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§ 225 Dnr KS 2021/02358-3.12.4 

Beslut - Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Stefan Handing 

(SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tobias Utterstedt (SD) 

har 2021-12-02 lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken 

”Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar”. 

Motionärerna lyfter att användandet av elsparkcyklar den senaste tiden har 

haft en enorm ökning i Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut 

dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklarna efter användning på ett 

trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk 

dödsolycka inträffat efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på 

en cykelbana. Personer med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu 

större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. 

Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med 

dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte 

skadar sig. Flera kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har 

redan infört detta. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige med anledning av 

ovanstående att besluta: 

- Att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 

elsparkcyklar på strategiska platser i city samt omliggande stadsdelar i 

Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan 

motionen på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden 

för idrott-, fritid- och förebyggande. Samtliga nämnder har inkommit med 

yttranden. 

I september 2019 gav (MP), (S), (L) och (C) i uppdrag till teknik- och 

fastighetsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för verksamheter som hyr ut 

elsparkcyklar. En projektbeskrivning togs fram och godkändes av tekniska 

nämnden den 24 oktober 2019. I befintligt uppdrag och i den projekt-

beskrivning som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring 

specifika uppställningsplatser för elsparkcyklar. Arbetet med att utvärdera 

frågan pågår hos teknik- och fastighetsförvaltningen och en sammanställning 

av utvärderingen bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden 

under våren 2022. 
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Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande konstaterar att de inte har något 

att erinra på motionen då cykelparkeringar och liknande hanteras av 

fastighetsägare.  

Stadsledningskontoret kan liksom både tekniska nämnden och byggnads-

nämnden konstatera att förslaget i motionen hanteras inom ramen för redan 

pågående uppdrag från tekniska nämnden. Stadsledningskontoret delar även 

byggnadsnämndens syn på att det i ett sådant uppdrag är viktigt att se dessa 

typer av fordon som en del av ett större system med kopplingar till andra 

färdsätt, exempelvis kollektivtrafiken. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att frågan är 

omhändertagen av berörd nämnd och att motionen därför inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Karin Widén  
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-04-05 
Diarienr 

KS 2021/02358- 3.12.4  

  

 

Kopia till 

Tekniska nämnden 
Byggnadsnämnden 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (SD) om att införa 
parkeringszoner för elsparkcyklar 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Stefan Handing 

(SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tobias Utterstedt (SD) 

har 2021-12-02 lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken 

”Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar”. 

Motionärerna lyfter att användandet av elsparkcyklar den senaste tiden har 

haft en enorm ökning i Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut 

dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklarna efter användning på ett 

trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk 

dödsolycka inträffat efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på 

en cykelbana. Personer med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu 

större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. 

Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med 

dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte 

skadar sig. Flera kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har 

redan infört detta. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige med anledning av 

ovanstående att besluta: 

- Att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 

elsparkcyklar på strategiska platser i city samt omliggande stadsdelar i 

Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan 

motionen på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden 

för idrott-, fritid- och förebyggande. Samtliga nämnder har inkommit med 

yttranden. 

I september 2019 gav (MP), (S), (L) och (C) i uppdrag till teknik- och 

fastighetsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för verksamheter som hyr ut 

elsparkcyklar. En projektbeskrivning togs fram och godkändes av tekniska 

nämnden den 24 oktober 2019. I befintligt uppdrag och i den 

projektbeskrivning som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring 
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specifika uppställningsplatser för elsparkcyklar. Arbetet med att utvärdera 

frågan pågår hos teknik- och fastighetsförvaltningen och en sammanställning 

av utvärderingen bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden 

under våren 2022. 

Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande konstaterar att de inte har något 

att erinra på motionen då cykelparkeringar och liknande hanteras av 

fastighetsägare.  

Stadsledningskontoret kan liksom både tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden konstatera att förslaget i motionen hanteras inom ramen 

för redan pågående uppdrag från tekniska nämnden. Stadsledningskontoret 

delar även byggnadsnämndens syn på att det i ett sådant uppdrag är viktigt 

att se dessa typer av fordon som en del av ett större system med kopplingar 

till andra färdsätt, exempelvis kollektivtrafiken. 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att frågan är 

omhändertagen av berörd nämnd och att motionen därför inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 33 Dnr NIF 2021/00397-1.7.1 

Beslut - Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar 

Beslut 

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-02-01 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Inkommen motion från Sverige Demokraterna om att Införa parkeringszoner 

för elsparkcyklar. 

Motionen skriver följande: 

”Användandet av elsparkcyklar har den senaste tiden haft en enorm ökning i 

Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut dem blir allt fler. Inte 

sällan placeras el cyklarna efter användning på ett trafikfarligt sätt som leder 

till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk dödsolycka inträffat efter 

att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på en cykelbana. Personer 

med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu större risk att skada sig då 

elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. Flera kommuner har beslutat 

att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med dessa är för många. 

Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte skadar sig. Flera 

kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har redan infört 

detta.” 

Sverige Demokraterna yrkar i motionen följande: 

”att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 

elsparkcyklar på strategiska platser i City samt omliggande stadsdelar i 

Västerås.” 

 

Yrkanden 

Erik Johansson (SD), Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr NIF 2021/00397-1.7.1 

Beslut - Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.  

 

Ärendebeskrivning 

Inkommen motion från Sverige Demokraterna om att Införa parkeringszoner 

för elsparkcyklar. 

Motionen skriver följande: 

”Användandet av elsparkcyklar har den senaste tiden haft en enorm ökning i 

Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut dem blir allt fler. Inte 

sällan placeras elcyklarna efter användning på ett trafikfarligt sätt som leder 

till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk dödsolycka inträffat efter 

att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på en cykelbana. Personer 

med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu större risk att skada sig då 

elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. Flera kommuner har beslutat 

att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med dessa är för många. 

Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte skadar sig. Flera 

kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har redan infört 

detta.” 

Sverige Demokraterna yrkar i motionen följande: 

”att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 

elsparkcyklar på strategiska platser i City samt omliggande stadsdelar i 

Västerås.” 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut: 

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-02-01 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att ärendet förs vidare till nämnd som 

beslutsärende utan ställningstagande.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till besluts och att arbetsutskottet 

beslutar enligt detta.  

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Spets 
Epost: karin.spets@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-02-01 
Diarienr 

NIF 2021/00397- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar 

Motionen handlar om parkeringszoner för sparkcyklar. Förvaltningen har 

inget att erinra på motionen. Cykelparkeringar och liknande hanteras av 

fastighetsägare. 
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Karin Spets 
Epost: karin.spets@vasteras.se 
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2022-02-01 
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NIF 2021/00397- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

Klicka här för att ange text. 
 

Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (SD) om att införa 
parkeringszoner för elsparkcyklar 

Förslag till beslut 

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-02-01 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Inkommen motion från Sverige Demokraterna om att Införa parkeringszoner 

för elsparkcyklar. 

Motionen skriver följande: 

”Användandet av elsparkcyklar har den senaste tiden haft en enorm ökning i 

Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut dem blir allt fler. Inte 

sällan placeras elcyklarna efter användning på ett trafikfarligt sätt som leder 

till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk dödsolycka inträffat efter 

att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på en cykelbana. Personer 

med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu större risk att skada sig då 

elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. Flera kommuner har beslutat 

att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med dessa är för många. 

Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte skadar sig. Flera 

kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har redan infört 

detta.” 

Sverige Demokraterna yrkar i motionen följande: 

”att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 

elsparkcyklar på strategiska platser i City samt omliggande stadsdelar i 

Västerås.” 

 

 

Beslutsmotivering 
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§ 38 Dnr BN 2021/01038-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för 
elsparkcyklar 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-02-02 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar. Sverigedemokraterna menar 

att användandet av elsparkcyklar har ökat den senaste tiden och att det 

förekommer att uppställningen av dessa sker på ett trafikfarligt sätt. Med 

anledning av detta yrkar dem att ”berörd nämnd uppdras att utreda 

införandet av parkeringszoner för elsparkcyklar på strategiska platser i city 

samt omliggande stadsdelar i Västerås”.  

Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att komma med synpunkter 

på motionen. Motionen har även remitterats till tekniska nämnden samt 

nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter  

Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att en utredning om 

parkeringszoner för elsparkcyklar genomförs. Enligt teknik- och 

fastighetsförvaltningen pågår redan ett uppdrag som rör detta.  

2019 gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ”ta fram 

regler/riktlinje för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar” 

(diarienr TN 2019/00647-10.0.1). I projektbeskrivningen går att utläsa att det 

i uppdraget bland annat ingår att:  

 ”Undersöka vilka möjligheter kommunen har att styra upp situationen som 

uppstått. Ex reglera vilka områden som elsparkcyklarna får vistas i, om det 

behövs dedikerade parkeringsplatser för elsparkcyklar, undersöka på vilket 

sätt vi ska/får använda allmän platsmark, vilka möjligheter vi har att bötfälla 

företag som inte tar ansvar för sina fordon eller forsla bort och skrota deras 

fordon på deras bekostnad.” 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att yrkandet i motionen från (SD) kan 

hänvisas till redan pågående uppdrag. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att 

det i en sådant uppdrag är viktigt att se dessa typer av fordon som en del av 

ett större system med kopplingar till andra färdsätt – exempelvis 

kollektivtrafiken. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-02-02 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Andersson 
Epost: anna4.andersson@vasteras.se 

YTTRANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-02-03 
Diarienr 

BN 2021/01038- 1.7.1  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (SD) om att införa 
parkeringszoner för elsparkcyklar 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 

om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar. Sverigedemokraterna menar 

att användandet av elsparkcyklar har ökat den senaste tiden och att det 

förekommer att uppställningen av dessa sker på ett trafikfarligt sätt. Med 

anledning av detta yrkar dem att ”berörd nämnd uppdras att utreda 

införandet av parkeringszoner för elsparkcyklar på strategiska platser i city 

samt omliggande stadsdelar i Västerås”.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter  

Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att en utredning om 

parkeringszoner för elsparkcyklar genomförs. Enligt teknik- och 

fastighetsförvaltningen pågår redan ett uppdrag som rör detta.  

2019 gavs teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ”ta fram 

regler/riktlinje för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar” 

(diarienr TN 2019/00647-10.0.1). I projektbeskrivningen går att utläsa att det 

i uppdraget bland annat ingår att:  

 ”Undersöka vilka möjligheter kommunen har att styra upp situationen som 

uppstått. Ex reglera vilka områden som elsparkcyklarna får vistas i, om det 

behövs dedikerade parkeringsplatser för elsparkcyklar, undersöka på vilket 

sätt vi ska/får använda allmän platsmark, vilka möjligheter vi har att 

bötfälla företag som inte tar ansvar för sina fordon eller forsla bort och 

skrota deras fordon på deras bekostnad.” 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att yrkandet i motionen från (SD) kan 

hänvisas till redan pågående uppdrag. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att 

det i en sådant uppdrag är viktigt att se dessa typer av fordon som en del av 

ett större system med kopplingar till andra färdsätt – exempelvis 

kollektivtrafiken.  

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Tekniska nämnden 2022-02-17 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr TN 2021/00786-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (SD) om att införa 
parkeringszoner för elsparkcyklar 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har i en motion med rubriken ”Införa parkeringszoner 

för elsparkcyklar” föreslagit att Teknik- och fastighetsförvaltningen ska 

uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för elsparkcyklar på 

strategiska platser i city samt omkringliggande stadsdelar i Västerås.   

I september 2019 (TN 2019/00647) gav Utveckling Västerås - (MP), (S), (L) 

och (C) i uppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen att arbeta fram 

riktlinjer för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar. En 

projektbeskrivning togs fram och godkändes 2019-10-24 av nämnden. 

I befintligt uppdrag enligt ovan och i enlighet med den projektbeskrivning 

som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring specifika 

uppställningsplatser för elsparkcyklar.  

Arbetet med att utvärdera pågår och en sammanställning av utvärderingen 

bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden under våren 2022. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 21 

januari 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Sofi Hedlund 
Epost: sofi.hedlund@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2022-01-21 
Diarienr 

TN 2021/00786- 1.7.1  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion från (SD) om att införa 
parkeringszoner för elsparkcyklar 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har i en motion med rubriken ”Införa parkeringszoner 

för elsparkcyklar” föreslagit att Teknik- och fastighetsförvaltningen ska 

uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för elsparkcyklar på 

strategiska platser i city samt omkringliggande stadsdelar i Västerås.   

 

I september 2019 (TN 2019/00647) gav Utveckling Västerås - (MP), (S), (L) 

och (C) i uppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen att arbeta fram 

riktlinjer för uthyrningsverksamheter som hyr ut elsparkcyklar. En 

projektbeskrivning togs fram och godkändes 2019-10-24 av nämnden. 

 

I befintligt uppdrag enligt ovan och i enlighet med den projektbeskrivning 

som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring specifika 

uppställningsplatser för elsparkcyklar.  

 

Arbetet med att utvärdera pågår och en sammanställning av utvärderingen 

bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden under våren 2022. 

 

 

 

Hans Näslund 

Direktör   Thomas Wulcan 

   Enhetschef 
 



   

 

 

Motion till Västerås kommunfullmäktige 

 

 

 

Införa parkeringszoner för elsparkcyklar 

 

Användandet av elsparkcyklar har den senaste tiden haft en enorm ökning i Västerås och övriga 

landet och företagen som hyr ut dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklarna efter användning på 

ett trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk dödsolycka inträffat 

efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på en cykelbana. Personer med olika 

funktionsnedsättningar löper ofta ännu större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på 

exempelvis trottoarer. Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med 

dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte skadar sig. Flera 

kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har redan infört detta. 

 

 

 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi: 

att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för elsparkcyklar på strategiska 

platser i City samt omliggande stadsdelar i Västerås. 

 

 

 

Erik Johansson  Ann-Christine From Utterstedt  Stefan Handing 

 

 

Janeth Persson   Jan Johansson  Tobias Utterstedt  
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