
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

 Kommunfullmäktige 

Tid Plats 
18:30-19:30 Alléskolan aula, Hallsberg  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Thomas Larsson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S) §§112-120
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Andreas Zakrisson (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Peter Hörlin (S)  ersätter Christel Forsberg (S)
Andreas Svahn (S)  ersätter Victoria Rydén (S)
Lillemor Pettersson (S)  ersätter Catrine Rusthoi 
(S)
Linus Andersson (S)  ersätter Kjell Rapp (S)
Ingela Hagenfors (KD)  ersätter Lena 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Magnus Larsson (Näringslivschef)
Lars Billström (S) (Revisor)

Protokollet innehåller paragraferna §§110-120

Ordförande _________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Ulrika Björklund (M) Ulf Ström (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Christina Torpman

Gunnarsson (KD)
Sören Pettersson (V)  ersätter Peter Tillman (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-12-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 110 Utdelning av 2021 års stipendier
§ 111 Sammanträdets inledning
§ 112 Allmänhetens frågestund
§ 113 Aktuell information
§ 114 Avsägelser och fyllnadsval
§ 115 Revidering av taxor och avgifter för kopior av allmän handling
§ 116 Obesvarade motioner
§ 117 Förslag från kommuninvånare
§ 118 Meddelanden
§ 119 Ledamöternas frågestund
§ 120 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 110- Utdelning av 2021 års stipendier

Ärendebeskrivning
Årets eldsjäl: Emma Gustafsson

Årets idrottsutövare: Gustav Grahn

Årets kulturstipendium: Frida Tengeland

Årets miljöprofil: Kerstin Pettersson

Paragrafen är justerad
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Utdelning av 2021 års stipendier

§ 110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 111- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på 

detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Ulrika Björklund (M) och Ulf Ström (S). 

Justeringen sker senast den 23 december.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 111
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112- Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad
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Allmänhetens frågestund

§ 112
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113- Aktuell information

Ärendebeskrivning
Anders Larsson, ställföreträdande räddningschef på Nerikes brandkår, informerar 
kommunfullmäktige om brandkårens verksamhet och svarar på frågor från ledamöterna.

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Paragrafen är justerad
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Aktuell information

§ 113
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 - Avsägelser och fyllnadsval 
(21/KS/17)

Ärendebeskrivning 
Lotta Öhlund (MP) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som 
ledamot i drift- och servicenämnden, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs 
kommunhus AB och ersättare i Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB).

David Romell (M) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i Hallbo.

Andreas Zakrisson (C) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som 
ersättare i bildningsnämnden och ersättare i drift- och servicenämnden.

Fyllnadsval kommer att ske för sverigedemokraternas vakanta uppdrag som ersättare i 
Hallsbergs kommunhus AB.

Fyllnadsval kommer att ske för uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för perioden 2022-01-01 till och med 2022-02-28.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att entlediga Lotta Öhlund (MP) från sina uppdrag som ledamot i drift- och servicenämnden, 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och ersättare i Hallsbergs 
bostadsaktiebolag (HBAB) samt att begära ny sammanräkning angående uppdraget ersättare 
i kommunfullmäktige.

att välja Markus Eriksson Nordkvist (MP) som ny ledamot i drift- och servicenämnden.

att välja Linda Eng Jidling (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

att välja Helén Svensson (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Hallsbergs 
kommunhus AB.

att välja Andreas Tranderyd (MP) som ny ersättare i Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB).

att entlediga David Romell (M) från sitt uppdrag som ledamot i Hallbo.

att välja Mattias Björklund (M) som ny ledamot i Hallbo och samtidigt entlediga honom från 
sitt uppdrag från ersättare i detsamma.

att välja Torbjörn Appelqvist (M) som ny ersättare i Hallbo.

att entlediga Andreas Zakrisson (C) från sina uppdrag som ersättare i bildningsnämnden och 
ersättare i drift- och servicenämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

att välja Viktoria Svanberg (SD) som ny ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.

att välja Siw Lunander (S) som förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
under perioden 2022-01-01 till och med 2022-02-28.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Christina Torpman, kommunsekreterare, redogör för de inkomna avsägelserna.

Christina Johansson, ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, redogör för de 
inkomna nomineringarna till fyllnadsvalen.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:

att entlediga Lotta Öhlund (MP) från och med 2022-01-01 från sina uppdrag som ledamot i 
drift- och servicenämnden, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och 
ersättare i Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB) samt att begära ny sammanräkning 
angående uppdraget ersättare i kommunfullmäktige.

att välja Markus Eriksson Nordkvist (MP) som ny ledamot i drift- och servicenämnden från 
och med 2022-01-01.

att välja Linda Eng Jidling (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och 
med 2022-01-01.

att välja Helén Svensson (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Hallsbergs 
kommunhus AB från och med 2022-01-01.

att välja Andreas Tranderyd (MP) som ny ersättare i Hallsbergs bostadsaktiebolag (HBAB) 
från och med 2022-01-01.

att entlediga David Romell (M) från sitt uppdrag som ledamot i Hallbo.

att välja Mattias Björklund (M) som ny ledamot i Hallbo och samtidigt entlediga honom från 
sitt uppdrag från ersättare i detsamma.

att välja Torbjörn Appelqvist (M) som ny ersättare i Hallbo.

att entlediga Andreas Zakrisson (C) från sina uppdrag som ersättare i bildningsnämnden och 
ersättare i drift- och servicenämnden.

att välja Viktoria Svanberg (SD) som ny ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.

att välja Siw Lunander (S) som förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
under perioden 2022-01-01 till och med 2022-02-28.

Beslutsunderlag 
 Avsägelse fr.o.m. 2022-01-01, Lotta Öhlund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Avsägelse, David Romell
 Avsägelse, Andreas Zakrisson

Paragrafen är justerad
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Avsägelser och fyllnadsval

§ 114

21/KS/17
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Lotta Öhlund

Partitillhörighet: Miljöpartiet

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

\/\/ Ledamot i drift- och servicenämnden

X Ersättare i kommunfullmäktige

yl Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Ersättare i kommunstyrelsen

y Ersättare i Hallsbergs kommunhus AB

Ersättare i Hallsbergs bostads AB

Underskrift: (32&“%
Datum: (9\\ \Ö Ö7'

Hemsida E-post Orga nisationsnr
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 50 02 577—3338
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Andreas Zakrisson

Partitillhörighet: Centerpartiet

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i drift- och servicenämnden

Ledamot i kultur- och fritidsutskottet

IZ
Ersättare i bildningsnämnden

Underskrift: ÄWI*CÜS Zfi/350/0

Datum: 2\ 1217

Hemsida E—post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926

Posted ress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 VX 0582—68 50 02 577-3338
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 115 - Revidering av taxor och avgifter för kopior av allmän handling 
(21/KS/186)

Ärendebeskrivning 
En revidering har gjorts av kommunens taxor och avgifter för kopior av allmän handling. Den 
stora ändringen som gjorts i dokumentet är att det lagts till en möjlighet att begära 
förskottsbetalning i enskilda fall. En justering av vikten för porto har även gjorts för att 
stämma överens med postens viktgränser för frankering. I övrigt har endast ett par 
redaktionella ändringar gjorts.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av 
allmän handling.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av allmän 
handling.

Beslutsunderlag 
 TS Revidering taxa för kopior av allmän handling
 Taxor och avgifter för kopior av allmän handling

Paragrafen är justerad
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Revidering av taxor och avgifter för kopior av 
allmän handling

§ 115

21/KS/186
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/186 

Revidering av taxor och avgifter för kopior av allmän handling

Ärendebeskrivning 
En revidering har gjorts av kommunens taxor och avgifter för kopior av allmän handling. Den stora 
ändringen som gjorts i dokumentet är att det lagts till en möjlighet att begära förskottsbetalning i 
enskilda fall. En justering av vikten för porto har även gjorts för att stämma överens med postens 
viktgränser för frankering. I övrigt har endast ett par redaktionella ändringar gjorts.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av allmän 
handling.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Taxor och avgifter för kopior av allmän handling
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunfullmäktige
Datum: 2021-12-20
Ärendenummer: 21/KS/186

Taxor och avgifter för kopior 
av allmän handling
Reglerar taxor och avgifter för kopior, utskrift eller avskrift av allmän handling i 
Hallsbergs kommun, inklusive tillämpningsanvisningar
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Datum

2021-12-20
     

21/KS/186
Sida

2(4)

Allmänt
En allmän handling är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) en handling som 
har inkommit, upprättats och förvaras på en myndighet. Hallsbergs kommun är 
enligt tryckfrihetsförordningen skyldiga att på begäran lämna ut kopior, utskrifter 
eller avskrifter av allmänna handlingar. Kommunen har dock rätt att ta ut avgifter 
för detta. Dokumentet följer avgiftsförordningen (1992:191) och gäller för alla 
nämnder, förvaltningar och bolag i Hallsbergs kommun. Dokumentet ersätter 
tidigare taxor och avgifter för kopior av allmän handling.

Taxor och avgifter

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av 
allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk 
databehandling enligt kapitel 15 § 1 och 2. Nedan följer vilka taxor och avgifter 
som gäller beroende på typ av handling. 

TYP AV HANDLING OMFATTNING KOSTNAD
Utskrift och kopia på papper, inkl. fax 0-9 sidor 0 kr

10 sidor 50 kr

Sidor som följer 2 kr/sida

Inskannade kopior 0-9 sidor 0 kr

10 sidor 50 kr

Sidor som följer 2 kr/sida

Digitala kopior* Upp till en kvart (15 min) Ingen avgift

Per påbörjad kvart efter det 125 kr

Avskrift eller bestyrkt avskrift Per påbörjad kvart 125 kr

Bestyrkt kopia Från första sida 2 kr/kopia, dock 
lägst 50 kr

Kopia av videobandsupptagning 600 kr/band

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr/band

Utskrift av ljudbandsupptagning Per påbörjad kvart 125 kr

* Kostnad för framställning av digitala kopior såsom material, programmering, 
bearbetning.
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Datum

2021-12-20
     

21/KS/186
Sida

3(4)

Avgift från första sidan 
Kommunen kan, vid misstänkt missbruk, besluta att ta ut en avgift från första 
sidan. Det kan exempelvis vara att en person delar upp omfattande beställningar i 
syfte att komma undan avgift. Om avgift ska tas ut från första sidan, bedöms från 
fall till fall vid misstänkt missbruk. 

Förskottsbetalning
Kommunen har rätt att, enligt 6 kap. 1a§ 2 stycket offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), begära hela eller en del av avgiften innan handlingen 
lämnas ut. Förskottsbetalning ska inte användas regelmässigt utan en bedömning 
ska göras inför varje tillämpning av denna taxa.

När avgifter inte ska tas ut
Kommunen får, om det finns särskilda skäl, besluta om avgiftsfrihet och bortse 
från bestämmelserna för taxor och avgifter. Särskilt skäl kan vara begäran av 
utlämning av allmänna handlingar internt inom den egna kommunen, till en 
annan kommun, statliga myndigheter eller massmedia. Bestämmelserna för taxor 
och avgifter bör inte hindra kommunen att tillgodo se dessa med information, så 
länge det är inom en rimlig mängd.

Dubbelsidig utskrift
Avgift gäller per sida och inte per pappersark. Ett dubbelsidigt pappersark räknas 
alltså som två sidor. 

Porto och postförskott
Vid begäran om att få en allmän handling skickad via post, bud eller liknande 
förmedling följer kommunen avgiftsförordningens §16 genom att ta ut ersättning 
för portokostnad, om försändelsen väger mer än 50 gram, samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad. Förordning (1994:356).
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Datum

2021-12-20
     

21/KS/186
Sida

4(4)

Tillämpningsanvisningar

Informera beställaren
Kommunen ska upplysa den som har gjort en begäran av att ta del av en allmän 
handling om vilka taxor och avgifter som kommer tas ut innan hantering påbörjas. 
En faktura skickas/lämnas till beställaren vid utlämnandet av den allmänna 
handlingen. 

Ta del av allmän handling
Den som vill ta del av en allmän handling, har rätt att göra det avgiftsfritt i 
kommunens lokaler, eller mot avgift få en kopia av handlingen. Visas handlingen 
på plats, är kommunen enbart skyldiga till att visa handlingen i lokalen där den 
finns förvarad. Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut en allmän handling 
på annat vis än som kopia i pappersform eller avskrift.   

Allmänhetens rätt att ta egna kopior
Den som begär att se en allmän handling, har rätt att ta en egen kopia av 
handlingen på plats där handlingen förvaras, detta är då avgiftsfritt. Det kan 
exempelvis vara att personen tar kort på handlingen eller skriver av den. Personen 
har dock ingen rätt att ladda ner dokument till medhavd tekniskt utrustning. 

Databärare
Ska en handling föras över på ett digitalt lagringsmedium som exempelvis ett USB-
minne, ska detta ur säkerhetssynpunkt tillhandahållas från kommunen och inte 
från personen som begär ut handlingen. Den som begär ut handlingen får stå för 
kostnaden för det. 

Digitalt utlämnande
Kommunen har ingen skyldighet att lämna över en allmän handling digitalt, utan 
enbart genom papperskopia. Kommunen har heller ingen skyldighet att överföra 
pappershandlingar till digitala handlingar för att ge ut digitalt. Om papperskopior 
överförs till digitala handlingar, gäller taxan för papperskopior. 

Page 26 of 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 116- Obesvarade motioner

Ärendebeskrivning
Det finns inga obesvarade motioner.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Obesvarade motioner

§ 116
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 117 - Förslag från kommuninvånare 
(21/KS/3)

Ärendebeskrivning 
Under perioden 25 november - 9 december har inga förslag från kommuninvånare 
inkommit.

Förslag till beslut 
Punkten utgår då inga förslag inkommit.

Beslut 
Punkten utgår då inga förslag inkommit.

Paragrafen är justerad
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Förslag från kommuninvånare

§ 117

21/KS/3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 118- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Under perioden 25 november - 9 december har inga meddelanden inkommit.

Förslag till beslut
Punkten utgår då inga meddelanden har inkommit.

Beslut
Punkten utgår då inga meddelanden har inkommit.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 119- Ledamöternas frågestund

Ärendebeskrivning
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till 
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver 
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och 
ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att 
fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får 
förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-20

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 120- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för det gångna året och det goda klimatet i kommunfullmäktige, hälsar 
alla en god jul och ett gott nytt år och avslutar sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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