Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Sida 1

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Hovden, Stadshuset kl. 08:00-14:20 med inledning på Maria Nova

Beslutande

Erik Ekblom (M), ordförande
Sebastian Clausson (S), vice ordförande
Richard Thorell (M), ledamot, ej § 47
Urban Claesson (M), ledamot
Fanny Carlsson (M), ledamot §§ 41-48
Margareta Alexandersson (KD), ledamot
Bengt-Olof Aronsson (L), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Ola Bertilsson (S), ledamot
Gun-Britt Alenljung (S), ledamot
Sara Wallmon (V), ledamot
Riitaa Holmblad (SD), ledamot
Anita Ahl (M), tjänstgörande ersättare §§ 33-40
Heléne Stengel (M), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ninni Larsson (S), ersättare, ej §§ 40-48
Anton Johnsson (S), ersättare, ej §§ 40-48
Marie Molin (S), ersättare, ej §§ 40-48
Kajsa Byne (V), ersättare, ej §§ 40-48
Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 39
Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef §§ 40-48
Elizabeth Lindholm Hahne, utredare, ej §§ 45-48
Karin Utbo, socialchef
Helena Andersson, sekreterare

Justerare

Sebastian Clausson

Justeringens plats och tid

Stadshuset enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Helena Andersson
Ordförande

Erik Ekblom
Justerande

Sebastian Clausson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 33-48

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2019-03-19

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Anslagsdatum

2019-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Helena Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-04-17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 33

Dnr 2019/00002

Godkännande av dagordning

Beslut

Socialnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 34

Dnr 2019/00040

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut bostadsanpassare (SN 2019/58)

Delegationsbesluten om bostadsanpassning för februari månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut ANDT-handläggare (SN 2019/59)

Delegationsbeslut om tillfälliga tillstånd för februari månad 2019 anmäls och
läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut trafiksamordnare (SN 2019/21)

Delegationsbeslut om färdtjänst för januari och februari månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut för riksfärdtjänst för januari 2019 anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut försörjningsstöd (SN 2019/92)

Delegationsbeslut avseende försörjningsstöd för februari månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorg (SN 2019/93)

Delegationsbeslut avseende barn- och unga för februari månad 2019 anmäls
och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut avseende vuxna för februari månad 2019 anmäls och läggs till
handlingarna.
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 5, 12 och 22 februari 2019
anmäls och läggs till handlingarna.

Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 35

Dnr 2019/00005

Handlingar att anmäla

1. Kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till
överförmyndarnämnden
SN 2019/6
2. Rapport från Ungdomsmottagningen Mariestad 2018
SN 2019/80
Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 36

Dnr 2019/00001

Uppdrag till sektorchefen

Beslut

Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att handlingarna till
socialnämndens arbetsutskott för individärenden kan distribueras digitalt.
Bakgrund

Ordförande Erik Ekblom (M) föreslår socialnämnden att lämna följande
uppdrag till socialchefen:
För att minska det administrativa arbetet och pappershanteringen för
tjänstemän och förtroendevalda, får chefen för sektor stöd och omsorg i
uppdrag av socialnämnden att tillse att handlingarna till socialnämndens
arbetsutskott för individärenden kan distribueras digitalt.
Nämnden vill i detta sammanhang trycka på vikten av att tillskapa en process
som inte ökar den administrativa bördan för varken handläggare eller
administrativ personal.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Sebastian Clausson (S) tillstyrker förslag till beslut.
Underlag i ärendet

Socialnämndens pågående uppdrag, lista daterad 2019-03-04

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 37

Dnr 2019/00003

Information på sammanträdet

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Maria Nova

Socialnämnden inleder sammanträdet med verksamhetsbesök på Maria Nova.
Socialchef

Karin Utbo är ny socialchef och presenterar sig för socialnämnden.
Nya avgifter från 1 april 2019

Utredare Elizabeth Lindholm Hahne informerar om ny taxa för hemvård,
boendestöd samt hälso- och sjukvårdsinsatser (hemsjukvård) i ordinärt boendet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 38

Dnr 2019/00067

Revidering av dokumenthanteringsplan för socialnämndens
verksamheter

Beslut

Socialnämnden antar revidering av dokumenthanteringsplanen för
socialnämndens verksamheter.
Bakgrund

Socialnämnden beslutade att anta dokumenthanteringsplanen för
socialnämndens verksamheter inom sektor stöd och omsorg den 13 februari
2018, § 35. Kommunarkivarie Daniel Pubols har efter det förslag på ett antal
ändringar i dokumenthanteringsplanen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunarkivarie Daniel Pubols, 2019-02-25,
Revidering av dokumenthanteringsplan för socialnämndens verksamheter
Förslag på ändringar i dokumenthanteringsplanen, upprättat av
kommunarkivarie Daniel Pubols, 2019-02-15

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Vård och omsorgschef Britt Johansson
Biståndschef Catharina Andersson
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Kommunarkivarie Daniel Pubols

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 39

Dnr 2019/00066

Anmälan enligt Lex Maria orsakad av brister i
läkemedelshantering

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Av 3 kap. 5 § första stycket i patientsäkerhetslagen ( 2010:659 ) ska vårdgivaren
anmäla händelser som har medfört en vårdskada till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
2019-02-25, Anmälan enligt lex Maria på grund av brister i läkemedelshantering
Utredning av läkemedelsavvikelse där patient ej erhållit ordinerat läkemedel
under en längre tid upprättad av Pia Stenlund, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, 2019-02-25

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 40

Dnr 2018/00139

Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg efter
granskning av myndighetsutövning

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 20 augusti 2018 en
inspektion vid enheten för barn och unga i Mariestad vad avser
myndighetsutövning. Nämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtas eller har
vidtagits för att säkerställa:


Att barn som fyllt 15 år och som placeras med stöd av socialtjänstlagen
har samtyckt till insatsen



Att placeringar motsvarar barns behov



Att utredning alltid inleds vid ansökan från enskilda och avslutas med
ett beslut med besvärshänvisning i de fall beslutet går den enskilde
emot.

Nedanstående redogörelse har lämnats till Inspektionen för vård och omsorg.
Inom enheten pågår sedan en tid ett utvecklingsarbete avseende handläggning
och dokumentation. Omorganisationen som inkluderar handläggarna för
ensamkommande i det övriga handläggningsarbetet bidrar till att skapa en
större enhetlighet i arbetet. Det pågår samtidigt ett kontinuerligt arbete med att
revidera och gör rutiner kända. Tillsättandet av en 1:e socialsekreterare med
ansvar för den dagliga arbetsledningen innebär en betydligt större möjlighet att
vägleda i arbetet så att upprättade rutiner följs. Dessa åtgärder är en del av det
arbete som har utförts för att säkerställa att redovisade brister åtgärdas.

Samtycke till föreslagna eller planerade insatser
Det är naturligtvis en förutsättning att enskilda samtycker till insatser enligt
socialtjänstlagen. Det är viktigt att socialsekreterare som möter utsatta har
kunskap om hur samtal hålls och grunden för ett gott bemötande.
Det nu aktuella materialet efter tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
kommer att användas som diskussionsunderlag med medarbetarna inom
enheten.

Placeringar motsvarar barns behov
Barn- och ungdomsenheten arbetar med stöd av BBiC och fokus ligger på
barns och ungas behov. Alla insatser ska planeras och genomföras utifrån en
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Sn § 40 (forts.)

noggrann analys av behoven och hur dessa bäst kan tillgodoses. I
socialsekreterarnas metodgrupp diskuteras denna typ av frågor. Gruppen leds
av 1:e socialsekreterare.
Individ- och familjeomsorgen har ett nära samarbete med andra aktörer runt
barn och unga, bl.a. förskola, skola, elevhälsa, hälso- och sjukvården samt barnoch ungdomspsykiatrin. Socialsekreterarna samarbetar med aktörer från dessa
verksamheter för att skräddarsy insatser utifrån de ungas behov.
När det gäller insatser för barn och unga har socialnämnden antagit ”Riktlinje
för placeringar och andra insatser avseende barn och unga”. Riktlinjen har
bilagts skrivelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Utredningar ska inledas efter ansökan och avslutas med ett beslut med
besvärshänvisning i de fall beslutet går den enskilde emot
Handläggningsprocesser finns beskrivna i kommunens interna nätverk. I det
pågående utvecklingsarbetet ingår att göra rutiner och processverktyget kända
för medarbetarna. Rutiner, lagtext och andra stöddokument finns länkade till
processerna. Ett förtydligande av hur avslagsbeslut ska hanteras samt
”Beslutshänvisning” ska läggas till i process som rör ansökan som rör barn och
unga. Detta förtydligar ytterligare hur socialsekreterarna ska hantera den typen
av ärenden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson,
2019-02-01, Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg, efter
granskning av myndighetsutövning, dnr 8.5-19148/2018-8

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 41

Dnr 2019/00053

Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Den som arbetar inom socialtjänsten ska genast rapportera om denne
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig
risk för ett missförhållande som rör den som får, eller kan komma ifråga för,
insatser inom verksamheten (14 kap 3 § SoL).
Socialnämnden ska informeras om de rapporter som tas emot.
Ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Det har uppmärksammats att en vikarie i verksamheten har haft en
gränsöverskridande relation till en boende. Den boendes psykiska hälsa har
påverkats negativt av händelserna och har fått extra stöd och mer
behovsmedicin. Det har under utredningen framkommit att vikarien även på ett
omdömeslöst sätt hanterat information om andra boende och om
arbetskamraterna.
Efter att händelserna blivit kända har vikarien stoppats för fortsatt tjänstgöring.
Händelserna är så allvarliga att en anmälan enligt Lex Sarah har skett,
2019-01-29.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson,
2019-02-01, Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg upprättad av individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-01-29, tillsammans med bifogade
handlingar; Händelseanalys av gränsöverskridande handlingar i verksamhet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Sn § 41 (forts.)

upprättad av enhetschef Benny Stenlund, 2019-01-18 och Utredning lex Sarah
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-01-29

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 42

Dnr 2019/00054

Yttrande med anledning av icke verkställt beslut av
avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Beslut

Socialnämnden avger yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet
med upprättat förslag.
Bakgrund

En pojke beviljas 2018-02-15 avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS.
Beslutet har inte kunnat verkställas då det saknas resurspersoner för uppdraget.
2018-08-15 ansöker mamman om korttidsvistelse i stället, då hon anser att
behovet fortfarande kvarstår men att korttidsvistelse skulle vara ett bättre
alternativ för sonen. Ansökan om korttidsvistelse dras tillbaka 2018-10-25 av
modern som då menar att det är mycket som pågår runt sonen och att en
inskolning till ny verksamhet inte är lämplig just nu. Överenskommelse görs att
mamman återkommer till handläggaren när förutsättningarna för inskolning är
bättre.
I dagsläget har mamman inte återkommit med någon ny ansökan.
Pojken har inte haft tidigare insatser enligt LSS. Det har inte heller erbjudits
andra insatser under väntetiden. Handläggare har haft kontakt med mamman
under perioden.
Kommunens beräknade kostnad för insatsen är 3 360 kr/månad.
Då ingen annan insats varit aktuell i väntan på att beslutet skulle verkställas har
kommunen inte heller haft några kostnader för någon sådan.
Rekrytering av personal utan erfarenhet av arbete med målgruppen leder ofta
till att uppdraget inte fullföljs utan avslutas i ett för tidigt skede. Det skapar en
stor oro för både barnet/ungdomen och dennes familj. Då relationsskapandet i
dessa ärenden är av yttersta vikt är det därför viktigt att hitta en lösning där man
inte behöver byta resursperson.
Eftersom det finns svårigheter att rekrytera personal som kan utföra insatsen
”avlösarservice i hemmet” används i dagsläget personal som är anställda inom
korttidsverksamheten för LSS gällande barn och unga i Mariestads kommun.
Då det var hög arbetsbelastning på denna korttidsverksamhet under den
aktuella perioden var det inte då möjligt med denna lösning.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Sn § 42 (forts.)
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Fredrik Höglund och individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-02-12, Yttrande med anledning av
icke verkställt beslut av avlösarservice enligt 9 § 5 LSS, dnr 8.8.1-37045/2018-2
Begäran från IVO om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut,
inkommen 2019-02-01
Utredning avlösare LSS upprättad av handläggare Anna Åkerström, 2018-02-15
Utdrag ur journal daterad 181025, upprättad av handläggare Anna Pethrus

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Fredrik Höglund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
Sn § 43

Dnr 2019/00055

Yttrande med anledning av icke verkställt beslut av
korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Beslut

Socialnämnden avger yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet
med upprättat förslag.
Bakgrund

Beslut som inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen
för vård och omsorg. Med anledning av sådant ärende ska socialnämnden nu
avge yttrande.
Mamman till aktuell pojke ansöker 2018-08-15 om korttidsvistelse enligt 9 § 6
LSS. Modern återkommer till handläggare 2018-10-25 och tar då tillbaka
ansökan med anledning av att det just nu inte är lämplig tidpunkt att införa
något nytt för pojken, det händer mycket andra saker runt omkring just nu.
Hon menar att pojken inte klarar av för mycket förändring på en gång.
Handläggare har felaktigt rapporterat detta som ett icke verkställt beslut, till
Inspektionen för vård och omsorg, och också blandat ihop datum för ansökan
och beslut.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Fredrik Höglund och individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-02-15, Yttrande med anledning av
icke verkställt beslut av korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS,
dnr 8.8.1-35001/2018-2
Begäran från IVO om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut,
inkommen 2019-02-01
Utdrag ur journal daterad 181025, upprättad av handläggare Anna Pethrus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sn § 43 (forts.)

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Fredrik Höglund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 44

Dnr 2019/00048

Redovisning gällande hantering av klagomål inom sektor
stöd och omsorg

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg inkommer 190128 med begäran om
socialnämndens redovisning med anledning av inkomna klagomål. Uppgifterna
ska ha inkommit senast 190222.
Anledningen till begäran är att vårdnadshavare vid tre tillfällen lämnat klagomål
till inspektionen för vård och omsorg avseende hur ärendet har handlagts av
socialtjänsten.
Klagomålen har hanterats i enlighet med rutin.
Dialog och möten med socialsekreterare, vårdnadshavare och enhetschef har
genomförts.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Erik Ekblom (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Fredrik Höglund och individ- och
familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-02-15, Redovisning gällande
hantering av klagomål inom sektor stöd och omsorg, dnr 8.5-4812/2019-1
Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg, upprättad av
socialsekreterare Martina Boklund-Masatovic och enhetschef Fredrik Höglund,
2019-02-05, Redovisning gällande hantering av klagomål inom sektor stöd och
omsorg, dnr 8.5-4812/2019-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Sn § 44 (forts.)

Expedierats till:
Socialchef Karin Utbo
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson
Enhetschef Fredrik Höglund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 45

Dnr

Individärende - Umgängesbegränsning

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 46

Dnr

Individärende - Umgängesförbud

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 47

Dnr

Individärende - Särskilt förordnad vårdnadshavare

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-03-19

Socialnämnden
Sn § 48

Dnr

Individärende - Umgängesbegränsning

Ärendet innehåller sekretess

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23

