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Socialnämnden 
 

 

  
Utses att justera Ingemar Johansson med Kjell Persson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 2021-02-22 
 

Sekreterare   Paragrafer 15–30 
 Annette Stjernfeldt  
  
Ordförande   
 Marie-Louise Söderström  
  
Justerare  
 Ingemar Johansson 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-02-17 Organ Socialnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-02-23 Anslaget tas ned 2021-03-17 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 13:15–15:55 
  
Ledamöter Marie-Louise Söderström (C) Ordförande, Kjell Wendin (KD) 1:e vice 

ordförande, Christina Johansson (M), Ingemar Johansson (L), Kjell Persson 
(S), Helene Molander (S), Per Skog (SD) 

 
  

Övriga Karin Nilsson (MP) § 15-17, Annette Stjernfeldt administrativ chef, Cecilia 
Ring Moberg VFF-chef § 15-24, Cecilia von Alten vård- och omsorgschef § 
15-24, Emma Söderhäll ekonom § 15-29, Eva Lagerström IFO-chef § 15-19, 
Inger Smedbrant handläggare § 15-20, Ove Bergman Socialchef, Sven-Erik 
Hjortgren IFO-chef § 15-20 
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§ 15  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Ingemar Johansson (L) utses till justerare med Kjell Persson (S) 
som ersättare.  
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§ 16  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende nr 8 
flyttas till ärende nr 6.  



  
PROTOKOLL 5 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17  

Information från Upphandlingsenheten 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Anders Melkersson från Upphandlingsenheten informerar om inköp 
och upphandlingar utifrån LOU. Informationen utgår från dessa 
punkter: 

 Beskrivning av upphandlingsenheten 
 Övergripande runt vad som styr upphandlingar och inköp 
 Redovisning av brister/utvecklingsområden utifrån KPMG:s 

granskning gällande inköp och upphandling 
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§ 18  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Verksamheterna lämnar en rapport gällande Covid-19 läget. 
Inom förvaltningen finns två personal smittade och en 
brukare. Vaccinationerna är klara när det gäller SÄBO, 
hemsjukvård och hemtjänst när det gäller de som inte kan ta 
sig till vårdcentralen. Det pågår snabbtestningar inom vård 
och omsorg.  

 Vård och omsorg informerar om hemtjänstens verksamhet 
vilka insatser som kan beviljas, personaltäthet, antal 
hemtjänstbeslut, åldersspann SÄBO och hemtjänst, 
beställd/planerad/utförd tid, antal trygghetslarm, 
personalkontinuitet samt brukarnöjdhet. 

 Verksamheten för funktionshinder redovisar antalet platser 
och beläggning på grupp- och servicebostäderna, kön är en 
person. Under en femårsperiod så bedöms att cirka 13 
personer kommer att vara i behov av ett boende. Det 
poängteras också att det är viktigt att bygga en ny 
gruppbostad samt ett LSS/SoL boende. 

 Individ- och familjeomsorgen, barn och familj, redovisar det 
ekonomiska resultatet 2020 samt statistik rörande 
institutionsvård, familjehemsvård, kontaktfamilj/ 
kontaktperson, öppenvårdsinsatser och ensamkommande 
barn. 

 Individ- och familjeomsorgen, vuxen, redovisar statistik 
rörande försörjningsstöd med antal hushåll och hushåll med 
barn, kostnader rörande HVB samt bosociala kontrakt. När 
det gäller biståndsbedömning så gick antalet ansökningar ner 
i mars 2020 men nu börjar man se en viss ökning. 

 Det ekonomiska resultatet redovisas samt Covid-intäkter 
nämnden har fått per enhet.  
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§ 19 SN 41/2021-042 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis redovisas ett underskott på 3 057 tkr:  

Politisk verksamhet 268 

Central administration 2 135 

Individ- och familjeomsorg - 535 

Vård och omsorg - 4 844 

Verksamheten för funktionshinder - 2 541 

Arbetsmarknadsverksamheten 2 460 

Summa - 3 057 

 
 

Måluppfyllelsen har tre nivåer. Socialnämnden har 14 mål och 8 är 
uppfyllda, 4 delvis uppfyllda och 2 mål som inte är uppfyllt, 
heltidstjänster och budget i balans. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 20 SN 164/2020-754 

Riktlinje gällande ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar den nya riktlinjen gällande ekonomiskt 
bistånd. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 16 december 2020, § 134, att 
återremittera ärendet för ett förtydligande gällande 2.4 om rätten till 
bistånd till media. 

Förslag till förtydligande till 2.4, tilläggen är markerade med kursiv 
text: 

För att kunna ta del i samhällslivet finns det idag ett behov av att ha 
tillgång till dator eller jämförbar utrustning, så som smartphone eller 
surfplatta, samt internetuppkoppling i hemmet. Detta då samhället 
idag ställer högre krav på att kunna sköta ärenden och ha tillgång till 
dator och internet i allt från jobb- och bostadssökande till att söka 
andra typer av ersättningar exempelvis via Försäkringskassan. Rätt 
till ekonomiskt bistånd kan vid särskilda behov och efter en restriktiv 
individuell prövning, beviljas till internetuppkoppling, komplettering 
eller nyanskaffning av dator samt programvara. Vid bedömningen 
ska särskild hänsyn tas till behoven hos barnfamiljer där barn och 
ungdomar går i skolan. Det är också viktigt att föräldrarna kan ta del 
av informationen från skolan, vilket ofta sker via Internet. 
Ekonomiskt bistånd kan även vid särskilda behov och efter en restriktiv 
individuell prövning, beviljas till inköp av dator eller jämförbar 
utrustning och programvara beviljas vid behov med max 5 % av 
prisbasbeloppet. För barn och ungdom som via skolan får hemdator 
mot depositionsavgift beviljas i stället avgiften med max 5 % av 
prisbasbeloppet. Bistånd till internetuppkoppling kan vid behov 
beviljas med max 0,5 % av prisbasbeloppet. Ovanstående bistånd 
beviljas endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Socialnämnden vill ha en återrapportering efter ett år gällande 
bistånd till media. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialnämnden antar den nya riktlinjen gällande ekonomiskt 
bistånd. 

Yrkande 

Kjell Persson (S) yrkar att man går tillbaka till tidigare regler när det 
gäller utbetalning av julpeng. 

Christina Johansson (M) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med Kjell 
Perssons (S) ändringsyrkande finner ordföranden att socialnämnden 
beslutar bifalla förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 21 SN 38/2021-041 

Socialnämndens kompletteringsbudget 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden begär att för oavslutade investeringsprojekt 
under 2020 få överföra 4 415 tkr till investeringsbudget för 
2021. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse 2020 på totalt 
4 415 tkr. Av dessa medel begär nämnden att 4 415 tkr förs över till 
2021. Kommentarer till respektive investeringsprojekt framgår i 
tjänsteskrivelsen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 22 SN 148/2020-007 

Granskning avseende upphandling och inköp 

Socialnämndens beslut 

1. Skicka föreslagna åtgärder till kommunstyrelsen eftersom 
inget kan genomföras av socialförvaltningen själva. 

2. Godkänna förvaltningens svar som svar till revisionen.  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har genomfört en fördjupad granskning av 
om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-
direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument samt hur 
kommunen förebygger mutor och jäv i samband med 
upphandlingar. När det gäller upphandling så innefattar det alla köp 
från 1 krona. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
inköpsverksamheten i vissa avseenden inte följer interna 
styrdokument. Utifrån genomförd dataanalys bedömer revisorerna 
även att det finns betydande risk för att inköp i vissa fall inte sker i 
enlighet med gällande lagstiftning. I granskningen konstateras 
vidare att kommunen endast i begränsad omfattning har ett aktivt 
förebyggande arbete mot mutor och jäv i samband med 
upphandlingar. 

Vad som är tydligt, utifrån revisionens utredning och förslag var att 
förvaltningens personer som handlar för förvaltningen, drygt 50 
personer, saknar kunskap och stöd (personligt, dokuments- och 
systemmässigt) att göra rätt vid inköp. 

Förvaltningen har ett stort behov av stöd utifrån riktlinjer, rutiner 
och utbildning. Det mesta av detta måste initieras och startas upp 
utifrån kommunstyrelsen och att införa ett elektroniskt 
inköpssystem, är en nödvändig åtgärd. 

Förslag på åtgärder 

 Mer utbildning inom LOU samt praktisk hantering av inköp 
och avrop. 
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 Kompletterande rutiner och beskrivningar utifrån vad som 
saknas. 

 En rubrik ”Inköp” på Insidan som innehåller riktlinjer, rutiner 
och beskrivningar. 

 Bättre systemstöd (IT-spend) för uppföljning och kontroll av 
köp och avtalstrohet men även för att hålla koll på takvärde 
och takvolym. 

 Tydliggör hur lag om efterannonsering ska uppfyllas (lyfts ej i 
granskningen). 

 Delegationsordningen bör tydliggöras vilka inköpsbeslut som 
ska återrapporteras till nämnden. 

 Hur ska vi koppla våra mål till upphandlingarna? 
 Kommunens ansvar behöver styras utifrån en gemensam 

inköpsverksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Revisionen 
KPMG 
Kommunstyrelsen 
Akten  



  
PROTOKOLL 13 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 SN 44/2021-70 

Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut, 
period 1 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 
2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, kommunens revision och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagens 4 kapitel, § 1 samt 9 § LSS (Lagen om stöd och 
service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre 
månader från dagen från respektive beslut.  

De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, gällande vård- och omsorg och 
individ- och familjeomsorg och enligt LSS gällande verksamheten för 
funktionshinder.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Akten  
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§ 24 SN 43/2021-009 

Återrapportering av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut 

Socialnämndens beslut 

1. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 
 

2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2004, § 91 att 
kommunstyrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
lämnat under föregående år eller tidigare och som ännu inte 
avrapporterats. 

Socialnämnden har återrapporterat alla sina uppdrag från 
kommunfullmäktige.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 25 SN 85/2018-046 

Firmatecknare för socialförvaltningens fonder 

Socialnämndens beslut 

1. Handläggare Anna-Lena Andersson, handläggare Catharina 
Eriksson, samt handläggare Anna Lindroos utses till 
firmatecknare för Samfond 4, 5 och 6 med gemensam 
behörighet. 

2. Socialnämndens tidigare beslut angående firmatecknare för 
samfonderna upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har ansvaret över den löpande förvaltningen av 
Arboga sociala centralnämnds allmänna understödsfond 4, Arboga 
sociala centralnämnds sjuk- och konvalecensfond 5 samt Arboga 
sociala centralnämnds fond för trivselfrämjande åtgärder bland 
pensionärer och handikappade 6. 

Ekonomienheten har hand om kapitalförvaltningen av fonderna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Ekonomienheten 
Länsstyrelsen 
Akten  
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§ 26 SN 84/2020-004 

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Föreslagen komplettering till dokumenthanteringsplan 
angående HSA-katalogen, ansökningar om behörigheter samt 
loggar godkänns. 

2. Handlingar gällande ansökningar om behörigheter som är 
äldre än två år och har upphört får gallras. 

Sammanfattning 

Enligt arkivreglemente (antagen av KF § 108, 2015) ska varje 
myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras. Kravet grundas på bestämmelser 
i offentlighetslagstiftningen. 

En handling är inte gallringsbar om den inte finns upptagen i 
gallringsföreskrifterna utan måste då bevaras. 

Socialnämnden beslutade den 24 april 2002, § 144, att fastställa 
socialnämndens dokumenthanteringsplan. Socialnämnden beslutade 
den 12 december 2012, § 172, och den 16 december 2020, § angående 
revidering av dokumenthanteringsplan för socialnämnden.  

Socialnämnden hanterar loggar från verksamhetssystemen, ansökan 
om behörigheter samt HSA-katalogen varför gallrings/ 
bevaranderegler behöver kompletteras i dokumenthanteringsplanen. 

Handlingar Gallring Anmärkning 

Loggar 10 år Förvaras i närarkivet 

HSA-katalog 10 år Digitalt 

Ansökan om 
behörigheter 

2 år efter 
behörighetens 
utgång 
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För att tidigare ansökningar om behörigheter ska få gallras så 
behöver socialnämnden besluta att de som är äldre än två år och att 
behörigheten har upphört så kan dessa gallras. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 27 SN 177/2020-103 

Verksamhetsberättelse för socialnämndens råd 2020 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner redovisningen av 
verksamhetsberättelser för kommunala pensionärsrådet och 
kommunala anhörigrådet för år 2020. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat den 20 februari 2003 att råden 
årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om sin verksamhet. 

Verksamhetsberättelser för år 2020 avseende kommunala 
pensionärsrådet och kommunala anhörigrådet redovisas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala anhörigrådet 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 28 SN 56/2021-000 

Informations- och meddelandeärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

1. Månadsstatistik januari 2021 

Socialnämnden 

2. Socialnämndens protokoll 2021-01-27 

Arbetsförmedlingen 

3. Arbetsmarknadsstatistik januari 2021 

Inspektionen för vård och omsorg 

4. Beslut gällande tillsyn 2021-02-03 

Region Västmanland 

5. Avtal om patientnämndsverksamhet 

Västmanlands Tolkservice 

6. Kallelse 2021-02-19 

Kommunala pensionärsrådet 

7. Minnesanteckningar december 2020 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 29 SN 39/2021-002 

Anmälan av delegationsbeslut februari 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Socialchef Ove Bergman, 15 januari – 9 februari 2021, 6 anställningar 
inom AMV 
Enhetschef Sari Korpi, januari 2021, 3 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, januari 2021, 5 anställningar  
Enhetschef Jan Regedantz-Valentin, januari 2021, 2 anställningar  

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

januari 2021 
15 färdtjänstbeslut (varav tre avslag ledsagare) 
3 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

januari 2021 
1 sysselsättning 
4 boendestöd 
60 hemtjänst  
7 Trygghetslarm 
1 dagverksamhet Triangeln 
8 särskilt boende 
12 korttidsvistelse  
1 växelvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

januari 2021 
2 Kontaktperson  
2 Boende vuxna (varav ett avslag) 

Faderskap 

januari 2021 
9 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
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11 Beslut inleda utredning 
9 Utredning avslutas 

Dödsboanmälan 

Januari 2021 
1 Dödsboanmälan hänskjuts till bouppteckning 
2 Dödsboanmälan till skattemyndighet 

Barn och unga 

januari 2021 
2 Beslut om extrakostnad i öppenvård 
2 Beslut om extrakostnad under placering 
2 Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs efter 
omprövning 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats upphör 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
3 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
5 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
11 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
9 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Åtalsunderlåtelse 
1 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 LVU beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut 
om vård 43:2 
1 LVU omedelbart omhändertagande enligt 6 § underställs enligt 7 § 
1 LVU omedelbart omhändertagande fastställs enligt 8 § 
1 LVU placering i familjehem jämlikt 1 § 
1 LVU Placering institution jämlikt 1 § 
2 LVU övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 
§ 1 och 2 st 
3 Uppdrag öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Avge yttrande till polismyndighet 
 



  
PROTOKOLL 22 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Familjerätt 

januari 2021 
1 Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
1 Utredning inleds 
1 Utse utredare jml 6 kap 19 § FB 

Ensamkommande 

januari 2021 
1 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 

Vuxen 

januari 2021 
12 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
2 LVM utredning enligt 7 § inleds 
10 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
3 Uppdrag Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
19 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
3 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
2 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
6 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring av pågående 
insats 
12 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
1 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
3 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
2 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

januari 2021 

3 Avge yttrande i ekonomiärende 
200 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
228 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
9 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
SoL 



  
PROTOKOLL 23 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2 Omprövning av beslut 
2 Ur etableringen 
2 Utredning avslutas med insats 
4 Utredning avslutas utan insats 
6 Utredning inleds 
22 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
15 Sysselsättning grundbeslut 
8 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
8 Sysselsättning utredning inleds 
12 Uppdrag sysselsättning grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

januari 2021 

19 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
2 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
25 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
1 § SoL 
1 Ur etableringen 
25 Utredning avslutas med insats 
25 Utredning inleds 
17 Sysselsättning Grundbeslut 
17 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
17 Sysselsättning Utredning inleds 
10 Uppdrag sysselsättning grundbeslut 

IFO-chef 

1 beslut, förordnande av personal från socialjouren i Västerås stad 
angående jour, 2021-02-03 

Arbetsutskottet 

2021-02-03 § 12-32, 2021-02-09 § 33 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 24 (24) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-17  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 SN 1/2021-000 

Teman till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden fastställer föreslagna teman på nämndens 
sammanträden 2021. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram olika förslag på teman till 
socialnämndens sammanträden. För mars-april är följande teman 
planerade: 

Mars -Barn och ungdomsfokus 

April - Regionen - Patientnämnden/Hjälpmedelsnämnden 

Nämnden föreslår följande teman för resterande sammanträden 
2021: 

 Demensvård - en röd tråd 
 Hemsjukvård 
 Socialpsykiatri 
 Statsbidrag - hur har de använts 
 Redogöra för olika Case från verksamheterna 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  


