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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-10-25

2 (23)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justering har tillkännagivits genom anslag
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Justering

2011-------------

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

2011-10-25

Sid
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§ 118
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Rapport till Länsstyrelsen angående NP projektets verksamhet
första halvåret 2011
• Förvaltningsövergripande TEAM-arbete med familjer där det finns
barn med symptom på neuropsykiatriska funktionshinder
• Anhållan om kompensation för merkostnader i samband med
leasing av gasdrivna fordon
• Fråga angående AVA-projekt
• Fråga angående tillstånd för Handikappparkering
• Fråga om merkostnad för ledsagning vid aktivitet
• Fråga om digitalt nyckelhanteringssystem
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

4 (23)

§ 119
Information Daglig verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Lena Hedvall Nilsson, enhetschef inom daglig verksamhet informerar
tillsammans med brukare från datagruppen om daglig verksamhets firande av
deras 50 års jubileum.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

5 (23)

§ 120
Information om fritt val, ett år efter införandet.
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till Beslut
Den 1 september 2010 infördes fritt val i kommunen. En nulägesrapport ges till
omsorgsnämnden av, Eva Klang, utredningssekreterare.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

6 (23)

§ 121
Information angående Lex Sarah
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller redovisar inkomna Lex Sarah
anmälningar. De ärenden som redovisas är 2011/337, 2011/356, 2011/369 och
2011/391. Omsorgsnämnden informerades även om de nya
handläggningsrutiner gällande Lex Sarah anmälningar till Socialstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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7 (23)

Dnr 2011/420 009

§ 122
§ 71 AU 2011-10-11
Svar på enkät hemtjänst
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att överlämna enkätsvaren till Kommunfullmäktige.
Skäl till beslut
Omsorgsförvaltningen har skickat ut en enkät till de personer som valt privata
leverantörer av hemtjänst, i enlighet med förfrågningsunderlaget, där det anges
att omsorgsnämnden ska genomföra en uppföljning på individnivå inom sex
månader från verksamhetsstart.
Enkäten har skickats ut till de personer som valt leverantörer under perioden
september – december 2010. 30 personer omfattas av enkäten, Tre leverantörer
berörs av enkäten övriga har fått sina kunder under 2011.
Urvalet är för litet för att man ska få en rättvisande bild. Frågorna är utformade
med Socialstyrelsens frågor som grund. Enkäten skickades ut 2011-04-18. 23
personer har svarat. Total svarsprocent: 77.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2011/418 040

§ 123
§ 65 AU 2011-10-11
Ekonomiskt utfall per den 30 september 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna det ekonomiska utfallet per den 30
september 2011 på -15,025 mnkr
Beskrivning av ärende
Omsorgsverksamheten visar ett underskott på -15,025 mnkr
Underskottet beror på att minskningen av antalet platser i särskilt boende sker
successivt under året samt på ett ökat behov av boenden enligt LSS och inom
psykiatrin
_____
.

Protokollsutdrag till
kommunstyrelsen
ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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9 (23)

Dnr 2011/348 007

§ 124
§ 67 AU 2011-10-11
Svar på revisorernas granskning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att:
• Genom översyn av delegationsordningen säkerställa ansvarsområden för
enhetschefer och utarbeta chefskontrakt som tydliggör uppdrag och
befogenheter
• Utarbeta en tydlighet i uppdraget som Teamledare.
Omsorgsnämnden beslutar att översända svaret till Kommunfullmäktige
Skäl till beslut
Iakttagelse.
Enhetschefernas uppdrag och befogenheter överensstämmer inte fullt ut.
Chefskontrakt har inte implenterats.
Svar:
Genom översyn av delegationsordningen säkerställa ansvarsområden för
enhetschefer och utarbeta chefskontrakt som tydliggör uppdrag och
befogenheter.
Iakttagelse.
Enhetscheferna har behov av stöd för att kunna ta sitt ansvar.
Svar:
Omsorgsförvaltningen utökar antalet distriktschefer inom äldreomsorgen från
en till två, med start 2011-12-01, vilket ger möjlighet till mer individuellt
anpassat stöd för enhetscheferna.
Iakttagelse.
Teamledarfunktionen behöver tydliggöras.
Svar:
Utarbeta en tydlighet i uppdraget som Teamledare.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av den
nya ledningsorganisationen som trädde i kraft 2009-01-01 inom
omsorgsförvaltningen.
Revisorna, grupp 2 i Hässleholms kommun önskar Omsorgnämndens svar över
revisorernas lämnade iaktagelser.
_____
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

10 (23)

Dnr 2011/290 047

§ 125
§ 68 AU 2011-10-11
Beslut på införande av kvalitetsgarantier
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att införa kvalitetsgarantier inom
Omsorgsförvaltningens verksamheter.
Skäl till Beslut
Riksdagen beslutade våren 2010 om en nationell värdegrund som frivilligt kan
kompletteras med lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Det är ett sätt för
kommunen att förtydliga sina service- och kvalitetsnivåer.
Omsorgsförvaltningen föreslår att det även ska gälla övriga verksamheter
såsom LSS, Psykiatri och Hälso- och sjukvård.
Beskrivning av ärende
Garantin handlar om relationen mellan utföraren och brukaren. Den bör vara
en konkret beskrivning av vad brukare, deras anhöriga och övriga
kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder.
Garantin ska grunda sig på Omsorgsnämndens värdighetsgaranti och mål samt
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och
Hälso- och sjukvårdslagen.
Kvalitetsgarantin ska villkorslöst utlova nöjdhet hos brukare och den ska vara
tydlig samt lätt att förstå. Kvalitetsgarantin bör vara utformad så att det blir en
utmaning för kommunen. Det ska framgå tydligt vart brukaren vänder sig när
vi inte uppfyller garantin.
En arbetsgrupp inom Omsorgsförvaltningen har under våren 2011 arbetat fram
ett förslag som har varit på remiss till Kommunala pensionärsrådet,
Kommunala handikapprådet samt Omsorgsförvaltningens centrala
samverkansgrupp.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid

11 (23)

2011/290 047

§ 126
§ 69 AU 2011-10-11
Ansökan prestationsersättning för införandet av lokala
värdighetsgarantier
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att översända ansökan om prestationsersättning för
införandet av lokala värdighetsgarantier till Socialstyrelsen.
Beslut
Riksdagen beslutade våren 2010 om en nationell värdegrund som frivilligt kan
kompletteras med lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Det är ett sätt för
kommunen att förtydliga sina service- och kvalitetsnivåer.
Omsorgsförvaltningen föreslår att det även ska gälla övriga verksamheter
såsom LSS, Psykiatri och Hälso- och sjukvård.
Beskrivning av ärende
Garantin handlar om relationen mellan utföraren och brukaren. Den bör vara
en konkret beskrivning av vad brukare, deras anhöriga och övriga
kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder.
Garantin ska grunda sig på Omsorgsnämndens värdighetsgaranti och mål samt
Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och
Hälso- och sjukvårdslagen.
Kvalitetsgarantin ska villkorslöst utlova nöjdhet hos brukare och den ska vara
tydlig samt lätt att förstå. Kvalitetsgarantin bör vara utformad så att det blir en
utmaning för kommunen. Det ska framgå tydligt vart brukaren vänder sig när
vi inte uppfyller garantin.
En arbetsgrupp inom Omsorgsförvaltningen har under våren 2011 arbetat fram
ett förslag som har varit på remiss till Kommunala pensionärsrådet,
Kommunala handikapprådet samt Omsorgsförvaltningens centrala
samverkansgrupp.
Omsorgsförvaltningen har möjlighet att ansöka om totalt 541 800 kr varav
100 000 kronor är startbidrag.
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid
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Dnr 2011/419 047

§ 127
§ 70 AU 2011-10-11
Överföring av redovisningsansvar gällande Anhörigstöd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att överta Simrishamns kommuns
redovisningsansvar för länsövergripande projekt för att utveckla anhörigstödet.
Skäl till beslut
Simrishamns kommun har varit värdkommun för projektet med Camilla
Svensson, anhörigkonsulent, som ansvarig.
Hässleholms kommun är en av initiativtagarna till projektet och därmed faller
det sig naturligt att vi tar över värdskapet. Projektansvarig i Hässleholms
kommun blir Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent.
På kontot finns för närvarande 417 tkr. Inkomna fakturor betalas av
Simrishamns kommun och en ekonomisk redovisning lämnas innan medlen
slutligen överförs. Länsstyrelsen i Skåne län godkänner att redovisningen för
beviljade medel till länsövergripande projekt för att utveckla anhörigstödet
överflyttas till Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärende
På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen sedan 2005 fördelat
stimulansmedel för att stödja kommunerna i deras arbete med att förstärka
stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Det regionala nätverket
för anhörigkonsulenter/motsvarande i Skåne har också beviljats medel för att
utvecklas. Nätverket startade för drygt fyra år sedan på initiativ av Hässleholm
kommun och Malmö kommun i samarbete med Kommunförbundet Skåne.
Länsstyrelsen i Skåne län har 2009-12-15 beviljat 500 000 kr till projekt för att
förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i form av en
länsövergripande informationskampanj.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/385 003

§ 128
§ 73 AU 2011-10-11
Betänkande kommunaliserad hemsjukvård
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden att till kommunstyrelsen lämna
följande svar som sitt yttrande avseende betänkandet kommunaliserad
hemsjukvård (SOU 2011:55)
• Att finansiering av det utökade hälso- och sjukvårdsansvaret regleras
genom att ekonomiska medel fördelas från landsting till kommun
• Att vid förändring av befintlig lagstiftning för utökade hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom den kommunala hemsjukvården skall ett tydligt
ansvar avseende läkarmedverkan anges.
• Att tydliga kompetenskrav skall anges till både legitimerad personal och till
vårdpersonal som får utföra delegerade arbetsuppgifter på uppdrag av
legitimerad personal.
• Att utökade medel tillsätts för att höja kompetensen hos vårdpersonal inom
den kommunala hemsjukvården. Detta gäller även för legitimerad personal.
• Att ytterligare resurser tillskapas för att tillgodose ökade hälso- och
sjukvårdsinsatser av legitimerad personal under jourtid.
• Att tydliga föreskrifter utformas kring hur många delegeringar som varje
sjuksköterska skall ansvara för.
• Att gemensamma informationssystem utifrån de säkerhetsbestämmelser
som anges i patientsäkerhetslagen tillskapas.
• Att tolkningen kring tjänsteköp i lagen om offentlig upphandling (LOU)
tydliggörs
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-10-25
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§ 129
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

2011-09-01 – 09-30

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslagg
Dagverksamhet, psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet, dementa, bifall och avslag

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-09-01—09-30
c. Jämkning Säbo dubbla boendekostnader, 101006-110914
d. Anställningar omr HO 2011-09-20--21
e. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-10-11
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

71+1
12+4
46+1
2+0
9+0
87+0
55+0
11+0
58+0
1+0
2+0
2+0
1+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

35+1 beslut
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Dnr 2011/422 006

§ 130
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag § 72, 2011-08-29 Införande av
valfrihetssystem inom omsorgens verksamhetsområde
3. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag § 242, 2011-10-05 Internhyror 2011
4. Förvaltningsövergripande samverkans protokoll 2011-08-15
5. Kommunala pensionärsrådet protokoll 2011-09-22
6. Arbetsutskottets protokoll, 2011-10-11
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

16 (23)

§ 131
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar att ett av omsorgsnämndens
gruppboende hyr i en av fastigheterna i Gravaröd, som ska säljas på exekutiv
auktion då fastighetsägaren har gått i konkurs. Fastigheten är ännu inte såld.
Distriktschef, Berit Sandahl tackar för uppvaktningen i samband med hennes
pensionsavgång.
Administrativ chef, Jan Nilsson, redovisar årets resultat från öppna jämförelser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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Dnr 2011/438 731

§ 132
§ 76 AU 2011-10-25
Rapport till Länsstyrelsen angående NP projektets
verksamhet första halvåret 2011
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta att översända
halvårsrapporten till Länsstyrelsen i Skåne Län
Skäl till beslut
För att tillhandahålla medel från Länsstyrelsen för 50% av projektets kostnader
under de första sex månaderna
Beskrivning av ärende
NP projektet är ett samägt projekt mellan Omsorgsförvaltningen och
Socialförvaltningen i Hässleholms kommun. Projektet syftar till att förbättra
stöd till, och samverkan kring familjer med barn och ungdomar med
neuropsykiatrisk problematik.
Projektet har stöd från Länsstyrelsen under 2011 med möjlighet till förlängning
under 2012. En rapport ska tillsändas Länsstyrelsen där aktiviteterna för
projektets första sex månader (1 januari-30 juni) beskrivs. Projektet följer
projektplanen utan anmärkningsvärda avvikelser.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/438 731

§ 133
§ 77 AU 2011-10-25
Förvaltningsövergripande TEAM-arbete med
familjer där det finns barn med symptom på
neuropsykiatriska funktionshinder.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att
godkänna att förvaltningen ansöker om medel för fortsatt projekt
2012
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Skäl till beslut
Kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
eller sådana symptom uppstår ofta en mycket komplex
problematik.
Ansökan sker i samverkan mellan omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen.
_____

Protokollsutdrag till
Folkhälsoinstitutet

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-10-25

Sid

19 (23)

Dnr 2011/437 040

§ 134
§ 78 AU 2011-10-25
Anhållan om kompensation för merkostnader i samband
med leasing av gasdrivna fordon
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämndens att hos
kommunstyrelsen anhålla om kompensation för merkostnader i samband med
leasing av gasdrivna fordon under år 2011 med 1 084 330 kronor.
Merkostnaden är periodiserad på 36 månader det vill säga för åren 2011 –
2014, vilket innebär att årens resultat kommer att påverkas enligt följande;
År 2011 – 296 667 kronor
År 2012 – 386 657 kronor
År 2013 – 386 686 kronor
År 2014 – 89 995 kronor
Beskrivning av ärendet
Under år 2011 har det inom omsorgsförvaltningens vagnpark skett en
nyleasing av totalt 30 fordon, varav 25 fordon är gasdrivna. Fram till och med
år 2010 har förvaltningen fått kompensation för merkostnaden, i förhållande
till konventionella fordon, vid leasing av nya biogasfordon. Kompensationen
till förvaltningarna finansierades av det så kallade ”KLIMP-bidraget” från
Naturvårdverket med 30 procent samt av ett kommunalt bidrag med resterande
70 procent.
Till följd av att Klimp-bidraget avslutades år 2010 fattade Kommunstyrelsen,
2011-01-12, § 1/11, punkt 1d följande beslut: ”Bidrag ges för hela
merkostnaden” (Bilaga 1). Förvaltningarna är hänvisade att skicka
bidragsansökningarna till Miljökontoret. Omsorgsförvaltningen kontaktade
Miljökontoret i april år 2011 och fick då besked om att det fanns cirka 80 000
kronor kvar i bidrag av budgeterade 124 000 kr. Omsorgsförvaltningen erhöll
2011-09-06 ett belopp om 75 670 kronor i biogasbidrag. Miljökontoret
hänvisar till kommunledningen om att inga ytterligare medel för biogasbidrag
har tilldelats Miljönämnden för år 2011.
Miljömålssamordnaren på Miljökontoret erhöll i juni år 2010 ett
planeringsschema för omsorgsförvaltningens anskaffningstidpunkter av
gasdrivna fordon för år 2011, och därmed har förvaltningens kommande
merkostnad för gasdrivna fordon varit känd.
Genom att omsorgsförvaltningen följer direktivet om att i första hand välja
biogasfordon vid nyleasing innebär det en merkostnad på totalt 1 084 330
kronor. Beloppet avser biogasfordon som nyleasats under år 2011 och som har
en beräknad nyttjandeperiod på 36 månader
_____
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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§ 135
Fråga angående AVA-projekt
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret
Skäl till beslut
Rolf Delcomyn (S) ställer frågan om anledningen till varför förvaltningen inte
deltar i AVA-projektet,
Beskrivning av ärende
AVA är ett samverkansprojekt mellan Hässleholm, Perstorp och Osby
kommuner samt arbetsförmedlingen i Hässleholm. Syftet är att utveckla nya
metoder för at underlätta arbetslösa ungdomars väg till jobb och studier. AVA
riktar sig till ungdomar under 25 år som av olika anledningar har svårt att
komma in på arbetsmarknaden och är i behov av vägledning för att hitta nya
vägar till arbete, utbildning och därigenom egen försörjning. Projektet ska
utveckla arbetsmetoder och insatser för ungdomar som fastnat i
bidragsberoende och som inte kommer vidare. Gemensamt för dessa grupper är
att varken kommunens arbetsmarknadsenhet eller arbetsförmedlingen kunnat
ge dem rätt stöd.
Elisabet Mineur, distriktschef svarar på frågan att, vid det tillfälle då projektet
startade hade inte omsorgsförvaltningen någon i sin organisation som tillhörde
målgruppen, som hade behov av extra stöd.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 136
Fråga angående parkeringstillstånden
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret.
Skäl till beslut
Rolf Delcomyn (S) ställer frågan: När kommer svaret angående
parkeringstillstånd för handikappade.
Omsorgsnämnden tog beslut 2011-06-14 § 94 där Omsorgsnämnden beslutade
att tillskriva kommunstyrelsen att ge Tekniska utskottet i uppdrag att se över
kriterierna för utfärdande av tillstånd för handikapparkering. Anledningen till
beslutet var för att säkerställa en human bedömning samt ur ett
koncernperspektiv minska kostnaden för färdtjänst, bör en översyn av
kriterierna göras.
Laila Jeppsson, omsorgschef svarar att ärendet har överlämnats och kommer
att behandlas i tekniska utskottet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 137
Fråga om ledsagning och merkostnader
Beskrivning av ärende
Irene Nilsson (S) ställer frågan om vilken ersättning som utgår vid
merkostnader för ledsagning
Förvaltningen återkommer med svaret på omsorgsnämndens sammanträde
den 13 december.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 138
Fråga om digitalt nyckelhanteringssystem
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret
Skäl till beslut
Kerstin Andersson (C) frågar hur långt förvaltningen har kommit när det gäller
inköp av ett nyckelsystem för hemtjänsten.
Laila Jeppsson, omsorgschef informerar omsorgsnämnden att det har kommit
beslut ifrån kommunledningen, där vi ges tillstånd att leasa ett nyckelsystem.
Policyn i kommunen är att inte använda sig av leasing utan att förvaltningarna
ska köpa sin utrustning. Med tanke på hur utvecklingen är inom tekniken så
skulle det bli dyrare att köpa in ett system istället för att leasa det.
Omsorgsnämnden tog beslut 2011-01-25 § 21 att leasa ett Digitalt
nyckelhanteringssystem genom Lagen om offentlig upphandling.
I och med detta besked så kommer förvaltningen att leasa ett nyckelfritt
system.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

