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Intressepolitiskt	arbete	i	
kombination	med	forskning
� Styrgruppsarbete i Uppsala hösten 2015 – våren 2017: 

politiker, tjänstemän, HSO
� Se http://www.fub.se/info/projekt under bilagor, Lewin 17 

maj 2017
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Föreläsningens	uppläggning	
1. Resultat av undersökningen visar på rättsosäker 

myndighetsutövning
2. Hur kan jag påstå att myndighetsutövningen är 

rättsosäker?
3. Hur kan man förstå orsaken till den rättsosäkra 

handläggningen?  
4. Användning hittills av resultaten i intressepolitiskt arbete
5. Fortsatt användning av rapporten: Att stärka egenmakten 

hos personer med omfattande funktionsnedsättningar
1. Från kamp till samverkan
2. Att göra rätt från början

6. Hur: Att sätta på sig ”rättssäkerhetsglasögon” och leta 
efter brister i rättssäkerheten

Lewin 17



Några	viktiga	begrepp
� Myndighetsutövning 

� Rättigheter förmedlas genom myndighetsutövning
� Det är fråga om makt: Den enskildes beroende av den offentliga 

makten för att få sina behov tillgodosedda
� Behov styr myndighetsutövningen
� Rättssäkerhet:

� formell – lagenlighet, förutsebarhet, objektivitet
� materiell rättssäkerhet: LSS värdegrund styr

� Handläggningsstrategi: metod, arbetssätt
� LSS som pluslag till SoL (se rapporten för utförlig beskrivning): 

� Den enskildes behov ska prövas enligt LSS om så önskas
� Inflytande, delaktighet, högkvalitativt stöd som goda levnadsvillkor
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Varför	en	undersökning	om	
myndighetsutövning?	
� Läsning av utredningar: Sida upp och sida ned 

redovisas den enskildes uppfattning om sina behov. 
Även professionellas uppfattningar redovisas utförligt. 

� Företrädares och min uppfattning: En sådan bra 
utredning som självklart kommer att leda till att 
ansökan beviljas!

� Så vänder vi blad. Där står handläggarens förslag till 
avslag. Förvåning och frustration!

� Olika uppfattningar om behov
� Åsiktsmotsättningarna hanteras inte
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Undersökningen	i	korthet
� Nio utredningar som lett till avslag på ansökan om 

LSS-stöd (fem handlade om kontaktperson, två 
om ledsagarservice, en om korttidsvistelse, en om 
personlig assistans)

� I samtliga fall personkretsbedömda enligt LSS
� Olika handläggningsstrategier förminskar och 

förändrar behoven så att rätt till LSS-insats inte 
föreligger

� Följden är rättslösa rättighetsbärare
� Övergripande slutsats: LSS-ärenden hanteras som 

om de vore SoL-ärenden
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Rättslösa	rättighetsbärare
� Handläggarna verkar inte uppfatta den avsedda 

maktförskjutningen från SoL till LSS, den så kallade 
pluslagstanken: 
� Den enskilde har inget inflytande över 

behovsbedömningen
� Rätten att få sina angivna behov prövade för sökt LSS-

insats saknas  
� De politiska intentionerna med LSS-reformen har därmed 

inte förverkligats
� Inte förenligt med FN:s Konvention om rättigheter  för 

personer med funktionsnedsättning, CRPD (Artikel 3 
Allmänna principer och 19 Rätt att leva självständigt och att 
delta i samhället)
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En rättsosäker myndighetsutövning
hotar legitimiteten
� Legitimitet: Att handläggningen uppfattas som 

rättfärdig, rättvis
� Att den följer lagstiftningen – dvs LSS värdegrund 

– när det gäller ansökan om LSS-insats – och 
internationella konventioner

� Utan legitimitet finns ingen tillit till den offentliga 
makten
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Konsekvenser	för	den	enskilde	av	
en	rättsosäker	myndighetsutövning
� Undersökningspersonerna är redan personkretsbedömda. Tillhör pk 1 

och 2. 
� Trots att den enskilde tillhör personkretsen för LSS förverkligas inte 

LSS-målen: Att uppnå full delaktighet i samhällslivet och Möjlighet att 
leva som andra genom ett högkvalitativt stöd som tillförsäkrar den 
enskilde goda levnadsvillkor
� Kvalitetsbegreppet goda levnadsvillkor finns bara i LSS. Kan ses både som 

förutsättning för att nå LSS-målen och som ett delmål på vägen dit (både 
målvärde och processvärde)

� Verksamheten ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor så att hen 
får möjlighet att leva som andra med delaktighet både i det lilla och det 
stora livet, dvs samhällslivet

� Vilka lärdomar kan dras? Finns liknande strategier och 
rättssäkerhetsproblem i andra kommuner?
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2.	Hur	kan	jag	påstå	att	
myndighetsutövningen	är	rättsosäker?
� Inför läsning av utredningarna med 

”rättssäkerhetsglasögon” har jag konstruerat en mall 
(modell) som bygger på LSS-propositionens 
beskrivning av LSS värdegrund, själva lagtexten och 
vad som framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och 
vägledningar. Även vetenskaplig litteratur.

� Det är upp till läsarna av min rapport att fundera över 
om man känner igen sig 
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Resultat	av	läsningen	med	
”rättssäkerhetsglasögon”
� Handläggarna har olika sätt att avslå ansökan om LSS-

stöd.
� Genom olika handläggningsstrategier förminskas och 

förändras behov så att de inte ger rätt till LSS-stöd
� Det verkar finnas en ”avslagslogik” i beslutsunderlagen
� Ordet handläggningsstrategi används som ett samlingsbegrepp för 

handläggarnas behovsbeskrivning, behovsbedömning och 
avslagsmotivering 

� Ordet strategi innebär att jag anser att arbetssättet är uttryck för 
medvetet handlande

� Handläggningsstrategier kan innebära både att göra, dvs agera, och 
att inte göra, dvs underlåta att agera

Lewin 17



Tabell 1. Undersökningens handläggningsstrategier

Motsättningar kring behovsbedömningen hanteras på ett rättsosäkert sätt

1. Att ignorera den lagstadgade skyldigheten att tillämpa 6 § LSS

2. Att ignorera professionella experters utlåtanden

Uttryckta behovs omfattning minskas på ett rättsosäkert sätt

3. Att förminska behov genom att hävda att den enskildes behov tillgodoses genom faktiskt givet LSS-stöd

4. Att förminska behov genom att hävda att den enskildes behov tillgodoses av anhöriga eller andra närstående 

5. Att förminska behov genom att hävda att den enskildes behov tillgodoses av den enskilde själv

6. Att förminska behov genom att hävda att behoven inte är tillräckligt omfattande för rätt till LSS-insats

Uttryckta behovs karaktär ändras på ett rättsosäkert sätt

7. De politiska intentionerna tolkas på ett begränsande sätt så att behoven förminskas

8. Behoven begränsas med hänvisning till rättspraxis

9. Handläggaren hänvisar till att behoven kan tillgodoses på annat sättLewin 17



De	två	första	
handläggningsstrategierna	avser	
åsiktsmotsättningar
� Åsiktsmotsättningar om behov finns vid samtliga 

ärenden
� LSS rätt till inflytande och delaktighet  vid 

behovsbedömningen beaktas inte 
� dvs 6 § LSS tillämpas inte

� Kommuniceringen är ensidig (inte dialog), påverkar 
inte bedömningen
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Fortsättning	handläggningsstrategier
� Fyra handläggningsstrategier förminskar omfattningen 

av den enskildes uttryckta behov.
� Fokus på stödgivare. Omfattningen av den enskildes uttryckta 

behov minskas med motiveringen att behovet är tillgodosett och 
därmed inte ger rätt till sökt LSS-insats 

� Det finns anledning att särskilja stödgivarna, eftersom 
handläggarens hänvisningar ger en uppfattning om var ansvaret för 
att tillgodose behov ligger – hos verksamheten eller utanför. Och 
om det anses föreligga ett egenansvar (egenansvarsprincipen finns 
bara hos SoL)

� Tre handläggningsstrategier förändrar karaktären på 
den enskildes uttryckta behov
� Följs politiska intentioner? Styr rättspraxis? 
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� Se rapporten för beskrivning av de olika ärendena
� T ex kan avslag på ansökan om kontaktperson motiveras 

med att behovet (att slippa vara socialt isolerad) redan är 
tillgodosett genom givet stöd (genom arbete och familj) 
men av behovsbedömningen framkommer att det 
uttryckta och angelägna behovet att komma ut på 
fritidsaktiviteter  inte alls beaktas
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Sammanfattning	av	resultaten
� I samtliga ärenden finns motsättningar om hur LSS 

värdegrund faktiskt förverkligas på olika livsområden 
som är aktuella i dag samt om hur LSS värdegrund 
förväntas bli förverkligad i framtiden

� Motsättningar mellan den enskilde och handläggaren 
gäller 
� omfattning (exempelvis hur ofta ett behov faktiskt 

tillgodoses genom en viss stödaktivitet eller i fråga om 
en önskvärd omfattning i framtiden) och 

� karaktär (exempelvis sociala relationer, delaktighet 
inom aktuella livsområden) på de behov som redan är 
tillgodosedda eller som föranleder ansökan 
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Beskrivning	av	resultaten	som	brister	i	
rättssäkerheten	
� LSS värdegrund förverkligas inte (materiell 

rättsosäkerhet när välfärdsstatens värden inte 
följs)

� Även brister i formell rättssäkerhet (lagenlighet, 
förutsebarhet, objektivitet, dvs saklighet och 
opartiskhet)

� Och följden är – som tidigare påpekats – rättslösa 
rättighetsbärare 
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Mer	om	handläggningsstrategiernas	följder	
för	tillämpning	av	LSS	värdegrund	(den	
materiella	rättssäkerheten)	
� Den enskilde har inget inflytande över bedömningen
� Kontinuiteten på stödet och därmed den sociala tryggheten 

hotas
� Verksamheten ger inte förutsättningar, dvs goda 

levnadsvillkor, för att LSS-målen ska kunna förverkligas:
� Möjlighet att leva som andra
� Delaktighet i samhällslivet

� Förväntan gäller särskilt livsområdena Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer samt Samhällsgemenskap, socialt 
och medborgerligt liv.

� Att leva självständigt med hjälp av detta stöd
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Mer	om	brister	i	formell	rättssäkerhet:	
lagenlighet
� Lagenligheten kan ifrågasättas vid samtliga strategier, 

eftersom den materiella rättssäkerheten hotas i flera 
avseenden, när det inte är LSS intentioner som styr. 

� Särskilt allvarligt är det att använda kvalitetsbegreppet 
goda levnadsvillkor som rekvisit för rätten till stöd liksom 
den totala underlåtelsen att beakta den enskildes lagenliga 
inflytande (enligt 6 § LSS). 

� LSS-proppens ord om ”direkt inflytande, både i 
planeringen och utformningen av insatsen”, om hänsyn till 
individens önskemål, att kunna styra över sin vardag och ha 
kontroll över sitt liv verkar inte styra handläggningen (prop
1992/93:159, sid 50 f och 44).
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Förutsebarhet
� LSS-personerna har inte kunnat påverka förslagen till 

– som den enskilde uppfattar det - felaktiga 
avslagsbeslut. Behov har inte beaktats. I några ärenden 
har kommuniceringen föranlett vissa förändringar och 
kompletteringar. Men förslaget har inte ändrats (5.2.1).

� Det formella rättssäkerhetsvärdet förutsebarhet hotas 
därmed. 
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Mer	om	förutsebarhet

� I ärendena om kontaktperson (utom ett), ett av 
ledsagarserviceärendena samt det om korttidsvistelse har 
LSS-personerna haft insatserna i många år genom flera 
gynnande beslut eftersom behoven inte ändrats. Ändå får 
inte den enskilde den sökta insatsen, eftersom de uttryckta 
behoven nu har förminskats genom handläggarens 
agerande. 

� De samhälleligt definierade behoven enligt handläggarens 
uppfattning ger nu inte längre rätt till sökt insats. 
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Objektivitet,	saklighet	och	partiskhet
� Handläggarna och enskildas olika uppfattningar gäller

� behovens omfattning och karaktär, 
� om ändamålsenlighet med sökt stöd men också om 
� hur väl behov tillgodoses av givet stöd. 

� Ord står mot ord, fakta mot fakta. Det är inte självklart 
vem som har rätt. De motsägelsefulla beskrivningarna 
i beslutsunderlagen visar att handläggningen kan 
brista i objektivitet, närmare bestämt i saklighet.

� Det kan också vara fråga om partiskhet, om det verkar 
finnas ett kommunintresse bakom bedömningen som 
inte är förenligt med LSS hyperindividualistiska 
rättighetstanke
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3.	Hur	kan	man	förstå	den	
rättsosäkra	hanteringen?	
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Jag	kan	inte	förklara	VARFÖR	
behoven	”försvinner”
� Resultaten visar HUR enskildas angivna behov av 

LSS-stöd ”försvinner”. 
� Men det betyder inte att behoven inte längre finns 

enligt den enskildes uppfattning 
� Behoven ”trollas bort” med handläggningsstrategierna 

� Några frågor: Är det politikerna som vill ha det så här? 
Eller är det de högre tjänstemännen? Eller 
handläggarna själva?
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Informell	styrning	uppifrån?
� Det är uppenbart att det inte är LSS värdegrund som 

har styrt handläggarna i dessa nio ärenden
� Utifrån min begränsade undersökning kan jag inte 

uttala mig om det finns några andra principer eller 
andra motiv som styr

� Någon formell styrning i form av riktlinjer eller policy 
finns inte enligt den politiska ledningen (samtal i 
styrgruppen) 
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Arbetsplatskultur?
� ”Det spelar väl ingen roll om man får stöd enligt LSS eller 

SoL. Huvudsaken är att det är ett bra stöd”  (uttalande från 
tjänsteman i Uppsala 2014 vid starten av projektet)

� Det faktum att myndighetsutövningen i Uppsala även 1999 
(Lewin 1999) var rättsosäker i den meningen att den 
enskildes lagenliga inflytande inte beaktades väcker tanken 
att det är fråga om vana, en arbetsplatskultur

� En arbetsplatskultur som bygger på okunskap om LSS som 
pluslag till SoL. Det finns en vana att styra mot SoL, i den 
meningen att det är SoLs värdegrund som tillämpas, även 
om beslutet fattas enligt LSS.
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Begränsade	resurser?
� Organisationsstrukturen med bristande resurser i 

form av kompetent personal i tillräcklig omfattning
� Stor omsättning på handläggare
� Stor arbetsbörda
� Inte tillräcklig utbildning om LSS som pluslag till SoL, 

om funktionsnedsättningar och deras konsekvenser
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4.	Användning	av	resultaten	vid	
intressepolitiskt	arbete	hittills
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Samverkan	för	en	korrekt	
myndighetsutövning	enligt	LSS
� Styrgruppsarbete sedan hösten 2015 avslutades i juni 

2017.
� Omsorgsnämndens presidium
� HSO-representanter
� Tjänstemän

� Undersökning och resultat presenterade vid flera 
tillfällen under resans gång

� Frågor till nämnd och förvaltning efter avslutande 
referensgruppsmöte
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Visionen:	Att	göra	rätt	från	början
� ”Du kan ju alltid överklaga” – Är det verkligen önskvärt ur 

någons synpunkt att det finns motsättningar vid 
behovsbedömningen, som inte kan hanteras?

� Kan vi förlita oss på rättspraxis vid tillämpning av en 
hyperindividualistisk möjlighetslag som LSS? Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) understryker själv behovet 
av individuell bedömning

� Offras den enskilde genom hänvisning förvaltningsdomstol 
och kanske en långdragen rättsprocess med osäker utgång?

� Kan åsiktsmotsättningarna hanteras redan före ett 
avslagsbeslut?
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5.	Fortsatt	användning	av	rapporten:
Att	stärka	egenmakten	hos	personer	
med	omfattande	
funktionsnedsättning
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Bra	grund	i	Uppsala:	Intresserade	
politiker,	positiva	tjänstemän
� Under förutsättning att resultaten känns igen –

hur kan de användas för att stärka rättssäkerheten 
vid myndighetsutövning enligt LSS?

� Flera initiativ: Delaktighetsprogram utifrån FNs 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD), LSS-råd, 
brukarombud under tillsättande, nämndbeslut 
(2017-06-20) om fortsatt arbete i form av arena för 
samråd kring biståndsbedömning 

� Uppföljning i LSS-råd och arenaverksamhet
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Några	tankar	om	framtiden
� Att ta fasta på den goda viljan hos berörda 

professionella att göra ett bra jobb
� Att stärka egenmakten hos personer med 

omfattande funktionsnedsättningar
� Att få en maktutjämning för att ge möjlighet till 

samverkan på mera jämlik basis
� Att gå från kamp till samverkan?
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Varför	är	det	så	viktigt	med	LSS-stöd
istället	för	SoL-stöd?	
� Att få kontroll över livssituationen: genom inflytande från 

första stund vid handläggningen och därefter vid 
utförandet. Unikt för LSS.

� Genom ett högkvalitativt stöd som tillförsäkrar den 
enskilde så goda levnadsvillkor (inte SoLs lägre ambition 
skälig levnadsnivå) så att den enskilde kan uppleva 
delaktighet, dvs engagemang och involvering, i olika 
livssituationer och på olika livsområden efter eget val 

� Att kunna ha ett självständigt liv med hjälp av ett 
högkvalitativt stöd (dvs det är OK att vara beroende av stöd 
för ett oberoende liv! SoL eftersträvar  ett liv oberoende av 
stöd)
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Egenmakt	som	redskap	för	
uppmärksamhet	på	rättsosäker	
myndighetsutövning
� Att genomskåda inskränkande handläggningsstrategier
� Att påvisa SoL-tänk – viktiga skillnader gentemot LSS
Några viktiga aktörer:
� Funktionsrättsorganisationer har viktig roll vid fortsatt påverkan av 

myndighetsutövningen
� Arvfondsprojekt om delaktighet i Uppsala: Ge makten vidare

� Min bit: Att jobba med Socialstyrelsens vägledning Individens 
behov i centrum (IBIC) och det biopsykosociala synsättet på 
fungerande och behov av samhällsstöd
� Lättförståeligt, lättillgängligt, coachning inför ansökan?
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Behov	är	utgångspunkten	för	
bedömning	av	rätt	till	LSS-stöd
� Möjligheten att leva som andra hänger ihop med den 

enskildes önskemål och förväntningar på livet, vilka 
resurser hen har och hur eventuella svårigheter 
kompenseras.

� LSS-insatser är en av flera vägar att underlätta 
vardagen – och för många den viktigaste 
� Annat stöd t.ex. SoL-stöd, hjälpmedel, ekonomiska ersättningar

� Behovs omfattning och karaktär är inte några 
objektivt sanna och mätbara företeelser utan beror 
på vem som gör behovsbedömningen
� Åsiktsskillnader måste dokumenteras och hanteras 
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Det	biopsykosociala	synsättet	vid	
tillämpning	av	LSS
� Socialstyrelsens rapport Individens behov i centrum (IBIC) har ett 

biopsykosocialt synsätt på individens funktionstillstånd
� Rapporten utgår från ICF, WHO:s Internationella klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)
� Mycket användbar för behovsbedömning inför beslut och vid 

uppföljning
� Kan bidra till likvärdig bedömning  runt om i landet, dvs uppfylla LSS-

målet jämlikhet i levnadsvillkor
� Mycket relevant för dem som faller ur assistansersättningen. OBS 

Försäkringskassan har hittills inte tillämpat det biopsykosociala synsättet. 
Och Försäkringskassan har ingen uppföljningsplikt av om behov 
tillgodoses!

� IBIC konstaterar att behov är knutna till individen men måste relateras 
till dennes situation och omgivning
� Det relativa handikappbegreppet  återupplivas med IBIC!
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Behov	och	LSS-värdena	
delaktighet	och	inflytande
� IBIC:s uppfattning om delaktighet är i linje med vad LSS-proppen 

skriver om behov och LSS-värdena delaktighet och inflytande (prop
1992/93:159, sid 50 f.)

� Delaktighet innefattar att vara autonom och bestämma över sitt eget liv, 
även om man inte kan utföra aktiviteter på egen hand. Detta innebär 
att den egna viljan och motivationen, personliga mål och roller är 
betydelsefulla för upplevelsen av delaktighet (IBIC sid 47).

� Upplevelse av delaktighet tillkommer individen. Bara individen kan ha 
en uppfattning om man är delaktig eller inte! Svårt för huvudmännen 
att ifrågasätta detta LSS-mål. (Jämför med LSS-värdet goda 
levnadsvillkor. Där har huvudmännen i praktiken tolkningsföreträde 
när detta värde anses tillgodosett)
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6.	Att	sätta	på	sig	
”rättssäkerhetsglasögon”	och	leta	
efter	brister	i	rättssäkerheten
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Det	behövs	egenmakt	för	att	hävda	
rätten	till	delaktighet	och	inflytande	i	
handläggningsprocessen
� Kunskap om IBIC:s biopsykosociala synsätt
� Kunskap om LSS som en möjlighetslag
� Kunskap om vad insatser kan innehålla  

� LSS-propositionen ger ofta bara exempel på vilka olika 
livssituationer som respektive LSS kan användas för. 

� Kräv att hela behovssituationen ska beskrivas och bedömas. Om 
förväntningar på vad en insats kan innebära i form av goda 
levnadsvillkor för att nå LSS-målen. 
� OBS att orden behov och önskemål ofta står tillsammans i LSS-

proppen. Att det handlar om behov av delaktighet och kontroll i för 
den enskilde viktiga livssituationer 
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”Syns	inte,	finns	inte”	ropar	
vildvittrorna	i	Ronja	Rövardotter
� Att synliggöra behov som ger rätt till LSS-stöd
� Nedan några exempel på vad man kan leta efter – OBS 

underlåtelserna är svårast att avslöja!
� Finns alla relevanta livsområden med i utredningen?
� Alla möjliga användningar av en insats?
� Uppmärksammas och redovisas förväntan om 

delaktighet? Om ett värdigt liv med kontroll över sin 
livssituation?

� Finns SoL-tänk och annan bristande förenlighet med 
LSS värdegrund, problem med objektivitet och annan 
formell rättssäkerhet?
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Exempel:	Handläggaren	anser	
att	insatsen	inte	är	avsedd	för	
det	uttryckta	behovet
� Kräv att handläggaren kan visa i lagtext eller förarbeten att 

så inte är fallet
� OBS att beskrivningar i LSS-propositionen ofta bara är 

exempel. Frågan är om stödet är förenligt med LSS syfte
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Exempel:	Handläggaren	anser	att	
insatser	inte	kan	kombineras	
� LSS-insatser kan kombineras
� T.ex. inga hinder för kombination av boendeinsats och kontaktperson, 

ledsagarservice. Behovet avgör
� T.ex. personlig assistans och korttidsvistelse(för avlösning av den 

anhörige som också arbetar som assistent)
� Dock – enligt LSS-proppen bör ledsagarservice ingå i personlig assistans.

� Merkostnader för resor, gemensamhetsutrymmen, ledsagares 
kostnader – ingår inte i själva LSS-insatsen 
� Bara tänkt att ge personligt stöd
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Exempel:	Handläggaren	hänvisar	till	att	
familj	och	närstående	tillgodoser	behov
� Närstående ska inte förväntas tillgodose vuxna LSS-

personers behov av social samvaro, fritids- och 
kulturaktiviteter.
� Mer förenligt med SoLs syn att resurser i omgivningen 

ska medräknas
� För LSS gäller att rätten till stöd utgår från den 

enskildes individuella behov
� OBS ibland är det stöd till familjen som avses, t ex vid 

avlösarservice, korttidsvistelse

Lewin 17



Exempel:	Handläggaren	anser	att	
personen	själv	tillgodoser	sitt	behov
� Handläggaren anser att personen själv kan tillgodose 

behovet. Varför har man då sökt insats? 
� För LSS gäller inte SoLs egenansvarsprincip 
� En prövning måste göras om behovet är sådant att det 

ger rätt till den sökta LSS-insatsen
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Exempel	på	SoL-tänk
� Om handläggaren säger att behovet kan

tillgodoses på annat sätt. Sådan hänvisning tyder 
på SoL-tänk

� Handläggaren måste kunna visa att behovet 
faktiskt inte redan är tillgodosett
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Slutligen:	Viktigt	att	hitta	lösningar	på	
hur	åsiktsmotsättningar	kan	hanteras
� Kommunicering som innebär dialog mellan parter på 

en mera jämlik basis än idag? 
� Möjlighet att lämna klagomål på utredning och förslag 

till beslut? Hantering av oberoende lokal instans? 
� Annars är enda utvägen att gå förvaltningsdomstol 

med stora personlig och samhälleliga kostnader
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Tack	för	mig	och	lycka	till!

Lewin 17


