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Omsorgsutskottet   
 Plats och tid Arbetsmarknadsenheten, Helheten, kl. 09.00-12.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
 

 

Övriga närvarande Ingrid Holmgren, socialchef 
Ann-Louise Eriksson, medicinskt ansvarig (MA) 
Gabriella Eriksson, enhetschef IFO Vuxenenhet, Tema  
Kristina Nordling, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Kent Grängstedt (S) 
 

 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 21/8 2018 kl.08.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 64-75 
 Kristina Nordling  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson (M)  
   
 Justerare 
 Kent Grängstedt      
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-08-15 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-08-21 Datum då anslaget tas ned 2018-09-12 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Kristina Nordling  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson M  
 Torbjörn Saxin, vice ordf. S Kent Grängstedt (S) 
 Allan Myrtenkvist S Vivianne Pettersson (M) 
 Johan Stolpen  V  
 Maria Jansson Andersson GL  
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Ärende under beredningstid 

Tema: Arbetsmarknadsenheten 

Enhetschef Gabriella Eriksson inleder temat och redogör en fördjupad information 
gällande verksamheten på Arbetsmarknadsenheten.  

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om den utbildning som 
erbjuds inskrivna vid AME vilket besvaras av enhetschef Gabriella Eriksson. 
 
Kent Grängstedt (S) framför vikten av att praktik varvas med utbildning och 
att detta regelbundet följs upp vilket besvaras av enhetschef Gabriella 
Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om den nya rutinen med 
delat försörjningsstöd och hur den hittills har fungerat vilket besvaras av 
enhetschef Gabriella Eriksson. 

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om samarbetet med SBB 
vilket besvaras av enhetschef Gabriella Eriksson, socialchef Ingrid Holmgren 
och Johan Stolpen (V).  
 
En omfattande diskussion hålls angående samarbetet med SBB och enhetschef 
Gabriella Eriksson sammanfattar med att samarbetet ska utredas.  

 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om AME:s lokaler vilket 
besvaras av enhetschef Gabriella Eriksson. Frågan leder till en diskussion om 
AME, dess lokaler, säkerhet och placering organisatoriskt. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga angående uppföljning av tjänster som 
anordnas av AME vilket besvaras av enhetschef Gabriella Eriksson.  
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§ 64 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde, vilken godkänns. 
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§ 65 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 66 
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning,  
dnr KS 18/00182  
 
Beslutsunderlag 
Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning, rutin inom omsorgen. 
 
Ärendet 
Hällefors kommun önskar stärka skyddet mot omsorgstagarna i verksamheten 
genom att begära utdrag ur polisens belastningsregister. Många omsorgstagare 
befinner sig i en utsatt situation.  
Alla som erbjuds anställning inom omsorgen i Hällefors kommun oavsett 
anställningsform och befattning ska lämna registerutdrag innan arbetet kan 
påbörjas. Utdraget får vara högst ett år gammalt.  
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att kommunen stärker skyddet mot omsorgstagaren genom att begära 
utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom omsorgens verksamhet 
är gynnsamt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att registerutdrag skall göras innan beslut om praktik eller anställning 
påbörjas inom omsorgen Hällefors kommun. 

 
 

Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) påpekar att under rubrik 4 Bedömning av 
information i registerutdrag saknas Narkotikabrott, vilket besvaras av medicinskt 
ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
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Johan Stolpen (V) yttrar sig kring SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att texten på sida 4 under rubrik 
4 redigeras i enlighet med eget förslag. 
  
Maria Jansson Andersson (GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
 
 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag med sitt eget tilläggsyrkande vilket bifalls.  
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen: 
 
-Att registerutdrag skall göras innan beslut om praktik eller anställning 
påbörjas inom omsorgen Hällefors kommun. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 67 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre,  
dnr KS 18/00183 
 
Beslutsunderlag 
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Prop. 2017/18:106, Ds 2017:12 Om 
förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Riktlinjer för 
beslutsfattande om hemtjänst och biståndsbeslut 

 
Ärendet 
Ny lag trädde i kraft den 1 juli 2018, som innebär att kommuner ska kunna erbjuda 
enklare och snabbare handläggning för ansökan om hemtjänst utifrån framtagna 
riktlinjer. I stället för att arbeta resurskrävande med inledande utredningsarbete till att 
i stället lägga fokus på uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Lagen 
förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att generella 
hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede, vilket kan minska eller skjuta 
upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. 
 
Genom att socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med äldre ligger det i 
kommunens befogenhet att i sina riktlinjer för handläggning bestämma från vilken 
ålder som anses vara lämplig vid handläggning av ansökningar med förenklad 
handläggning. 
 
Lagen beskriver att det är upp till varje kommun att i sina riktlinjer precisera de 
insatser som kan ingå. Den nya bestämmelsen är frivillig för kommunerna att 
tillämpa och är förenad med villkor för att säkerställa att enskilda personer inte får 
sina rättigheter försvagade. 
 
Kommunförvaltningen föreslår att nedanstående revidering av antagna riktlinjer för 
beslutsfattande om hemtjänst och biståndsbeslut i nedanstående stycken godkänns:  
3 Handläggning av ärende;  
3.1 Hemtjänst utan föregående behovsprövning,  
3.1.1 Rätt till bistånd utan föregående behovsprövning,  
3.1.2 Uppföljning av ej biståndsbedömda insatser.  
När äldre personer kan fasas in i äldreomsorgen i ett tidigare skede ökar också 
kunskaperna om vilka åtgärder som har störst potential att stärka funktionsförmågan 
hos de äldre, vilket i sin tur bedöms kunna minska kostnaderna för äldreomsorgen i 
ett längre perspektiv.  
 
Med fler antal förebyggande insatser ökar även möjligheterna att kunna erbjuda 
insatser när behoven av stöd ökar och det blir aktuellt med en individuell 
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behovsprövning. Handläggarnas kompetens tas tillvara, exempel att mer tid läggs på 
komplicerande ärenden för att fatta rätt beslut. 

 
 
Förenklade beslutsfattningen av hemtjänst 
Omsorgen följer rutinen kring arbetsmodellen Helga/Helmer som bygger på ett 
salutogent förhållningssätt. Vid inkommen ansökan om personlig omvårdnad 
hanteras den initialt av koordinator, därefter upprättas en genomförandeplan av 
utsedd kontaktperson tillsammans med omsorgstagaren. ADL bedömning som 
kommunens rehab undersköterskor gjort dag ett, ligger till grund för att fånga 
behovet av hjälp i vardagen. 
 
Enligt kommunens riktlinjer ska alla beslut omprövas inom ett år eller vid behov.  

 
Ekonomi 
Det finns erfarenheter ifrån bland annat Linköpings kommun att en mer 
lättillgänglig äldreomsorg inte ökar kostnaderna. Om det i den systematiska 
uppföljningen av insatserna framkommer att behovet är mindre än föregående 
behovsprövning kan kvantiteten av insatserna komma att minskas i samråd med 
omsorgstagaren omgående, vilket är bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 
Folkhälsa 
Att bidra till ökat självbestämmande och ökad delaktighet för den äldre personen 
avseende individuellt anpassade hemtjänstinsatser och utgå från den äldres unika 
behov främjar folkhälsan. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ändringen ger kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av 
äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare, vilket är gynnande ur ett 
medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att arbeta efter framtagna reviderade riktlinjer och rutiner för förenklat 

beslutsfattande gällande hemtjänst för äldre. 
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- Att anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av handläggning. 
 
 
Under Omsorgsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren för ärendet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att omsorgsutskottet får en 
uppföljning senast i juni 2019. 
 
 
 
--- 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 
 
 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Att arbeta efter framtagna reviderade riktlinjer och rutiner för förenklat 

beslutsfattande gällande hemtjänst för äldre. 
 

- Att anpassa berörda verksamhetssystem inför förändringen av handläggning. 
 
- Att uppföljning ges senast i juni 2019 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 68 
Ekonomi/mål, dnr KS 18/00013 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör muntligt för omsorgsverksamheten under 
sommaren 2018. 
 
Ordförande Christina Johansson (M), medicinskt ansvarig Ann-Louise 
Eriksson, Vivianne Pettersson (M), Kent Grängstedt (S) och Maria Jansson 
Andersson (GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga angående så kallad social 
dumpning vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
Med detta är omsorgsutskottet informerade. 
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§ 69 
Behov av vård- och omsorgsboende maj, juni 2018,  

 dnr KS 18/00028  

 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
 
Ärendet  
 
Under maj månad har 10 personer haft behov av vård och omsorgsboende  
- Samtliga har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 5 person tackat ja till erbjuden plats 
• 5 person har tackat nej   
 

Under juni månad har 3 personer haft behov av vård och omsorgsboende  
- 3 person har erbjudits plats i vård och omsorgsboende, av dessa: 

• 2 person tackat ja till erbjuden plats 
• 1 person har inte lämnat besked   

 
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Riktlinjer för korttidsplatser 
har reviderats. De nya rutinerna samt riktlinjerna skapar bättre förutsättningar för 
att korttidsplatserna inte ska användas under för lång tid utan vara 
ändamålsenliga. 
 
 

Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under maj/juni riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
 
 
Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS.  
 
  
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp 
Kommunstyrelsen  
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§ 70 
Information om ärendehantering från slutenvården juli 
2018, dnr KS 18/00029  

 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 
 
Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.  
För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell ekonomisk 
reglering under 2018. 

 
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i 
ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i 
hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid 
inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas 
utifrån den enskildes behov.  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov. 
 
Fram till och med juli månad har kommunen hanterat 231 ärenden från 
slutenvården. Tre ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara utan flyttas till 
nästkommande månad. 
 

 
 

Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
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utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad. Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar 
retroaktivt på individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som 
vårdats mer än tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  

  
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 
 

 
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 

 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 71 
Hemtjänstpersonal av utländsk härkomst,  
dnr KS 18/00184 
 
Informationsunderlag 

Diskrimineringslag (2008:567) 
Utifrån att flera kommuner erbjudit vårdtagare möjligheten att välja bort 
hemtjänstpersonal av utländsk härkomst har Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) genomfört en tillsyn av kommunernas arbete och kommit fram till att det 
är diskriminerande att välja bort personal på grund av deras ursprung. 

 
Ärendet 
Omsorgen är en lagstyrd verksamhet. I omsorgen i Hällefors erbjuds inte 
möjligheten att välja bort hemtjänstpersonal av utländsk härkomst. 
Avgränsningar: 
Trackaserier, hot och våld från omsorgstagare 
 

 
Patientsäkerhetslag (2010:659) 
För att arbeta inom omsorgen är det viktigt utifrån patientsäkerheten att kunna 
kommunicera svenska språket, att förstå och att kunna prata.  
Avgränsningar: 
Att inte uppfylla ovanstående krav. 

 

--- 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
Vivianne Pettersson (M), Kent Grängstedt (S) och Maria Jansson Andersson 
(GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 72 
Teknikstödet till att stärka äldreomsorgen, dnr KS 18/00185 
 
Informationsunderlag 
Regeringens proposition 2017/18:99 Vår ändringsbudget för 2018, 
Fördelning av medel för investering av välfärdsteknik mm till 
kommunerna, Förslag till hur kommunerna kan använda stimulansmedlen 
för välfärdsteknik, SKL. 
 
Ärendet 
Det behövs ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen, både för att öka självständigheten och de äldre och skapa bättre  
arbetsmiljö för medarbetarna. 
 
Med stödpengarna vill regeringen att ny teknik ska tillvaratas i högre  
utsträckning än vad som sker i dag i den kommunala vård och omsorgen. 
 
Stödet betalas ut av Socialstyrelsen och kommunerna får själva bestämma vad de 
ska satsa på inom välfärdsteknik. Ett krav är att pengarna används under 2018. 
 
Syftet med satsningen är dels att förbättra vården och omsorgen för äldre, 
dels att bidra till bättre arbetsmiljö för personalen inom socialtjänstens 
verksamheter. 
 
Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt avlasta 
personalen så den får mer tid med de äldre. Det kan handla om allt från 
trygghetslarm, fallsäkra golv och annan teknik som bidrar till att höja 
kvaliteten. 
 
Ekonomi 
Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för 
Välfärdsteknik till den kommunala äldreomsorgen. 
Fördelningen av medel för välfärdsteknik som varje kommun 
får är klar. Hällefors rekvirerar 454 708 kronor, för att använda 
under året 2018. 
 
Folkhälsa 
Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt 
avlasta personalen vilket främjar folkhälsan. 
 
Miljö 
Exempel: genom att införa nyckelfri hemtjänst kan sträckor 
med bil minskas vilket är gynnande ur miljösynpunkt. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
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--- 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om det finns någon 
policy avseende användandet av privat telefon under arbetstid, vilket besvaras 
av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp  
Kommunstyrelsen 
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§ 73 
Nedläggning av HVB, dnr KS 18/00186 
 
Informationsunderlag 
Mottagandet av ensamkommande barn- och unga har haft en stadig nedgång 
sedan den så kallade flyktingkrisen 2015/16. Nedgången i det lokala 
mottagandet innebär att det vid utgången av 2019 inte finns något reellt behov 
av HVB-platser längre, utan de två till tre vårdplatser som kan behövas kan då 
tillgodoses på annat sätt. Merparten av de ensamkommande ungdomar som 
Hällefors kommun ansvarar kommer då att erbjudits vård i stödboende för 
vilket bemanningskraven och behovet av tillsyn ser annorlunda ut än för 
HVB-vård. Kommunen har i dag en stödboendegrupp som arbetar med 
boendestöd i ordinärt boende, till vilken ansvaret för stödboende kan 
överföras. Dock behöver denna förstärkas såväl avseende bemanning som 
kompetens. 
 
Ärendet 
Utifrån det vikande behovet av HVB-platser kommer verksamheten vid HVB Solrosen 
att avslutas senast 2018-12-31 och med anledning av detta kommer 
arbetsgivaren genomföra omplaceringsutredningar för anställda vid HVB 
Solrosen. 
 
Samverkan 
Information om frågan har skett i Hällefors kommuns centrala 
samverkansgrupp 12 juni 2018. 

 

--- 
Under utskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Kent Grängstedt (S) ställer en fråga om hur erfarenheten av HVB tillvaratas 
inför framtiden och framför att en utvärdering och en dokumentering av vad 
som har gjorts borde göras, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 

 

Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 74 
Balanslista Kontrollplan, dnr KS 18/00016 
 
Socialchef Ingrid Holmgren redogör för en uppdaterad balanslista. 
 
 

 
  
 Härmed har omsorgsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 75 
Övrigt, dnr KS 18/00017 
 
Socialchef Ingrid Holmgren informerar kort angående Suomikoti.  

Ordförande Christina Johansson (M) framför att förvaltningen har uttryckt 
önskemål om byte av datum för oktobermötet och föreslår den 1 oktober som 
nytt mötesdatum. 

Omsorgsutskottet beslutar att oktobermötet tidigareläggs från den 3 oktober till 
den 1 oktober kl. 13.00. 
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