande sätt i kommunen 
samt att arbeta med barnkonventionen och 
hur den ska omsättas i praktiken. 

Vidare information om lokala aktiviteter 
utifrån den regionala strategin, bland 
annat en demokrativecka under hösten 
2018 samt genomförande av 
enkätundersökningen LUPP, vilket är en 
undersökning av ungas levnadsvillkor till 
exempel skola, fritid och hälsa. 

OK KS 2018/00011-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 3 OK KS 2017/00229-2 

 

Svar på medborgarförslag om plantering av buskar och träd i 
centrala Orsa 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att en 
översyn pågår av allmänna ytor i Orsa centrum. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att buskar och träd ska planteras på 
kala ytor i Orsa centrum, primärt vid den lilla lekplatsen vid Kulturhuset. 
 
För närvarande pågår en översyn av allmänna ytor i Orsa centrum, bland annat 
omfattas lekplatser och parker och översynen sker utifrån säkerhets-, utsmycknings-, 
tillgänglighets- och attraktionsperspektiv. Verksamhetsområde Samhälle har för avsikt 
att återkomma med ett förslag till helhetslösning för den fortsatta utformningen av 
centrum. Då översynen initierats efter att säkerhetsbrister har uppdagats specifikt runt 
den lekplats vid Kulturhuset som förslagsställaren nämner, är det sannolikt så att 
förslaget involverar antingen ombyggnation eller flytt av lekplatsen. I detta 
sammanhang är det rimligt att också ta hänsyn till de rapporter som förslagsställaren 
hänvisar till, bland annat Strålskyddsmyndigheten. Planteringar, oavsett om det rör sig 
om skyddande eller rent dekorativa inslag, berörs rimligen också av förslaget. 
Att påbörja nyplantering innan en helhetslösning har antagits bedöms inte som 
kostnadseffektivt. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 177, 2017-12-14. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2017-11-09. 
Medborgarförslag, 2017-05-21. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att en 
översyn pågår av allmänna ytor i Orsa centrum. 
 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Verksamhetsområde samhälle 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4 OK KS 2017/00223-2 

 

Svar på medborgarförslag om motionsspår i Backänget, 
Hansjö 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att Orsa 
kommun i nuläget inte har några planer på att skapa nya motionsspår utöver de som 
redan finns eftersom röjnings- och markeringsarbete kan betraktas som nyanläggning 
av spår. Om så ska ske måste avtal tecknas med de markägare som berörs. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att gamla motionsspår i Backänget, 
Hansjö, blir röjda och uppmärkta. Runt omkring Orsa finns ett antal motionsspår som 
underhålls av Orsa kommun. Dessa spår har funnits länge och bygger i de flesta fall på 
överenskommelser och sedvänjor. Till viss del går spåren över mark som ägs av Orsa 
kommun, men på många ställen sträcker sig spåren över mark som ägs av andra 
fastighetsägare.  
Spåren i Backänget har tidigare varit aktivt underhållna, men på senare tid har det inte 
funnits någon som haft formellt ansvar för att sköta och underhålla sträckningarna. 
Spåren måste därför i dagsläget betraktas mer som stigsystem än som motionsspår. 
Ett röjnings- och markeringsarbete kan i så fall betraktas som nyanläggning av spår. 
Om så ska ske måste avtal tecknas med markägare som berörs, så att ansvar och 
befogenheter mellan ägare och nyttjare klargörs. Orsa kommun har i nuläget inga 
planer på att skapa nya motionsspår utöver de som redan finns. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 176, 2017-12-14. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2017-11-10. 
Medborgarförslag, 2017-05-05. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat genom att Orsa 
kommun i nuläget inte har några planer på att skapa nya motionsspår utöver de som 
redan finns eftersom röjnings- och markeringsarbete kan betraktas som nyanläggning 
av spår. Om så ska ske måste avtal tecknas med de markägare som berörs. 
 

Sändlista 
Förslagsställaren 
Verksamhetsområde samhälle 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 5 OK KS 2017/00365-2 

 

Svar på motion om Koppången som nationalpark 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionens första förslag att utreda för- och nackdelar 
med att Koppången blir en nationalpark är besvarad genom den utredning som tillhör 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktige avslår motionens andra förslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kontakta Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig positiva till att 
Koppången blir nationalpark. 

Reservation 
Tony Samuelsson (V) och Petri Stenport (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Samuelsson (V) och Petri Stenport (V) har lämnat en motion som föreslår att 
kommunstyrelsen utreder för- och nackdelar med att Koppången blir nationalpark 
samt att Orsa kommun ska ta kontakt med Naturvårdsverket och meddela att Orsa 
ställer sig positiva till att Koppången blir nationalpark.  
 
Verksamhetsområde service och utveckling har fått i uppdrag att utreda för- och 
nackdelar med en nationalpark. Utredningen är ett beslutsunderlag inför ett 
ställningstagande till motionen. Dock är det Naturvårdsverket som driver frågan att 
inrätta fler nationalparker och bland annat finns önskemål om Koppången. I den 
processen tar Naturvårdsverket också hänsyn till kommunens ställningstagande. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 2, 2018-01-22.  
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde service och utveckling, 2017-11-27.  
Utredning, 2017-11-27. Motion, 2017-09-07. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige anser att motionens första förslag att utreda för- och nackdelar 
med att Koppången blir en nationalpark är besvarad genom den utredning som tillhör 
ärendet.  
Kommunfullmäktige avslår motionens andra förslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att kontakta Naturvårdsverket och meddela att Orsa ställer sig positiva till att 
Koppången blir nationalpark.  
 
Tony Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Tony Samuelsson (V) yrkar, med instämmande av Petri Stenport (V), på återremiss av 
det första förslaget i motionen med motivering som framgår i bilaga och yrkar bifall till 
det andra förslaget i motionen.  

Magnus Bjurman (S) yrkar, med instämmande av Anders Rosell (S), Marie Olsson (S) 
och Mikael Thalin (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss eller om ärendet ska 
avgöras idag. Därefter kommer proposition ställas på kommunstyrelsens förslag och 
Tony Samuelssons bifallsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner följande 
ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för återremiss. 

Omröstningen utfaller med 29 ja-röster och 2 nej-röster enligt bilaga. 

Ordföranden finner därmed att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens första förslag och sedan det 
andra mot Tony Samuelssons yrkande om bifall. Ordföranden finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Sändlista 
Utredning och utveckling 
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§ 6 OK KS 2017/00465-1 

 

Revidering av stadgar för Orsa kommuns miljöpris 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för Orsa kommuns miljöpris enligt 
bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år delar miljönämnden ut ett pris till privatpersoner, företag eller föreningar som 
har gjort betydande insatser för miljön i Orsa. Mora kommun har beslutat att dela ut 
miljöpriset i samband med nationaldagen, istället för som idag vid årets sista 
fullmäktigemöte.  
 
Miljönämnden är gemensam för Mora och Orsa och nämnden önskar att utdelningen 
samordnas till ett tillfälle. Förslaget innebär en ändring av § 4 i stadgarna så att 
utdelningen sker vid firandet av nationaldagen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 5, 2018-01-22.  
Stadgar Orsa kommuns miljöpris, 2007.  
Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, § 39, 2017-10-11.  
Protokollsutdrag, Mora kommunfullmäktige, § 121, 2017-12-18. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige antar reviderade stadgar för Orsa kommuns miljöpris. 
 

Sändlista 
Mora Orsa miljönämnd 
Mora kommun 
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§ 7 OK KS 2017/00498-1 

 

Justering av slamavgifter 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till slamavgifter enligt bilaga. De nya slamavgifterna 
gäller från den 1 mars 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Suez AB tar över slam/fett- & spolentreprenaden från den 1 mars 2018. På grund av 
bland annat lägre anbudspriser på slam- o fettinsamlingen föreslås en justering av 
slamavgifterna. Avgiftsförslaget har anpassats till Orsa. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 3, 2018-01-22.  
Protokollsutdrag med bilaga, Orsa vatten och avfall AB, 2017-11-28, bilaga reviderad 
2018-01-16. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
 
Kommunfullmäktige antar förslag till slamavgifter enligt bilaga. De nya slamavgifterna 
gäller från den 1 mars 2018. 

 

Yrkanden 
Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sändlista 
NODAVA AB 
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§ 8 OK KS 2018/00002-1 

 

Avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 genom 
försäljning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighet Sundbäck 14:3>2, även kallad ”allergivillan”, har tidigare använts till 
skolverksamhet. Nu finns inte längre behov av lokalerna inom kommunen och därför 
har styrelsen för Orsa Lokaler AB beslutat att sälja fastigheten. Bolaget bedömer att 
försäljningen innebär en förlust som väsentligen kommer att påverka bolagets resultat. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 4, 2018-01-22.  
Skrivelse, Orsa Lokaler AB, 2017-12-15. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige godkänner avyttring av fastighet Sundbäck 14:3>2 genom 
försäljning. 

 

Sändlista 
Orsa Lokaler AB 
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§ 9 OK KS 2016/00271-3 

 

Svar på motion om skateboardpark 
Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att frågan om skateboardpark 
prövas inom ramen för den översyn som görs av allmänna ytor i centrala Orsa. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bo Hermansson (M) har lämnat en motion som föreslår att kommunen ser över 
möjligheten att bygga en skateboardpark i Orsa centrum. 
För närvarande pågår en översyn av allmänna ytor i centrum, bland annat omfattas 
lekplatser och parker och översynen sker utifrån säkerhets-, utsmycknings-, 
tillgänglighets- och attraktionsperspektiv. Verksamhetsområde Samhälle har för avsikt 
att återkomma med ett förslag till helhetslösning för den fortsatta utformningen av 
centrum. Förutsättningar, utformning och eventuell finansiering av en skateboardpark 
i centrum bör inkluderas i den allmänna översynen. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 175, 2017-12-14. 
Tjänsteutlåtande, verksamhetsområde samhälle, 2017-11-09. 
Motion, 2016-11-08. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att frågan om skateboardpark 
prövas inom ramen för den översyn som görs av allmänna ytor i centrala Orsa. 
 
 

Yrkanden 
Marie Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Sändlista 
Bo Hermansson 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 10 OK KS 2017/00359-5 

 

Näringslivsstrategi 2018 - 2020  
Beslut 
Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2018 - 2020 för Orsa kommun enligt 
bilaga. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde samhälle har fått i uppdrag att utarbeta en ny näringslivsstrategi. 
Syftet med strategin är att peka på hur kommunen ska uppnå de mål för tillväxt som 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit. Målen ska leda till ökad 
sysselsättning i Orsa kommun, vilket i sin tur ger förutsättningar för en bibehållen eller 
ökad befolkning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, § 166, 2017-12-14. 
Protokollsutdrag, Orsa byggnadsnämnd, § 86, 2017-11-01. 
Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, § 51, 2017-12-13. 
Förslag till näringslivsstrategi 2018 – 2020. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategin 2018 - 2020 för Orsa kommun. 

 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) och Mikael Thalin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sändlista 
Verksamhetsområde samhälle 
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§ 11 OK KS 2017/00460-1 

 

Ansvarsfrihet år 2016 för styrelsen Norra Dalarnas 
samordningsförbund, FINSAM 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2016. 

Jan Segerstedt (-) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat årsredovisningen för 2016 och bedömer att sammantaget är 
resultatet förenligt med de finansiella mål som är uppställda. Revisorerna påpekar 
vidare att det saknas tydliga mål för verksamheten och har därför inte kunnat följa upp 
och bedöma dessa. Vidare påpekas att styrelsen för FINSAM bör säkerställa att en god 
intern kontroll kan utföras avseende mål, kontrollprocesser, styrning av verksamheten 
m.m. I revisionsberättelsen varken tillstyrker eller avstyrker revisorerna att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och dess ledamöter. 

 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016, FINSAM. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter i Norra 
Dalarnas samordningsförbund för år 2016.  

Jan Segerstedt (-) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under denna punkt. 

 

Sändlista 
FINSAM 
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§ 12 OK KS 2018/00052-1 

 

Extra ärende: Avsägelse av uppdrag som överförmyndare 
och fyllnadsval 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet om avsägelse av uppdraget som 
överförmyndare och fyllnadsval ska avgöras på dagens sammanträde.  

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av uppdraget som överförmyndare från 
Renate Tegethoff Jobs (L). 

Kommunfullmäktige väljer Annette Wilhemsson (L) som överförmyndare under 
resterande mandatperiod och längst till och med 2018.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Renate Tegethoff Jobs (L) har avsagt sig uppdraget som överförmyndare. Ärendet är 
inte tillkännagett och är brådskande. Enligt kommunallagen så kan ett ärende avgöras 
om det är brådskande och samtliga närvarande ledamöter beslutar att så kan ske (KL 5 
kap 52 §). 

Ett ärende som gäller avsägelse av uppdrag eller val behöver inte heller beredas (KL 5 
kap 29 §). 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, 2018-02-05. 

 

Sändlista 
Renate Tegethoff Jobs 
Annette Wilhelmsson 
Överförmyndarkontoret i Norra Dalarna 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2018-02-05 
Dokument nr: OK KS 2018/00013-5 

16(17) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 13 OK KS 2018/00041-1 

 

Interpellation om personalsituationen inom HSR (hälsa, 
sjukvård, rehabilitering) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Kommunfullmäktige anser att interpellationen är besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Sternbro (S) har lämnat en interpellation gällande personalsituationen inom 
enheten HSR (hälsa, sjukvård och rehabilitering) till ordförande för utskottet för 
omsorg. I interpellationen ställs följande frågor: 

1. Hur har den aktuella rekryteringen av en arbetsterapeut och en sjuksköterska 
gått?  

2. Hur ser ordförande på den ansträngda situationen och de resurser som finns 
inom enheten? 

 

I svaret från Susann Lindblad (C), ordförande i utskottet för omsorg, står att 
rekryteringen av en arbetsterapeut är slutförd och tjänsten är tillsatt. Rekrytering av en 
sjuksköterska är i slutskedet och anställningsintervjuer pågår. 

När det gäller det andra frågan så uttrycker utskottsordföranden också en oro över 
personalsituationen och därmed också patientsäkerheten men även hopp över att två 
arbetsterapeuter har rekryterats trots hård konkurrens. Ett av målen för 2018 är också 
kompetensförsörjningen med målet att alla tjänster inom omsorgen ska vara tillsatta. 
Därmed blir det också uppmärksamhet och fokus på aktiviteter för att uppnå målet.  

 

Beslutsunderlag 
Interpellation, 2018-01-30 (delades vid sammanträdet). 
Svar på interpellation, (delades vid sammanträdet). 

 

Sändlista 
- 
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§ 14  

 

Delgivningar 
1. Redovisning av ej färdigbehandlade 

motioner och medborgarförslag februari 
2018 

OK KS 2018/00029-1 
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