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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00054 

Personligt ombud, redovisning år 2016 samt ansökan år 2017 

Beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen får verksamhetsår 
2016 samt ansökan om statsbidrag får verksamhetsåret 2017 

Sammanfattning 
Kommunen (Enköping och Hå bo) har erhållit statsbidrag till verksamhet med 
personligt ombud (PO) får år 2016. 

Innan beslut om fårdelning av statsbidrag får år 2017 har Länsstyrelsen begärt en 
redovisning om hur verksamheten har bedrivits under 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-20, dok.nr 2276 

- Verksamhetsberättelse 2016 
Redovisning av verksamheten får år 2016 
Ansökan om statsbidrag får år 2017 

På sammanträdet 
Mattias Porsaeus, utvecklare/chef får verksamheten personligt ombud Enlcöping
Håbo gästade nämnden tillsammans med kollegorna Sebastian settergren och 
Ulrika Lundblad. Nämnden fick information och en inblick i deras arbete med att 
vara personligt ombud. Uppdraget är helt fristående från myndigheter och vård
organisationer och ger helt kostnadsfritt stöd åt personer från 18 år och uppåt som 
har en psykisk funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Enlcöpings kommun, Personligt ombud Enköping-Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00022 

Lägesrapport och information från förvaltningen 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden tackar får informationen. 

Information 
Mötespunkten bötjar med att Mia Rengius, enhetscheffår daglig verksamhet 
berättar och informerar nämnden om arbetet, utvecklingen och den fortsatta 
planeringen med att utveclda verksamheten. 

Socialchef Thomas Brandeli redogör och infonnerar om: 

• Efter partsamverkan i SocSam lämnar representanterna inga synpunkter 
på de ärenden nämnden har att besluta om på dagens sammanträde. 

• En lägesrapportering ges dels om beläggningen på våra särskilda 
boenden samt ansökningar om att få särskilt boende. 

• Håbo kommun valde att inte ingå samarbete med extern aktör i projekt 
VIP-tjänster. Planer finns istället att kommunen startar eget projekt med 
att utreda om insatserna för de mest utsatta kan utföras tvärs över 
organisationen istället får inom vmje isolerat område. 

• Tipspeng på l O 000 kronor delas ut till den anställd i Hå bo kommun som 
lyckas relaytera en socionom till missbruk/psykiatrin och/eller barn och 
unga. Dock finns ett regelverk kring möjligheten att få ta del av tips
pengen, bland annat att rekryteringen leder till en tills vidare anställning 
samt att rekryteringen inte sker inom kommunens egen personal. 

• Möte med Hyresgästfåreningen resulterade i att det blir en tre stegs 
höjning av hyrorna på Plommonvägen 8 och l O. En tredjedel varje år 
fram till 2019 då hyrorna är ifatt och inte längre subventionerade av 
socialförvaltningen. 

• Rapport från möte med Humana Omsorg AB. Socialförvaltningen har 
inlett en tillsyn som rör om bemanningen i företaget följer avtal. 
Tillsynen visade på brister i bemanning vilket resulterade i en varning. 

• Med start i maj 2017 kommer både vård- och omsorgsnämnden och 
socialnämnden samt berörda tjänstemän att övergå till elektroniska 
kallelser i den så kallade Assistenten som är en modul till 
ärendehanteringssystemet Ciceron. Därmed upphör papperskallelser. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

Patientsäkerhetsberättelse år 2016 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2017/00016 

l . Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen for 
år 2016 inldusive målen för år 2017. 

Sammanfattning 
Nästan alla personer som bor på särskilda boenden for äldre inklusive kotttids
platserna har fått en riskbedömning och åtgärder mot risk for fall, undernäring, 
tryckskada och ohälsa i munnen. 

Den planerade stalien av riskbedömningar for personer med hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende har inte kunnat genomfåras. Samverkan och 
teamarbete kring de personer som får insatser av hälso- och sjukvård samt social 
omsorg och dokumentation är områden som behöver utvecklas och forbättras 
under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-21, dok nr 2263 

- Patientsäkerhetsberättelse år 2016, daterad 2017-02-21, dok nr 2271 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 
Enl1etschefer äldre och funktionsnedsatta 
EnhetschefRindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6(16) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00033 

Avvikelserapport, årsrapport, hälso- och sjukvård och social 
omsorg 2016 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten om avvikelser 
hälso- och sjukvård och social omsorg år 2016. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat någotjärnfort med forra året, 1684 år 2016 
järnfort med 1549 år 2015. Av det totala antalet fall har elva medfort 
frakturer for patienterna. Åtta patienter har fått en tryckskada, i sex fall har 
skadan uppkommit hos oss och i två fall har skadan uppkommit hos annan 
vårdgivare. Antalet frakturer och tryckskador är i stort oforändrat med år 
2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-21, dok nr 2262 

- Årsrapport avvikelser år 2016, daterad 2017-02-21, dok nr 2270 

Beslutet skickas till: 
Medicinskt ansvarig for rehabilitering 
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer avdelning för äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef Rindlags hemtjänst 
Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 

""ZiJC5 1 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00049 

Reviderade Allmänna villkor för kundvalet i Håbo kommun 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de reviderade Allmänna 
villkoren får kundvalet i Håbo kommun med tillägget att timersättningen 
ska baseras på en upprälmin g får 2017 med omsorgsprisindex. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de reviderade villkoren gäller från 
och med 2017-08-0 l. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att den genomförda uppföljningen 
snarast ska redovisas får nämnden. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har på vård- och omsorgsnämndens uppdrag arbetat fram nya 
allmänna villkor får kundvalet inom hemtjänsten i Håbo kommun. Den främsta 
fårändringen är, i enlighet med uppdraget, att ersättningen baseras på bistånds
bedömd tid till skillnad från på utförd tid. Bakgrunden till denna fårändring 
finns att läsa i förvaltningens utredningsdokument, avgifts- och ersättnings
modell, dok.nr 2014. 

Förvaltningen bedömer att ändringen är positiv och nödvändig får att kunna ge 
kommunens allt fler äldre en kvalitativ hemtjänst som utvecklas avseende 
rehabiliterande fårhållningssätt och IBIC (individens behov i centrum) men 
ändå är allt mer kostnadseffektiv. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avsikten med ändringen av ersättningsmodell är inte att minska kostnaderna 
utan ändringen genomfårs istället får att underlätta får såväl beställare som 
utfårare att hålla ett högt folcus på individens helhetsbehov istället får 
inregistrerad utförd tid av enskilda insatser. Hur ändringen slår ekonomiskt är 
dock svårberälmad, förvaltningen kommer därfår att följa utfallet noga och är 
beredd att justera ersättnings-nivån snabbt om ändringen slår stöne än berälrnat 
åt något håll. Ett undantag i villkorens vanliga 90 dagars varsel avseende 
prisändring har därfår slaivits in i villkoren så att vård- och omsorgsnämnden 
under modellens fårsta sex månader har möjlighet att besluta om ny justering 
av ersättningsnivå med enbart 60 dagars varsel. 

Uppföljning 
Vid fårsta faktureringen i böljan av september månad 2017 görs en fårsta 
översynen av ekonomisk effekt får eventuell justering av ersättningsnivå. Ett 
uppföljningsmöte med utfårama kommer att bokas in därefter får genomgång 
av eventuella frågor personalen stött på under fårsta månaden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 16 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00049 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-16, dok. nr 2264 
- Utredning av nya villkor for kundvalet, daterad 2017-02-16, dok.nr 2265 

Nya Allmänna villkor for kundvalet, daterad 2017-02-20, dok.nr 2275 
Bilaga for kännedom: Utredning avgifts- och ersättningsmodell dok.nr 2014 

Förvaltningens ärendebeskrivning framgår i sin helhet i tjänsteskrivelse, daterad 
2017-02-16, dok nr 2264 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen fareslår till nämnden att lägga till att timersättningen ska baseras 
på en uppräkning med omsorgsplisindex (OPI), ett index som väger ihop 
prognos for lönekostnadsforändringarna med konsumentprisindex for att 
minimera eftersläp-ningar i prisomräkningen. 

Eva Staake (S) yrkar att den genomforda uppfoljningen snarast ska redovisas for 
nämnden 

Beslutsgång 
Ordforande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna tillägget att 
timersättningen ska baseras på en uppräkning for 2017 med omsorgsprisindex 
(OPI) och flnner att så sker. 

Ordfårande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna yrkandet om att 
den genomforda uppfoljningen snarast ska redovisas for nämnden och flnner att 
så sker. 

Beslutet skickas till: 
A v delningen for stöd till vuxna 
Kärnhuset, kommunal hemtjänst 
Grannvård, privat hemtjänst 
Rindlags, privat hemtjänst 
Edna Care, privat hemtjänst 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2017/00013 

Förlängning av överenskommelser om samverkan avseende hälso
och sjukvård 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen om sarn
verkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016 forlängs 
till2017-12-31 under forutsättning att motsvarande beslut fattas av 
Region Uppsala. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen bereds 
inom den nya regionala organisationen for samverkan. 

Sammanfattning 
Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och 
övergripande primiteringar for regional och lokal samverkan mellan landstinget 
och kommunerna. För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen 
inom ramen for den nya regionala organisationen för samverkan, ska den gällande 
överenskommelsen forlängas till 2017-12-31. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna for en fortsatt överens
kommelse om ansvarsfordelning och samverkan ses över. Utgångspunkt bör tas i 
regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings
och organisationsstrukturen. 

Överenskornmelsen2014-2016 gäller perioden 2014-01-01 -2016-12-31 och 
beslaiver samverkansområden samt hälso- och sjukvårdsansvar på en 
länsövergripande nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret för 
habilitering, rehabilitering och telmiska hjälpmedel. Vissa områden inom hälso
och sjukvården fortydligas i särskilda länsgemensamrna riktlinjer som beslutas 
separat. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2017-02-07, dok.m 2224 
- Överenskommelse om samverkan, hälso- och sjukvård 2014-2016. 

Beslutet skickas till: 
Landstinget i Uppsala, samordningschef Hälsa och habilitering 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2017/00014 

Förlängning av överenskommelser om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att fårlänga överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
2012-2016 fram till2017-12-31 under fårutsättning att motsvarande beslut 
fattas av Region Uppsala. 

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen bereds inom 
den nya regionala organisationen får samverkan. 

Sammanfattning 
Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och 
överglipande prioriteringar får regional och lokal samverkan mellan landstinget 
och kommunerna. För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen 
inom ramen får den nya regionala organisationen för samverkan, ska den gällande 
överenskommelsen fårlängas ti112017-12-31 

Samverkan är en viktig faktor får att i ett tidigt skede fårhindra eller fårebygga 
utveclding av psykisk ohälsa. Vid behov ska samverkan ske kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning får att de ska kunna behålla och/ eller fårbättra 
hälsan. I samband med giltighetstidens utgång bör formerna får en fortsatt 
överenskommelse om ansvarsfårdelning och samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning ses över. Utgångspunkt bör tas i regionbildningen 
och hur samverkan ska bedlivas i den nya regionala lednings- och 
organisationsstrukturen. 

Överenskommelsen 2012-2016 gäller får perioden 2012-11-14 - 2016-12-31 och 
ska utgöra en grund och ett stöd får det gemensamrna arbetet mellan kommunens 
och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. Personer ska kunna få 
sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunen och 
landstinget har ett gemensamt ansvar får rutiner och arbetssätt så att insatser, vård 
och behandling harmonierar med varandra. Dessa ska vara individuellt utformade 
där den enskildes delaktighet och självbestämmande är av central betydelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-21 , dok.nr 2229 

- Överenskommelse om samverkan, psykisk funktionsnedsättning. 

Beslutet skickas till: 
Landstinget i Uppsala, samordningschefHälsa och habilitering 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 19 

Arsbokslut 2016 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00024 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna forvattningens års
redovisning får 2016 och överlämnar detma till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I Socialstyrelsens årliga brukarenkät forbättrades resultatet vad gäller 
särskilt boende. Det är framfor allt boende på Pornona hus 4 som är 
betydligt nöjdare med vården och omsorgen i år järnfort med 2015. Ett 
bättre resultat presenterades också över hur många olika personer från 
hemtjänsten som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod. Kommunen 
har under året fått stimulansmedel från staten for kompetensutveckling och 
ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel har använts for att starta 
projektet Trygg hemgång som avser äldre med omfattande 
omvårdnadsbehov. 

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter använder tekniska 
lösningar for att öka vårdens och omsorgens kvalitet, exempelvis via iPads, 
smartboards och andra kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det 
forebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet har fortsatt där 
temadagen Balansera Mera arrangerades for att utveclda det fallpreventiva 
arbetet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det individuella 
forhållningssättet inom all vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på drygt 1,4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om knappt 0,7 procent. De 
största underskotten finns inom köp av hemtjänst och inom den kommunala 
hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvården, externt köp av LSS
boende och äldreboende. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-14, m 2258 
- Årsredovisning 2016, daterad 2016-03-07 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2017/00003 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten for 
perioden 2016-02-03-2017-03-03 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialforvaltningen alla 
beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 
avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns med 
på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2017-02-21, dok.m 2184 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2017/00004 

Redovisning av anmälningsärenden år 2017 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena 
för perioden 2017-02-03 - 2017-03-03 är redovisade. 

Sammanfattning 
På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 
domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende 
bistånd, anmälningar, etc. 

I den pärm som finns med på sammanträdet kan domar och beslut, etc. studeras 
individuellt. 

Redovisning av anmälningsärenden 

Nr 2284- Förvaltningsrättens Dom 

Rätten avslår överldagandet om att nämnden inte beviljade sammanhängande 
hemtjänst och anhöriganställning. Rätten anser att de av nämnden beviljade 
hjälpinsatserna är tillräcldiga och därmed är behoven tillgodosedda för att uppnå 
en skälig levnadsnivå ..... . . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2017-01-24, dok.nr 2185 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00009 

Arsrapport 2016 - Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapporten 2016 och 
uppdrar till förvaltningen att beakta synpunktema i rapporten i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Sammanfattning 
Ombudsmannen får äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport får år 
2016. Under 2016 har det inkommit totalt 86 nya ärenden som lett till minst en 
åtgärd. 54 ärenden berörde personer över 65 år och 32 ärenden berörde personer 
under 65 år med funktionsnedsättning. Därutöver har 25 personer hö1t av sig får 
att få information och har sedan själva vidtagit åtgärder. 

Synpunkter och klagomål är en relativt liten del av ärendena. De flesta handlar om 
att ge information, svara på frågor och framfårallt att vara ett stöd i olika frågor 
och processer. I ärenden där anhöriga salmas kan ombudsmannen fungera som en 
koordinator får att starta processen med att få diagnos, insatser från kommunen, 
ersättning från fårsäkringskassan och en god man. Dessa ärenden berör främst 
personer någon form av kognitiv nedsättning. 

Ärende 
Aktuella frågor och synpunkter som ombudsmannen tagit del av under år 2016 
finns utförligt beskrivet under vatje nedan uppräknad delrubrik i årsrapporten. 

• Upplands lokaltrafiks Mjuka linje 

• Träningsgrupper på P2 vid Pornona 

• Felaktiga räkningar 

• Demensgrupp inom hemtjänst 

• Stöd till personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning under 65 år 

• solängen 

• Boende 

Bes l ut s u n der l ag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-23, dok.nr 2285 

- Årsrapport 2016,daterad 2017-01-19, dok.nr 1389 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Avdelningschef får Stöd till vuxna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

15(16) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 29 

Synpunktshantering, år 2015-2016 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Dnr 2016/00019 

l. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporterade synpunkter får 
perioden september-december 2016 och lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 20 l 0-06-14, § 54 policy får synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala servicen 
samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara delaktiga i 
kommunens verksamhetsutveclding. Samt att kunna ge politiken en återkoppling 
på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever kommunens service och 
åtaganden. 

Två gånger per år ska rappmiering ske till nämnden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärende 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom forslag, beröm och 
ldagomål tillsammans med genomforda eller planerade åtgärder. 

Förvaltningen redovisar rapport för perioden 2016-09-0 l - 2016-12-31 i samband 
med årsredovisningen for år 2016. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-07, dok.m 2307 
- Fötieckning, daterad 2017-03-07, m 2306 
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