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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-20.35 

Beslutande Enligt bilaga  

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  

Kjell Karlsson, VA-tekniker, Bergslagens Kommunalteknik, § 2 
 

Utses att justera 

 
 

Susanne Hall (S) och Natalie Peart (MP) 

Justeringsersättare 
 
 

Ralf Nielsen (KFL) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-02-19 Paragrafer 1-18 

Underskrifter 
 

 

 

 

…………………………………………… 
Sekreterare Anders Andersson 

  

 

 

 

……………………………………………… 
Ordförande Tord Westin 

  

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Justerande Susanne Hall   Natalie Peart 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-02-13 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-02-19 Datum för 

nedtagande 
2014-03-17 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 1   
 

Tillägg i kungörelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 

Anmälan av motion rörande barnomsorg på obekväma tider,  

Hendrik Bijloo (KFL). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 2   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Yngve Hedin inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

19 september 2013, § 54 med följande fråga: Finns det en redogörelse utifrån en 

utvärdering över vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan år 2000 samt planerar 

vidtaga fram till år 2020 med anledning av kommunens befolkningsutveckling? 

Kommunfullmäktige beslutade att svar skulle avges vid ett senare sammanträde. 

 

Ordförande Tord Westin (S) konstaterar att frågeställaren inte finns närvarande 

samt att likartad frågeställning besvarats vid tidigare tillfälle, varför de vid dessa 

tillfällen avgivna svaren tillsänds frågeställare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser att genom ordförandes förfarande anse frågan besvarad. 

 

_________ 

Expediering: 

Yngve Hedin 
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Kf § 3 
Ks § 21  Dnr KS 323/2013 
 
Revidering av ABVA, Allmänna bestämmelser för vatten- och 
avloppsanläggningar  
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har under 2013 reviderat gällande Allmänna 

bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) för Hällefors, 

Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

 

Förslag 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 15 november 2013, § 104 

föreslå respektive medlemskommun anta föreliggande förslag till Allmänna 

bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till Allmänna 

bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
VA-tekniker Kjell Karlsson, Bergslagens Kommunalteknik redovisar förslaget till 

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 4 
Ks § 22  Dnr KS 323/2013 
 
Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra 
verksamheter  
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har under 2013 utarbetat ett fristående 

kompletterande dokument, Kriterier för spillvatten från industrier och andra 

verksamheter, till Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar 

(ABVA) för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

 

Förslag 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 17 januari 2014, § 1 föreslå 

respektive medlemskommuns fullmäktige anta föreliggande förslag till Kriterier för 

spillvatten från industrier och andra verksamheter 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag Kriterier till för 

spillvatten från industrier och andra verksamheter 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 5 
Ks § 20  Dnr KS 007/2012 
 
Förlängning av giltighetstid till och med 2014 för nuvarande 
avfallsplan  
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelserna i Miljöbalken kapitel 15 skall det finnas en avfallsplan för 

varje kommun. Innehållet i planen regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om 

innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med 

renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen i kommunen. 

 

Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har en avfallsplan som avser perioden 2009-

2013. En utredning har hösten 2012 pressenterat ett betänkande vilken innehöll 

förslag till ett förändringar och en proposition beräknas inväntas med anledning av 

utredningsbetänkandet. 

 

Förslag 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 15 november 2013, § 100 

föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 

för nuvarande avfallsplan med ett år, det vill säga till och med den  

31 december 2014. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan 

till och med den 31 december 2014. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 6 
Ks § 19 
Au § 6  Dnr KS 350/2013 
 
Förbundsordning från och med den 1 mars 2014, 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med förslag till 

förbundsordning från och med den 1 mars 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till förbundsordning 

för BKT. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar anta föreliggande förslag till 

förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 7 
Ks 10 
Au § 2   Dnr KS 061/2014 

 
Kommunens politiska organisation 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 27 november 2013 anta Konstitutionsutskottets 

betänkande 2013/14:KU7 Vital kommunal demokrati. Detta innebär bland annat att 

minsta antalet fullmäktigeledamöter sänks från 31 till 21 ledamöter i kommuner 

med 8 000 eller färre röstberättigade invånare. I kommuner med över 8 000 till och 

med 16 000 röstberättigade invånare skall antalet ledamöter i fullmäktige vara 

minst 31. 

 

Enligt Kommunallagen kap 5 § 3 gäller i de fall kommunfullmäktige beslutar om 

ändrat antal ledamöter i fullmäktige, att detta kan tillämpas först när val av 

fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Kommunfullmäktige måste besluta 

om ändrat antal ledamöter före utgången av februari månad valåret. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen diskuterar en eventuell förändrad politisk organisation i 

kommunen. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skall 

minskas till mandatperioden 2014-2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige skall minskas till mandatperioden 2014-2018. 
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Kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Astrid Dahl (V) yrkar, med bifall från Natalie Peart (MP), Hendrik Bijloo (KFL), 

Ingemar Javinder (S), Gert Stark (S) och Ulla Diedrichsen (V), att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunfullmäktige mandatperioden 2014-2018 

minskas till att omfatta 25 ledamöter. 

 

Hans Hedborg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 minskas till att omfatta 23 ledamöter. 

 

Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande, kommunfullmäktige besluta att tillsätta 

en fullmäktigeberedning för översyn av allmänhetens möjligheter att ta del av 

beslutsprocessen inom kommunens politiska organisation, exempelvis genom 

tillgång till kallelser och handlingar. 

 

Hendrik Bijloo (KFL), Ingemar Javinder (S), Gert Stark (S) och Ulla Diedrichsen 

(V) yrkar avslag på Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige skall minskas till mandatperioden 2014-2018 och finner att 

kommunfullmäktige bifallit detta. 

 

Ordförande ställer proposition på Astrid Dahls med fleras yrkande om minskat 

antal ledamöter i kommunfullmäktige mandaperioden 2014-2018 till 25 ledamöter 

och Hans Hedborgs yrkande om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige 

mandaperioden 2014-2018 till 23 ledamöter. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på Ulf Hildings tilläggsyrkande och Henrik Bijloos 

med fleras avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och 

med mandatperioden 2014-2018 skall vara 25, vilket innebär en minskning från 

nuvarande 31. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Kf § 8 
Ks § 6 
Su § 144  Dnr KS 252/2013 
 

Nytt mål för äldreomsorgen i Övergripande strategier och 
budget 2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014) 
 

Sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 80 anta 

Övergripande strategier och budget 2014 och plan för 2015 och 2016. Detta beslut 

innebar bland annat att kommunfullmäktige gav sociala utskottet i uppdrag att 

utreda och till kommunfullmäktige i början av 2014, föreslå mål som ersätter 

nuvarande målet rörande utskrivningsklara från sjukhuset. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till nytt mål för ÖSB 

2014. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta om följande mål inom äldreomsorgen i ÖSB 2014: 

 Delaktighet och inflytande: Den enskilde skall uppleva att vi tar hänsyn till 

åsikter och önskemål om hur vården skall utföras. Målvärdet skall vara  

80 procent. 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att målresultatet särredovisas mellan 

särskilt boende och hemtjänst. Slutligen föreslås beslutas att samma särredovisning 

sker beträffande andra målet inom äldreomsorgen i ÖSB 2014, andelen nöjda 

brukare enligt nöjd-kund-index skall öka med målvärdet 90 procent. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till nytt 

mål i ÖSB 2014. 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Socialchef Anne Shemeikka 
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Kf § 9 
Ks § 33 
Au § 16  Dnr KS 005/2014 
 
Anmälan av partistöd 2014 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 om ändrad 

beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle beslutades även att en 

ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den  

8 januari 2014 av partistödet 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att godkänna anmälan av partistöd för 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälan av partistöd för 2014. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 10 
Ks § 34 
Au § 17  Dnr KS 004/2014 
 
Anmälan av ändring av ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda från och med den 1 januari 2014 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den  

8 januari 2014 av ändring av ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och 

med den 1 januari 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att notera 

förändrade ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och med den  

1 januari 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar notera förändrade ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda från och med den 1 januari 2014. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 11 
Ks § 35 
Au § 18  Dnr KS 003/2014 
 
Redovisning och uppföljning av beslut i kommunfullmäktige 
2012-2013 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetuppdrag 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning 

per den 8 januari 2014 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 

2012-2013 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 12   
 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Förslag 
Valberedningens ordförande Arne Eklund (S) föreslår kommunfullmäktige välja 

Astrid Dahl (V) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Astrid Dahl (V) till andre vice ordförande i 

kommunfullmäktige. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 13   
 

Val av två ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja två ersättare i räddningsnämnden 

Västerbergslagen.. 

 

Förslag 
Valberedningens ordförande Arne Eklund (S) föreslår kommunfullmäktige välja 

Leif Jörner Pedersen (V) till ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

John-Ove Johansson (M) föreslår kommunfullmäktige välja  

Anna-Lena Gudmundsson (M) till ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Leif Jörner Pedersen (V) och Anna-Lena Gudmundsson 

till ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

_________ 
Expediering: 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
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Kf § 14   
 

Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

 

Förslag 
Valberedningens ordförande Arne Eklund (S) föreslår kommunfullmäktige välja 

Annika Renbro (S) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annika Renbro (S) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 15   
 

Val av nämndeman vid Örebro tingsrätt 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 92 välja 

Leif Jörner Pedersen (V) till nämndeman vid Örebro tingsrätt.  Enligt Rättegångs-

balken kap 4 § 6 är endast5 den som är svensk medborgare valbar till nämndeman. 

Leif Jörner Pedersen är inte svensk medborgare. 

 

Kommunfullmäktige har att välja annan nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

 

Förslag 
Valberedningens ordförande Arne Eklund (S) föreslår kommunfullmäktige välja 

Ulla Kalander-Karlsson (S) till nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ulla Kalander-Karlsson (S) till nämndeman vid 

Örebro tingsrätt. 

 

_________ 
Expediering: 

Örebro tingsrätt 
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Kf § 16  Dnr KS 351/2013 
 

Anmälan av medborgarförslag angående belysning i 
Rydbergsdal, Veronica Andersson 
 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson har inkommit med medborgarförslag daterat den  

28 december 2013 angående belysning i Rydbergsdal. I medborgarförslaget anges 

bland annat att på natten och vintertid blir det väldigt mörkt i Rydbergsdal och för 

att avhjälpa detta samt öka tryggheten i Rydbergsdal, föreslås att lampor sätts upp i 

området. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
Kf § 17  Dnr KS 022/2014 
 

Anmälan av motion angående åtgärder på den så kallade 
Allersta tomten, Gunnar Fransson (M) 
 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) har inkommit med motion daterad den 12 januari 2014 

åtgärder på den så kallade Allerstatomten. I motionen anges bland annat att 

åtgärder vidtagits i centrala Kopparberg för att försköna samhället dock kvarstår 

den så kallade Allerstatomten vilken i nuvarande skick försämrar intrycket av 

centrala Kopparberg. I anledning av detta föreslås att en kostnadssammanställning 

görs av nödvändiga åtgärder för att försköna kringliggande fasader och 

markberedning för att åstadkomma en funktionsduglig parkeringsyta vid den så 

kallade Allerstatomten. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
Kf § 18  Dnr KS 071/2014 
 

Anmälan av motion angående barnomsorg på obekväma 
tider, Hendrik Bijloo (KFL) 
 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (KFL) har inkommit med motion daterad den 10 februari 2014 

angående barnomsorg på obekväma tider I motionen anges bland annat att det är 

motionärens uppfattning att barnfamiljer i kommunen skall kunna använda 

barnomsorgen vid behov och därmed bör undersökas vilka behov som finns av 

utökade öppettider inom barnomsorgen på så kallade obekväma tider, det vill säga 

kvällar, nätter och helger. 

 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag att starta en försöksverksamhet med barnomsorg under de 

tider som förskola och fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 13 februari 2014 
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Susanne Hall, tjänstgörande ersättare  

Pirjo Nilsson Centerpartiet 
Josefine Oveson Hans Hedborg 

Annika Renbro Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Tord Westin  

Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Antti Tsupukka Ralf Nielsen 

 Hendrik Bijloo 

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl Miljöpartiet de gröna 

Ulla Diedrichsen Natalie Peart, tjänstgörande ersättare 
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