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 Datum 

Omsorgsnämnden 2014-11-19 

 

 

Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00 – 14:30 

 

Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande 
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§ 181-184, 200  

Linda Torngärde, socialsekreterare, integrationsverksamheten,  

§ 181-184 

Monica Crosson, socialsekreterare, integrationsverksamheten,  

§ 181-184 

Chatarina Plomér, enhetschef barn och familj IFO, § 178, 185-186 

Emma Liw, socialsekreterare barn och familj IFO, § 178, 185-186 

Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen, § 187-192, 198 
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Lena Svensson, rehabsamordnare, § 198 

Jenny Magnusson, anhörigkonsult, § 199 

Helen Törnqvist, frivilligsamordnare, § 199 
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 Maud Jonsson 
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 Diarienummer 

   ON 0156/14 

 

§ 178 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0157/14 

 

§ 179 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0158/14 

 

§ 180 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0354/14 

 

§ 181 

 

Begäran om förlängd utredningstid 
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 Diarienummer 

   ON 0299/14 

 

§ 182 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0300/14 

 

§ 183 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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 Diarienummer 

   ON 0301/14 

 

§ 184 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
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   ON 0338/14 

 

§ 185 

 

Överflyttnad av vårdnad 
 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Omsorgsnämnden 2014-11-19 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 

   ON 0339/14 

 

§ 186 

 

Överflyttnad av vårdnad 
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 Diarienummer 

   ON 0011/14 

 

§ 187 

 

Verksamhetsredovisning - äldreomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Hemtjänst 

Under månaderna augusti till september har hemtjänsten i Ljusdals kommun haft mellan 433-

445 kunder, varav 70-75 kunder haft annan utförare än kommunen. De beviljade timmarna rör 

sig om 10 200 timmar per månad.  

 

De planerade timmarna har under samma tid varit cirka 9 700 timmar, de utförda timmarna 

har uppgått till 8 600 timmar. Avbokningar och sjukhusvistelser i tid som planerats har varit 

mellan 700-800 timmar. Hemtjänsten fortsätter under hösten att inplementera Care App så att 

all besöksplanering finns via en app i hemtjänstens telefoner och då även registrering av dessa 

besök. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2014 

Statistik till och med oktober 2014 diarieförd 10 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0010/14 

 

§ 188 

 

Verksamhetsredovisning - handläggarverksamheten 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Information noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Vård och omsorgsboende (vobo) 

Under oktober har sex lägenheter fördelats. Det finns för tillfället 13 beviljade ansökningar på 

boendelistan samt 15 ansökningar där utredning inte är påbörjad. En person har tackat nej till 

erbjudet boende då både ort och boende inte stämde överens med önskemål. 

 

Det är sex personer som upptar korttidsplats i väntan på vobo.  

Ingen väntar för närvarande på växelvård men däremot väntar två personer i ordinärt boende 

på en tillfällig korttidsplats. 

 

Betalningsansvar 

Under oktober har kommunen inte haft något betalningsansvar  

För januari-oktober så uppgår summan för medicinskt färdigbehandlade till 451 712 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2014  

Statistik vobo oktober 2014 diarieförd 3 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0308/14 

 

§ 189 

 

Ärendegranskning delegeringsbeslut handläggarverksamheten lagen om 
särskilt stöd 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

 

 

Sammanfattning 

 

På uppdrag av omsorgsnämnden så har två utvalda utredningar granskats, två ärenden i 

lagrum lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  I det ena ärendet 

ansöker man om insats enligt 9 § 7 LSS i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

och i det andra ärendet gäller ansökan insats enligt 9 § 2 LSS i form av personlig assistent. 

 

Vid granskningen har granskningsnycklar framtagna av FoU Välfärd använts.  

 

Båda utredningarna är välskrivna. Handläggarna har fått med det som är av vikt för att så 

småningom kunna fatta ”rätt” beslut även om det finns några ”Nej” ikryssat i 

granskningsnyckeln. 

 

Ärendet där ansökan gäller personlig assistent - som dessutom är ett avslagsärende - kan 

upplevas som en ”onödigt” lång utredning men undertecknad vill med detta ärende påvisa hur 

omfattande en utredning om ansökan om personlig assistans kan vara.  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2014  

Bilaga 1: granskningsmanual och utredning LSS diarieförd 10 november 2014  

Bilaga 2: granskningsmanual och utredning LSS diarieförd 10 november 2014   

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0019/14 

 

§ 190 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Sammanfattningen  av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 

6f § socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg för tredje kvartalet 2014 

skickas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer för kännedom.  

 

 

Sammanfattning 

 

För tredje kvartalet 2014 fanns totalt sju ”Ej verkställda beslut” att rapportera till  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vård- 

och omsorgsboende. Det innebär att det är sju personer som fått vänta mer än tre månader på 

verkställighet av ansökan om vård- och omsorgsboende. 

 

Tre av dessa ärenden har blivit verkställda under augusti och september. Samtliga har tackat 

nej till erbjudna boenden vid tidigare tillfällen. 

 

Fyra ärenden är ännu inte verkställda. Den som väntat längst har väntat i ett år. Personen 

ifråga har haft ett beslut att även medboende ska få flytta med men har tackat nej till erbjudna 

boenden vid två tillfällen. 

 

Övriga har beslutsdatum från mars, maj och juni 2014. Den person som har beslutsdatum från 

mars har tackat nej till erbjudet boende vid ett tillfälle i juni. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2014  

Rapportering ej verkställda beslut tredje kvartalet 2014 diarieförd 4 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0159/14 

 

§ 191 

 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

2. Sammanfattningen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 

6f § socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 2014 skickas till 

kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer för kännedom 

 

 

Sammanfattning 

 

Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från första juli till 

och med 30 september 2014. Av rapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut 

som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen 

(IFO).  

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0358/13 

 

§ 192 

 

Inriktningsdokument vård och omsorg till personer i livets slutskede, 
palliativ vård och omsorg 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Inriktningsdokumentet Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i  

    livets slutskede i Gävleborg antas. 

 

 

Sammanfattning 

 

En politiskt sammansatt styrgrupp har med hjälp av en tjänstemannagrupp utarbetat ett 

dokument benämnt Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede. 

Syftet med dokumentet är att ange den ambitionsnivå och det förhållningssätt som ska 

känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och omsorg till personer i livets 

slutskede och som har som yttersta syfte att bidra till att alla som dör i en väntad död ska 

känna största möjliga trygghet. 

 

Dokumentet har varit på remiss till samtliga kommuner och landstinget.  Förslaget har 

därefter justerats på grundval av inkomna synpunkter och sedan behandlats inom Nätverk 

Välfärd. Nätverk Välfärd rekommenderar nu berörda nämnder och styrelser att anta 

dokumentet Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2014  

Information om gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livet slutskede i 

Gävleborg daterad 23 september 20144 

Förslag till gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livet slutskede i 

Gävleborg daterad 4 november 2014  

 

Yrkande 

 

Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 

Jan Voxberg, Landstinget Gävleborg 
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 Diarienummer 

   ON 0322/14 

 

§ 193 

 

Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2015 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Föreslagna sammanträdesdagar för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott 

2015 antas. 

 

 

Sammanfattning 

 

Under den nuvarande mandatperioden har omsorgsnämndens arbetsutskott och 

omsorgsnämnden haft möte samma dag. Arbetsutskottet har framförallt varit beslutande för 

individ- och familjeomsorgen. 

 

I förslaget till sammanträdesdagar för 2015 är arbetsutskottet och omsorgsnämnden på olika 

dagar. Anledningen till förändringen är i huvudsak att arbetsutskottet behövs som ett 

beredande organ inför beslut i omsorgsnämnden. Det innebär även att individ- och 

familjeomsorgen (IFO) har två ordinarie möten i månaden för sina ärenden. 

 

Individ- och familjeomsorgen ska även fortsättningsvis bereda sina ärenden för beslut i 

arbetsutskottet, men har även möjlighet att anmäla ärenden till mötesdagen för 

omsorgsnämnden. På så sätt hoppas förvaltningen att behovet av extra arbetsutskott för IFO 

ska minska.  

 

Omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att vara på onsdagar medan arbetsutskottet är 

planerat till måndagar. Mötena kan inte vara samma veckodag på grund av att flödet för 

ärendeberedning och skickning av kallelse krockar. 

 

Omsorgsnämnden är bokad i Ljusdalssalen från klockan 08:00 och arbetsutskottet i 

Sunnanåsrummet från klockan 13:15. Anledningen till tid på eftermiddagen är att det är 

veckoberedning på förmiddagarna på måndagar.  

 

Planerad ärendeberedning inför både arbetsutskott och omsorgsnämnd är onsdag 

eftermiddagar. Det finns ingen lämplig lokal ledig onsdag förmiddagar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2014  

Sammanträdesdagar och handlingar omsorgsnämnden 2015 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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§ 193 forts 

 

Verksamhetschefer omsorgsförvaltningen 

Enhetschefer IFO 

Kommunkansliet 
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 Diarienummer 

   ON 0025/14 

 

§ 194 

 

Delegeringsbeslut enligt alkohollagen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

1. Delegeringsbeslut enligt alkohollagen, genomförda oktober och november 2014, 

godkänns.   

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas daterad den 6 november 2014 över delegeringsbeslut avseende alkohollagen. 

Totalt har 1 delegeringsbeslut genomförts under perioden oktober, november av 

omsorgsnämndens ordförande och alkoholhandläggare. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2014  

Delegationsbeslut tabell daterad 6 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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 Diarienummer 

   ON 0018/14 

 

§ 195 

 

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut för oktober 2014 godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Listor redovisas, daterade den 3 november 2014, över delegeringsbeslut fattade under oktober 

2014 enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorg och stöd och omsorg (SoL), enligt lagen om 

särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg samt över 

delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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§ 196 

 

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Redovisningen av ärenden för omsorgsnämndens kännedom godkänns. 

 

 

Sammanfattning 

 

Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom. 

 

För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 

 

1. Dom från Förvaltningsrätten i Falun gällande varning enligt alkohollagen, dnr ON 

262/08. 

 

2.  Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gällande anmälan enligt lex 

Sarah, ärendet avslutas, dnr ON 194/14 

 

3. Dom från Kammarrätten i Sundsvall gällande personlig assistans om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, dnr ON 233/14 

 

4. Yttrande till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gällande begäran om yttrande 

och handlingar utifrån inkommet klagomål, dnr ON 314/14 
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 Diarienummer 

   ON 0231/14 

 

§ 197 

 

Begäran från Inspektionen för vård och omsorg gällande meddelande 
om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 
1. Godkänner redogörelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över vidtagna åtgärder 

som handlar om hur nämnden ska säkerställa att personalen arbetar i enlighet med de krav 

som ställs i lagstiftningen för klagomål och synpunkter samt följer de processer och rutiner 

som ingår i ledningssystem för kvalitet.  

 

 

Sammanfattning 

 

En enskild person lämnade in klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i juli 

2014 som handlade om att den enskilde blivit kränkt och känt sig hotad av socialtjänsten i 

Ljusdal.  

 

Med anledning av klagomålet begärde IVO in en redogörelse från nämnden över vilka 

åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av klagomålet utifrån nämndens rutiner för 

klagomålshanteringen.  

 

Ett yttrande med redogörelse över hur nämnden handlagt klagomålen lämnades in i aug 2014 

till IVO. IVO har nu lämnat beslut i ärendet och ställer krav på att nämnden ska vidta åtgärder 

som säkerställer att verksamhetens personal arbetar i enlighet med de rutiner som upprättats 

alternativt som nämnden planerar att genomföra. 

Av redovisningen ska framgå  

 Vilka åtgärder nämnden vidtagit alternativt avser vidta. 

 Tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna (i de fall 

personal berörs ange vilka.). 

 Hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2014  

Beslut från IVO daterat 21 oktober 2014  

Svar till IVO på tillsynsbeslut daterad 10 november 2014 

Rutin för synpunkter och klagomål IFO daterad 11 november 2014  

Processkarta diarieförd 18 november 2014  

 

Beslutsexpediering 

2014-11-28 

Akt 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
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§ 198 

 

Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö inom Omsorgsförvaltningen 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Projektet Arbete för ökad hälsa och god arbetsmiljö, även kallat Hälsoprojektet, har tidigare 

redovisats i flera rapporter. 

 

Under hösten 2014 har arbetet startats upp på tre nya enheter, Backsippan, 

Bemanningsenheten och Hemtjänsten i Ljusdal. En kvartalsuppföljning har också gjorts, med 

Los äldreomsorg (ÄO), Ramsjö ÄO och Källbacka. En ettårsuppföljning av enheterna 

Björkbacka, Öjegården och Hemtjänsten i Järvsö inleds i november. För enheterna i Färila, 

hemtjänsten och Mångspers, har ettårsuppföljningen ännu inte skett. Ett första möte med 

enhetscheferna i stöd och omsorg sker i november. 

 

Resultaten från enheterna Backsippan, Bemanningsenheten och Hemtjänsten i Ljusdal 

redovisas. 

 

Backsippan har många gröna utvecklingsområden i Ägget samt en relativt låg sjukfrånvaro. 

De anställda trivs på arbetet och känner att de har en bra kontakt med sin chef. De är dock i 

stort behov av stabilitet kring chefsfrågan och önskar en chef som stannar kvar hos dem. Det 

är frustration kring alla arbetsuppgifter som tillkommit och de menar att tiden inte räcker till 

allt som ska göras och stressnivån är ofta hög. De hoppas också att rutinerna med 

vikarietillsättning nu går mot sin lösning. De behöver också bättre rutiner kring det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel rapportering av arbetsskador och tillbud, men 

också insatser för att förebygga stress och öka dialog och kommunikation i arbetsgrupperna, 

och en del insatser för den fysiska arbetsmiljön.  

 

Hemtjänsten i Ljusdal uppvisar ett mer varierat Ägg, där de menar att de trivs mycket bra med 

arbetet hos kunderna men att de upplever en hög stressnivå med bland annat alla nya 

arbetsuppgifter som tillkommit, otydliga rollfördelningar, bristande information, och problem 

kring vikarietillsättningar. De känner stor otrygghet på helger då de behöver någon att kunna 

ringa vid krissituationer. Kommunal har lämnat in en anmälan jml AML 6:6 a och de inväntar 

resultatet av den. De har många synpunkter hur arbetet fungerar, och upplever att chefen har 

för lite tid för dem. De behöver ett strukturerat arbetsmiljöarbete och regelbundna APT. 

Sjukfrånvaron inom hemtjänsten i Ljusdal är hög och rör både korttids- och långtidsfrånvaro. 

 

Bemanningsenheten har mycket grönt i sitt Ägg och en låg sjukfrånvaro, men har ändå en 

oroande fysisk och psykosocial arbetsmiljö som kräver snara insatser. Alla har en för hög 

arbetsbelastning och en hög stressnivå. Det finns många förväntningar på dem från 

enhetschefer och andra medarbetare och de möts inte sällan av dåligt bemötande och känner  
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§ 198 forts 

 

att de blir syndabockar för brister i rutiner trots att andra inte alltid följer dem. Många 

upplever avbrott i sitt arbete på grund av mycket spring in och ut på kontoren. Korttidspoolen 

saknar information från enheterna kring risker och aktuella händelser samt rutiner kring 

kunderna.  

 

En genomgång av enheternas rehabärenden har skett och sammanlagt var 14 rehabärenden 

aktuella, samt sju med korttidsfrånvaro. Lika många uppvisade sjukdomar i rörelseorganen 

som psykiska problem, samt några tillhörde gruppen övriga sjukdomar. Åtta ärenden hade 

inte behandlats varför uppgift om sjukdom saknades. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2014  

Ägget Backsippan daterad 27 oktober 2014  

Ägget på Bemanningsenheten daterad 9 oktober 2014  

Ägget på Hemtjänsten i Ljusdal daterad 10 oktober 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 
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§ 199 

 

Stipendium Frivilligcentralen, frivilligstipendium 2014 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

1. Laila Jonsson, Rädda Barnen, tilldelas Frivilligstipendiet 2014. 

 

 

Sammanfattning 

 

Den 17 september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 2014. Sista svarsdag 

var den 15 oktober 2014. Det har inkommit 12 ansökningar/nomineringar.  

 

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området. Det 

delas ut till organisationer, sammanslutningar och personer som är bosatta och verksamma i 

Ljusdals kommun, eller har annan speciell anknytning till kommunen. 

 

Frivilligstipendiet delas ut den 8 december 2014. Den Internationella frivilligdagen är den 5 

december. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. 

 

Ljusdals kommuns anhörigkonsult Jenny Magnusson och frivilligsamordnare Helen Törnqvist 

har sammanställt ansökningarna i ett bifogat dokument. 

 

Förvaltningens förslag till beslut daterat den 3 november 2014  

 

1. Omsorgsnämnden ska utse vem av de nominerade som får Frivilligstipendiet 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2014  

Förteckning över nomineringar daterad 3 november 2014  

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 

Ekonomer 
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§ 200 

 

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 
 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Kenneth Forssell, verksamhetschef integrationsverksamheten, informerade om att 

Migrationsverket har börjat fördela ensamkommande asylsökande barn utöver årets avtal, 

vilket innebär att Ljusdals kommun kommer att tilldelas mellan två till fyra barn utöver avtal 

under 2014. 

 

Migrationsverkets prognos visar att det är mer än dubbelt så många ensamkommande 

asylsökande barn som kommer att komma under 2015 än vad tidigare beräkningar visat. Det 

är länsstyrelserna som får i uppdrag av Migrationsverket att fördela dessa asylsökande. 

Länsstyrelsen beräknar att det nya asyltalet för Ljusdals kommun blir elva platser, nästan en 

fördubbling av dagens antal med sex platser. 

 

Om Ljusdals kommun inte skriver upp asyltalet i ett avtal till elva ensamkommande barn, så 

kommer kommunen att tilldelas tio ytterligare ensamkommande asylsökande utöver det 

nuvarande avtalet, utan hänsyn till ålder och kön. 

 

 

Beslutsexpediering 

2014-12-01 

Akt 

 
 


