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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30–16.20. Ajournering kl. 14.45–15.00. 

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Carl-Magnus Kälvestam Ledamot (M) 
Sofie Dahlqvist §§ 17-35 Ledamot (S) 
Bengt Jensen Ledamot (MP) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Billy Månsson (S) § 36  Sofie Dahlqvist (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Billy Månsson (S) §§ 17-35 
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C)  
Magnus Arvidsson (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Margareta Norander (L) 
 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
Anette Sander, Hjälpmedelscenter §§ 17-19 
Jennike Westrin Andersson, enhetschef Östralycke §§ 17-20 
Magdalena Jeppsson, MAS §§ 17-26 
Johanna Johansson Dansdotter, verksamhetschef §§ 17-26 
Charlotta Sandahl, kvalitetsutvecklare §§ 17-26 
Maria Bengtsson, verksamhetschef §§ 17-26 
Rebecca Welander, verksamhetschef §§ 17-26 
Camilla Bengtsson, ekonom §§ 23-24 
John Aldén, ekonom/controller §§ 23-24 
 

 

Paragrafer §§ 17 - 36  

Utses att justera Lars-Olof Larsson (KD) 

Justeringsdatum  
 
 
 

2019-02-26 
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Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Leif Håkansson   
   
Justerande ………………………………………… 

Lars-Olof Larsson  
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-02-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-27 

Tillkännages t.o.m.: 2019-03-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
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§ 17 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Lars-Olof Larsson (KD) att justera dagens protokoll 2019-02-26 
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§ 18 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen  
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§ 19 Remissyttrande från Landstinget Blekinge avseende inkontinensutredning 
2019/441 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nämnden antar förvaltningens skrivelse  
 
att avvakta med remissvar tills svar inkommit på frågeställningarna i yttrandet 
 
Sammanfattning 
 
Anette Sander från Hjälpmedelscenter informerar om utredningen.   
 
Idag har Region Blekinge, Region Kronoberg och samtliga kommuner i Blekinge och 
Kronobergs län en gemensam upphandling och ett tätt samarbete för hjälpmedel inom 
inkontinensområdet. Ett stort sortiment av produkter har upphandlats dessutom  finns 
det en distributör som lagerhåller, distribuerar, tillhandahåller förskrivarstöd och 
beställarplattform. Idag fungera detta väl enligt Blekingekommunernas Medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS). 
 
I maj 2018 fick hjälpmedelscenter ett uppdragsdirektiv från Regiondirektör Peter Lilja att 
utreda möjligheterna till att integrera inkontinenshjälpmedel i Hjälpmedelsscenters, 
HMC:S; verksamhet och att en projektplan skulle tas fram. Projektplanen ska innan 
verkställighet godkännas av Regiondirektören och därefter beslutas av 
Samverkansnämnden för hjälpmedel. 
Representanter från Blekinges kommuner har inte varit delaktiga i framtagningen av 
projektplan eller utredningen Hjälpmedelsprocess vid blås- och tarmdysfunktion i 
Blekinge. Information har dock  lämnats till länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
av HMC:s projektledare Carina Fransson i september 2018. Då informerades också om 
att landstinget (regionen) upplevde problem och otydlighet inom inkontinensområdet 
som MAS:arna inte kände igen. 
 
Syfte och mål enligt hjälpmedelscenter är att tydliggöra och kvalitetssäkra flödet samt att 
underlätta hantering och ekonomisk uppföljning genom anpassat verksamhetsstöd. 
Detta syfte hoppas man uppnå genom att få överta hela processen för hantering av 
inkontinenshjälpmedel. Genom att anställa en kontinenssamordnare räknar 
hjälpmedelscenter uppnå en enhetligare styrning och kontroll. Vilket ska leda till 
effektivare förskrivning och användning av inkontinenshjälpmedel samt därmed på sikt 
generera sänkta kostnader och minskad mängd avfall. 
 
Kommunen ser fördelar med att använda ett förskrivningssystem (Sesam 2) som kan 
täcka flera delar inom hjälpmedelsområden och som redan är känt i verksamheten. 
Projektet tar upp vikten av att erbjuda samtliga med blåsdysfunktion basal utredning, 
vilket idag inte alltid görs. Detta ser vi som en positiv och nödvändig utveckling. 
Primärvårdens delaktighet i utredning och behandling bör dock tydliggöras. 
Det finns en förbättringspotential inom området förskrivning/utprovning då det stöd som 
finns idag inte alltid använts optimalt av förskrivaren och ibland ses 
inkontinenshjälpmedel inte ens som en förskrivning utan som en ren beställning. 
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Det finns en del frågor som måste besvaras innan slutgiltigt beslut tas om införande. 
  
 Löser projektet de problem och den otydlighet som landstinget (regionen) upplever? 
 Primärvårdens roll måste tydliggöras. Kommer primärvården att ha möjlighet att 

svara upp mot en ökad efterfrågan inom utredning och behandling av inkontinens? 
 Hur ställer sig kommunerna i Kronoberg och Region Kronoberg till fortsatt 

samverkan?  
 Kommer gemensam upphandling att fungera när kravställningen inte blir lika i de 

båda länen?  
 Om inte gemensam upphandling kan ske, kommer det då att leda till ökade 

kostnader? 
 Kan projektet innebära att kommunerna i Kronoberg och Region Kronoberg erbjuds 

samma förskrivnings- och beställningssystem? Detta skulle lösa de problem och 
merarbete som det innebär med olika kravställning i upphandling. 

 Hur stor blir den ökade kostnaden för kommunerna när HMC tar över processen och 
hur kommer kontinenssamordnaren att kunna nyttjas av kommunerna?  
I utredningen anges att kostnaderna ska minska på längre sikt. Hur och av vem följs 
dessa minskade kostnader upp? 

 Vad händer efter 2021-10-31 när avtalet med OneMed upphör, har då HMC 
möjlighet att från eget lager lagerhålla och distribuera ca 500 produkter till enskilda 
personer i ordinärt och särskilt boende? Eftersom det i projektplanen inte finns ny 
upphandling på det området. 

 
Beslutsunderlag 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Jeppssons tjänsteskrivelse, 2019-02-01  
Hjälpmedelsprocess vid blås- och tarmdysfunktion i Blekinge 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Jeppsson 
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§ 20 SOSFS 2011:9 Uppföljning av Lex Sarah-rapporter 2019/603 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen om uppföljning av Lex Sarah-rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Lex Sarah är en del av det systematiska förbättringsarbetet som är reglerat i SOSFS 
2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att identifiera brister 
samt hitta förbättringsåtgärder för att säkerställa kvaliteten i omsorgen.  
 
Verksamheten presenterar Lex Sarah-processen samt hanteringen och hur arbetet ser 
ut nu och framöver.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Johanna Johansson Dansdotters tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Johanna Johansson Dansdotter  
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§ 21 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Ordförande Leif Håkansson informerar,  
 
Nämndens årshjul för 2019 är uppdaterat.  
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§ 22 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar,  
 
Multiresistenta bakterier har upptäckts på ett boende. Smittspridning sker genom 
bristande följsamhet av hygienrutinerna. Anmälan är gjord till Arbetsmiljöverket som 
kommer genomföra en  inspektion.  
 
Sveriges kommuner och landsting kommer genomföra seminarier och stötta kommuner i 
genomförandet och utvecklingen av IBIC (individens behov i centrum). Införande av IBIC 
är en större och mera komplicerad omställning än vad som kunde förutses vilket gör att 
införande också har tagit längre tid än förväntad. Karlshamns kommun kommer fortsätta 
arbeta med IBIC samt ta del av stödet från SKL.  
 
Nämnden ska jobba med Kommunprogrammet under hela mandatperioden.  
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§ 23 Resultatrapport och bokslut omsorgsnämnden 2018 2018/1756 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna omsorgsnämndens resultatrapport 2018  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden visar på ett negativt resultat med - 988 tkr. 
Faktorer som påverkar det negativa resultatet är bl. a höga personalkostnader, 
överföring av drygt 9500 tkr till nämnden för arbete och välfärd, ca 2000 tkr har 
tillkommit under året för uppstartskostnader till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
tvätteriverksamhet på Ekegården och Östralycke samt att de hyreskostnader som har 
fastställts under året är 8 100 tkr högre än de budgeterade.      
                    
De drygt 18 800 tkr som har belastat omsorgsnämndens budget var således okända när 
internbudgeten lades.  
 
Huvudsakliga utmaningar har varit att få organisationen på plats utifrån den höga 
personalomsättningen som har varit de senaste två till tre åren. Situationen har 
förbättrats under 2018 men det kan ta tid att sätta sig in i arbetet och lära känna 
verksamheten därför har måluppfyllelse inte nåtts i önskat utsträckning. 
Andelen svarande på brukarenkäten 2018 var 43 % i särskilt boende och 61,8 % i 
ordinärt boende. Svarsfrekvensen inom särskilt boende är något för låg för att kunna 
säkerställa resultatet men kan ses som en indikator i det fortsatta kvalitetsarbetet. Flera 
mål har utgångspunkt i brukarundersökningens indikatorer. 
Huvudsakliga framgångar har varit genomförandet av Lagen om samverkan, LOS, 
kostnader för utskrivningsklara har tidigare år varit höga men är numera obefintliga.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Resultatrapport inklusive investeringar omsorgsnämnden 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningens ledningsgrupp  
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Ekonom Camilla Bengtsson  
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§ 24 Förslag till internbudget för omsorgsnämnden 2019 2019/151 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta förslag till omsorgsnämndens internbudget 2019 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan 
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2019 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till omsorgsnämndens internbudget 2019 föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2019-02-06 
Ekonomiska förutsättningar och internbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
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§ 25 Kvalitetsberättelse omsorgsnämnden 2018 2019/512 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna 2018 års kvalitetsberättelse 
 
Sammanfattning 
 
Dokumentationsskyldighet är en del i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS 2011:9. Dokumentationskravet omfattar alla delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet, såväl ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det 
systematiska förbättringsarbetet. Av det allmänna rådet till 7 kap. 1 § SOSFS framgår att 
arbetet med att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten bör dokumenteras i en årlig 
kvalitetsberättelse.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahls tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Kvalitetsberättelse 2018 för omsorgsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl 
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§ 26 Patientsäkerhetsberättelse omsorgsnämnden 2018 2019/457 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av Patientsäkerhetsberättelse 2018  
 
Sammanfattning 
 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:65) senast 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå  
 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och  
3. vilka resultat som uppnåtts  
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2018 visar att verksamheterna har arbetssätt som ger 
förutsättningar för att säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården så att de enskildes behov blir tillgodosedd. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att verksamheterna under året har pågående 
arbete i flera processer kopplat till patientsäkerhet och befinner sig i flera pågående 
utvecklande processer. Under 2018 har det inom alla berörda professioner rekryterats 
ny personal, vilket påverkar kontinuiteten i det systematiska förbättringsarbetet.  Målen 
är inte alltid uppfyllda men resultatet visar på förbättringar inom de flesta områdena. 
Under 2019 kommer fortsatt fokus vara på att  medarbetar inom alla professioner har 
kunskap och kännedom om gällande  riktlinjer och rutiner och på så vis säkerställa att 
patienterna får  en god vård och omsorg.  
 
Sammanfattning av Patientsäkerhetsberättelse 2018 ska beskriva det arbete som 
verksamheten gjort, när det gäller det strukturerade patientsäkerhetsarbetet. Den ska till 
exempel beskriva hur man arbetat  och vilka mål som uppnåtts med: 
 
 Kvalitetsregister 
 Följsamhet basal hygien i vård och omsorg 
 Läkemedelsgenomgångar 
 Avvikelser 
 Patient och anhörigas involvering i patientsäkerhetsarbetet 
 Egenkontroller 
 Mål och strategier för kommande år 
 
Rekommendationen för fortsatt utveckling och optimering av verksamheterna är att 
fokus är på de områden som lyfts fram och redogörs under ”Övergripande mål och 
strategier för kommande år 2019”, i ”Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, 
Omsorgsnämnden, Karlshamns kommun; År 2018”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Jeppsson och förvaltningschef Torill 
Skaar Magnussons tjänsteskrivelse 2019-01-23 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Omsorgsnämnden Karlshamns kommun 2018 
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§ 27 Attestförteckning omsorgsnämnden 2019-2022 2019/604 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse befattningar och beslutsattestanter enligt beslutsattestlista 
 
att förvaltningschef och verksamhetschefer ansvarar för förändringar under 
mandatperioden 
 
Sammanfattning 
 
I början av varje mandatperiod fastställs attestordning. Attestordning ska utses av 
nämnden och enligt gällande delegationsordning samt inom tilldelad budgetram ge rätt 
till beslutsattestanter att attestera verifikationer. 
 
Förvaltningschef och verksamhetschefer ansvarar för eventuella förändringar inom sina 
ansvarsområden under mandatperioden. Attestlista med namngivna beslutsattestanter 
och deras ersättare uppdateras med eventuella förändringar under mandatperioden och 
förvaras hos ekonomerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonom Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-02-05 
Attestordning för omsorgsnämnden 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Systemansvarigansvarig Jörgen Nilsson 
Kommunstyrelsen 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Ekonom/Controller John Andén 
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§ 28 Yttrande gällande motion om att minska det digitala utanförskapet bland 
äldre 2018/3579 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning 
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) föreslår i motion 2018-10-12 om att minska det digitala 
utanförskapet bland äldre. Önskemålet är en eller flera utbildningstillfällen där 
ungdomarna fungerar som handledare till pensionärer. Omsorgsnämnden har 
remitterats motionen för yttrande. 
 
Kontakt har tagits med högskolan Netport för att undersöka om det finns studenter som i 
utbildningssyfte kan hjälpa till att utbilda pensionärer. Netport är intresserade att hjälpa 
till med utbildning av digital teknik. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2018-11-27 
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre, Britt Jämstorp (KD),  
2018-10-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvist 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2019-02-20 

Sida 17(24) 

 

§ 29 Yttrande gällande motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen 
2018/2960 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (-) föreslår i motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen i 
Karlshamns kommun. 
  
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att undersöka intresse och behov för att initiera 
projektet ”måltids vän” i Karlshamns kommun tillsammans med berörda kompentenser 
och föreningar ur civilsamhälle. 
 
Kommunen skulle samverka med den ideella sektorn vilket skulle innebära att frivilliga 
besöker den äldre ca en gång i veckan för en gemensam måltid. Antingen äter de 
tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av de 
kommunala träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra kostnad då  
måltidsvännens portion betalas av kommunen. 
 
Röda Korset i Karlshamn, Kommunala Pensionsrådet och Frivilliga verksamhet i 
Karlshamns kommun är intresserade att hjälpa till med att organisera verksamheten 
måltidsvän. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsutvecklare Doris Zetterqvists tjänsteskrivelse, 2018-10-31 
Motion om projekt måltidsvän inom äldreomsorgen, Emanuel Norén (-), 2018-08-24 
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§ 30 Förslag till riktlinjer avseende fördelning av föreningsbidrag från 
omsorgsnämnden 2019/649 

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget om reviderade riktlinjer 
 
Sammanfattning 
 
Inför mandatperiod 2019-2022 har förvaltningen reviderat riktlinjerna avseende 
fördelning av föreningsbidrag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonom Camilla Bengtssons tjänsteskrivelse, 2019-02-06 
Förslag på reviderade riktlinjer för nämndens föreningsbidrag 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Camilla Bengtsson  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Registrator Gunilla Appelqvist 
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§ 31 Redovisning över kösituationen till särskilt boende, februari 2019 2019/336 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04  
Redovisning av kösituationen till särskilt boende 2019 
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§ 32 Handlingar för kännedom, februari 2019 2019/153 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 24 januari 2019 – 20 
februari 2019 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum  Ärende 
 
2019/438  4/19   2019-01-30   Rapport rörande missförhållande  

eller påtaglig risk för 
missförhållande, lex Sarah   

 
2019/439  5/19   2019-01-30   Rapport rörande missförhållande  

eller påtaglig risk för 
missförhållande, lex Sarah  

 
2019/117  6/19   2019-01-30   Rapport ”Välkommen till vården,  

går det bra att dröja?”  
 
2019/570  7/19   2019-02-01   Beslut - Förvaltningsrätten avslår  

ansökan om yrkande om 
interimistiskt beslut Mål nr 384-19 
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§ 33 Beslutsuppföljning, februari 2019 2019/144 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslutsuppföljning februari 2019 enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04  
Beslutsuppföljning februari 2019 
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§ 34 Redovisning av delegationsbeslut, februari 2019 2019/155 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Genom omsorgsnämndens beslut den 23 januari 2019 § 8, har nämnden delegerat sin 
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 24 januari 2019 – 20 februari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04  
Redovisning av delegationsbeslut 2019. 
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§ 35 Rapport från kontaktpolitiker  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Monica Nobach (S) informerar om ”Liv och lust för en aktiv och stimulerande vardag”.  
Kunskapsdagen anordnas av PRO Svängsta i samverkan med ABF och Karlshamns 
kommun 26/3 i Medborgarhuset i Svängsta. Det blir bland annat information om 
hemtjänst, Trygg hemgång, Träffpunkterna och aktiviteter inom kyrkan och 
Karlshamnsbostäder.  
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§ 36 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte med omsorgsnämnden är tisdag 19 mars kl. 13.30 i Asarumssalen 
 
 
 
 
 


