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VON § 28 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Följande ärende läggs till dagens föredragningslista: 

 

 Beslut från inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr VON 2014/103 

 

Följande ärenden stryks från dagens föredragningslista: 

 

 Reviderad verksamhetsplan 2015 samt åtgärdsförslag 

 Information öppna jämförelser äldreomsorgen 

 

Med dessa ändringar fastställs dagens föredragningslista. Från mötet förs två olika protokoll, 

nämligen offentligt protokoll och sekretessbelagt protokoll. 

_____________________
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VON § 29 

VON AU § 22     dnr VON 2015/21 

 

Tilläggsbudget investering 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och controller Eva 

Larsson behandlas. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om att få överfört 131 000 kronor från föregående års 

investeringsbudget till 2015 års investeringsbudget. De investeringar som förvaltningen önskar att få 

överförda är investeringar som var beviljade under 2014 men som av olika anledningar inte gick att 

genomföra. 

 

De investeringar som avses är: 

 

Investering Enhet Projektnr Summa  Motiv till tilläggsbudget 

Utemiljö, skapa 

ute-platser med 

sittgrupper, 

vindskydd samt 

inköp av 

Friggebod 

Solsäter 9475 96 000 ÅKAB har installerat bergvärme under 2014 

och större delen av gräsmattan grävdes upp. 

Arbetet planerades under våren 2014 men 

startade inte förrän oktober 2014 varför 

investeringen inte gick att genomföra under 

2014. 

Elcyklar IFO 9487 35 000 Cyklar beställda men inte levererade på grund 

av slut hos leverantören. 

 

2014 års investeringsbudget uppgick till 2 miljoner kronor och utfallet blev 1,4 miljoner kronor. De 

medel som prioriteras att få överförda uppgår till 131 000 kronor. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

ansökan om tilläggsbudget avseende investering från 2014 års budget överförd till 2015 års budget. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan om tilläggsbudget 

avseende investering från 2014 års budget överförd till 2015 års budget. 

_________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 
 

Håkan Sandberg (FP) yrkar bifall till Ewa Arvidssons (S) förslag. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan om tilläggsbudget 

avseende investering från 2014 års budget överförd till 2015 års budget. 

_________________ 
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Forts. § 29  

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 

__________________ 
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VON § 30 

VON AU § 24   dnr VON 2014/131  

 

Månadsprognos med verksamhetsberättelse 2014 

Verksamhetsberättelse för år 2014 daterad 12 februari 2015 från controller Eva Larsson behandlas. 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson presenterar verksamhetsberättelsen för år 2014. Controller Eva 

Larsson redogör för månadsprognosen för januari 2015 samt redovisar nyckeltal för vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna verksamhetsberättelsen. 

2. Notera informationen gällande månadsprognos. 

 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att informationen noteras. 

__________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Godkänna verksamhetsberättelsen. 

2. Notera informationen gällande månadsprognos. 

 

__________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 31 

VON AU § 26   dnr VON 2015/27 

 

Bevakningsområden internkontrollplan 2015 

 

Dokumentet Internkontrollplan 2015 daterat 5 februari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

och controller Eva Larsson behandlas. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). 

Som underlag för beslut av internkontrollplan finns förvaltningens sammanställning över det gångna 

årets internkontrollarbete - kartlagda processer/rutiner och dess risker samt beskrivna kontroller och 

resultat från testning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplan 

enligt förslag nedan: 

 Effektiv hantering av utskrivningsklara patienter från Länssjukvården 

 Egenkontroll matdistribution 

 Kontaktpersonal 

 Körjournaler 

 Lex Sarah-anmälningar 

 Rutin vid förhandsbedömning vid eventuell utredning av barn och unga 

 Rutin vid sjukfrånvaro 

 Samverkansavtal gällande APT 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2015 där 

föreslagna rutiner/processer ovan ska följas upp. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplan enligt förslag nedan: 

 Effektiv hantering av utskrivningsklara patienter från Länssjukvården 

 Egenkontroll matdistribution 

 Kontaktersonal 

 Körjournaler 

 Lex Sarah 

 Rutin vid förhandsbedömning vid eventuell utredning av barn och unga 

 Rutin vid sjukfrånvaro 

 Samverkansavtal gällande APT 
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Forts. § 31 

 

_______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden antar internkontrollplan enligt förslag ovan. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Controller Eva Larsson 
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VON § 32  dnr VON 2015/22 

 

Redovisning tillsynsarbete 2014 enligt alkohollagen och tobakslagen samt information om 

förändring i budget 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

2. Bilagor till redovisningen inkomna 15 januari 2015 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 

3. Skrivelse om budgetförslag inkommen 15 januari 2015 från alkoholhandläggare Yvonne 

Pettersson. 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson redovisar den årliga verksamhetsberättelsen utifrån den 

fastslagna tillsynsplanen när det gäller serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning. 

Verksamhetsberättelsen är indelad i inriktningsmål, 2014 års verksamhet samt måluppfyllelse av 

prestationsmål. 

 

Yvonne Pettersson informerar om förändring i budget 2015. Förändringen innebär en minskning av 

budget då det blivit överskott i budget de tre senaste åren. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 
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VON § 33  dnr VON 2015/23 

 

Revidering i Gemensamma riktlinjer i Dalsland 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

2. Skrivelse inkommen den 15 januari 2015 från alkoholhandläggare Yvonne Pettersson. 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson redovisar ett förslag till revidering av de gemensamma 

riktlinjerna för Dalsland. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis efter varje kommunval. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den 

reviderade upplagan av gemensamma riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköl- 

och tobaksförsäljning. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade upplagan av 

gemensamma riktlinjer i Dalsland avseende serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning. 

___________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson 

Kommunstyrelsen
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VON § 34   dnr VON 2015/32   

 

Vårdtyngdsmätning februari 2015 

 

Sammanställning av vårdtyngdsmätning inkommen den 9 februari 2015 från enhetschefer Gunilla 

Gustafsson och Christina Nilsson behandlas. 

 

Enhetscheferna Gunilla Gustafsson och Christina Nilsson redogör för resultatet av 

vårdtyngdsmätningar på kommunens fem särskilda boenden under januari och februari 2015. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Informationen noteras och läggs till handlingarna. 

___________________ 
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VON § 35 
VON AU § 25   dnr VON 2015/6 

 

Medborgarförslag – Talsyntes i hissar 

 

Skrivelse daterad 9 december 2014 från Barbro Gustafsson behandlas. 

 

Skrivelsen lyder: 

Att samtliga hissar i kommunens äldre- och trygghetsboenden skall vara försedda med talsyntes. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden remitterar ärendet till ÅKAB. En återrapport 

görs på vård- och omsorgsnämndens möte i augusti 2015. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden remitterar ärendet till ÅKAB. En återrapport görs på vård- och 

omsorgsnämndens möte i augusti 2015. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att formuleringen i beslutet ändras till: 

 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget och remitterar frågan till fastighetsägaren 

ÅKAB. En återrapport görs på vård- och omsorgsnämndens möte i augusti 2015. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Arbetsutskottets förslag och Håkan Sandbergs (FP) 

yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden remitterar ärendet till ÅKAB. En återrapport görs på vård- och 

omsorgsnämndens möte i augusti 2015. 

____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

ÅKAB 
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VON § 36 
VON AU § 27   dnr VON 2015/24 

 

Verksamhetsberättelse LSS-teamet 

 

Skrivelse daterad 20 januari 2015 från biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg behandlas.  

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg redogör för verksamheten inom LSS-teamet Dalsland 

under år 2014. 

  

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________
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VON §  37  
 

Återrapport vård för nyanlända traumaskadade ensamkommande barn och unga 

 

Biträdande förvaltningschef Kenneth Bramberg rapporterar om det stöd som finns att tillgå för 

nyanlända traumaskadade ensamkommande barn och ungdomar i Åmåls kommun, utifrån den nya 

patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015.  Den nya patientlagen innebär större valmöjlighet för 

patienten att själv välja vårdgivare. Därmed är det möjligt för ensamkommande traumaskadade barn 

och unga att vända sig till mer närliggande specialistmottagningar för vård, till exempel Karlstad. 

 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 
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VON §  38   dnr VON 2015/31  

 

Brukarundersökning IFO 

 

Powerpoint-presentation inkommen den 27 januari 2015 från avdelningschef IFO, Berith Sletten, 

behandlas. 

 

Avdelningschef Berith Sletten redogör för den brukarundersökning som gjorts bland brukare på 

individ- och familjeomsorgen (IFO), familjecentralen samt Lotsen. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

_____________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 
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VON § 39 

VON AU § 28   dnr VON 2015/29 

 

Ny titulatur för funktionshinderområdet, LSS 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson och 

avdelningschef LSS Johan Fritz. 

2. Protokoll daterat 10 februari 2015 från personalenheten. 

3. Protokoll daterat 19 december 2014 från personalenheten. 

4. Protokoll daterat 28 oktober 2014 från personalenheten. 

5. Tidplan – kompetens och titulatur inom funktionshinderområdet, LSS-enheten daterad 13 

februari 2015 från personalstrateg Marita Koivuoja. 

 

En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en struktur gemensam för Fyrbodal för vilka 

befattningsbenämningar som ska användas för anställda inom LSS-området. Syftet är att utveckla 

verksamheten inför framtida kvalifikationer och dess kvalitet men också att bidra till ökad status för 

yrket och skapa karriärmöjligheter för personalen.  

 

Arbetsgruppen föreslår två nya befattningsbenämningar: stödassistent (gymnasieutbildning) och 

stödpedagog (högskoleutbildning).  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 

förslag om ny befattningsbenämning för anställda inom LSS-området.   

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag om ny 

befattningsbenämning för anställda inom LSS-området.   

_________________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 

1. Enligt arbetsutskottets förslag 

2. Att ett tydliggörande görs gällande utbildningskrav för de nya befattningsbenämningarna.  

3. Att tydliggörandet informeras till vård- och omsorgsnämnden i mars 2015. 

 

 

Håkan Sandberg (FP) yrkar att formuleringen under beslut ändras till: 
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Forts. § 39 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande befattningsbenämningar för anställda inom LSS-

området: 

 

Stödpedagog, utbildad: lägst 7,5 hp Nationell LSS-handläggarutbildning 

Stödassistent, utbildad: gymnasieutbildning inom området 

Stödassistent outbildad 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger: Ewa Arvidssons (S) yrkande och Håkan Sandbergs 

(FP) återremissyrkande.  

 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Sandbergs återremissyrkande och konstaterar att nämnden 

har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på Ewa Arvidssons 

(S) yrkande och konstaterar att vård- och omsorgsnämnden har beslutat enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag om ny befattningsbenämning för anställda inom LSS-

området.   

2. Ett tydliggörande görs gällande utbildningskrav för de nya befattningsbenämningarna.  

3. Tydliggörandet informeras till vård- och omsorgsnämnden i mars 2015. 

 

 

Ordföranden godkänner att Håkan Sandberg (FP) får lämna följande protokollsanteckning: 

 

Yrkandet togs inte upp till beslut. 

_________________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson 

Avdelningschef Johan Fritz 

Personalstrateg Marita Koivuoja 
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VON § 40 

VON AU § 29     
 

Information tillsyn av serveringstillstånd Länsstyrelsen 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om att Länsstyrelsen Västra Götaland 

planerar att utföra tillsyn av Dalslandskommunerna, där Åmåls kommun är en av dem. Granskningen 

kommer att omfatta handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, tillsyn av folkölsförsäljning, 

tillsyn av tobaksförsäljning och tillsyn av rökfria miljöer där serveringstillstånd tillsynas. 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland besöker Åmåls kommun den 22 april 2015 klockan 14 och träffar 

alkoholhandläggare, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, förvaltningschef och 

nämndsekreterare.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

_______________________ 
 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

______________________
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON §41 

VON AU § 30       
 

Information studiebesök 26 februari samt målarbete 26-27 mars 

 

Nämndsekreterare Maria Kumm informerar muntligt om studiebesöken som planeras för vård- och 

omsorgsnämndens ledamöter i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Studiebesöken görs 

inom LSS, IFO samt äldreomsorgens verksamheter på eftermiddagen den 26 februari 2015. 

 

Den 26-27 mars 2015 planeras målarbete i samband med vård- och omsorgsnämndens möte på Villa 

Hehrne i Vänersborg. Samtliga ledamöter kallas till att delta.  

 

Nämndsekreterare Maria Kumm har skickat ut information till samtliga ledamöter. Svar ska meddelas 

Maria Kumm senast den 2 mars 2015. 

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.  

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet har beslutat enligt detta. 

 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.  

 

______________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.  

______________________



 Sammanträdesprotokoll  
Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-26 19(21) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

VON § 42 
 

Information/meddelanden 

 

 Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar muntligt om att LSS-gruppbostaden på 

Olofsgatan kommer att byggas om för att uppfylla kraven på en gruppbostad. Under tiden 

som ombyggnationen pågår kommer brukarna att bo på Sörgården i Tösse. Gunnar 

Erlandsson kommer att begära en tidplan från ÅKAB som presenteras på vård- och 

omsorgsnämndens möte i mars 2015. 

 

 Nämndsekreterare Maria Kumm informerar om att det personliga ombudet Tore Andersson 

kommer till vård- och omsorgsnämndens möte i april 2015. 

 

 Årsredovisningen 2014 för Samverkande sjukvård delas ut för påläsning. Eventuella frågor 

tas upp på vård- och omsorgsnämndens möte i mars 2015. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om att personalchef Per Ljungberg kommer till vård- och 

omsorgsnämndens möte och berättar om personalavdelningens arbete med att minska 

sjukfrånvaron. Tid för det är i dagsläget inte bestämt.   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 43 
 

Beslut från IVO dnr 8.1.1-26034/2014-3 

 

Beslut daterat 29 januari 2015 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behandlas. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om ett beslut från IVO gällande en Lex Maria-

anmälan för en händelse i hemvården i augusti 2014. IVO meddelar i sitt beslut att ärendet avslutas.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

_____________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

VON § 44 
 

Rapportering av domar 

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 17 februari 2015 gällande bostadsanpassningsbidrag 

enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

 

Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg från den 6 februari 2015 gällande bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL.  

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av domar. 

_____________________ 

 


