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FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar Verifiera AB:s yrkande om ersättning för kostnader.  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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YRKANDEN M.M. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, beslutade den 13 september 2022 att ge 

Verifiera AB en reprimand för överträdelser av artikel 9 i dataskydds-

förordningen1. IMY beslutade samtidigt att förelägga Verifiera AB att vidta 

åtgärder så att det i de tjänster som bolaget erbjuder inte längre är möjligt för 

användare av tjänsterna att vid sökning på personer med någon av 

sökparametrarna personnamn, personnummer eller adress ta del av avgöranden 

i mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller lagen 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, som gäller den 

eftersökta personen. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.  

 

Verifiera AB yrkar att förvaltningsrätten upphäver IMY:s beslut och att 

förvaltningsrätten medger ersättning för kostnader hos IMY och kostnader i 

förvaltningsrätten.  

 

IMY anser att överklagandet ska avslås.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Ersättning för kostnader 

 

Det saknas laglig grund för att medge Verifiera AB ersättning för 

rättegångskostnader och kostnader hos IMY. Yrkandet ska därför avvisas 

(HFD 2022 ref. 10). 

 

 

 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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Utgångspunkter för bedömningen 

 

Verifiera AB bedriver verksamhet som bl.a. består i tillhandahållande av en 

tjänst som gör det möjligt för användare av tjänsten att söka på personnamn, 

personnummer eller adress och få ta del av avgöranden av förvaltningsdomstol 

i mål enligt LPT eller LVM som gäller den eftersökta personen. Frågan i målet 

är om IMY har haft fog för att ingripa mot Verifiera AB på grund av att 

bolaget, genom tillhandahållande av den tjänsten, har begått överträdelser av 

artikel 9 i dataskyddsförordningen.  

 

För att avgöra om så är fallet ska förvaltningsrätten inledningsvis ta ställning 

till om den omständigheten att Verifiera AB har utgivningsbevis innebär att 

bolaget inte omfattas av artikel 9 i dataskyddsförordningen, eller om 

bestämmelsen tvärtom utgör sådan lag som kan tillämpas med stöd av 

delegationsbestämmelsen i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.  

 

Utöver det som redovisas i domen framgår tillämpliga bestämmelser av det 

överklagade beslutet, se bilaga 1.  

 

Kan artikel 9 i dataskyddsförordningen tillämpas? 

 

Vad parterna för fram 

 

Verifiera AB gör gällande att det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen 

att tillämpa dataskyddsförordningen för bolagets verksamhet. Verksamheter 

med utgivningsbevis, som bolagets verksamhet, omfattas av grundlagsskydd. 

Delegationsbestämmelsen i 1 kap. 20 § YGL har inte föranlett någon 

lagstiftning över huvud taget. Det har inte heller i propositionen angetts att 

dataskyddsförordningen skulle vara en sådan lag som kunde begränsa 

yttrandefriheten i Sverige. Delegationsbestämmelsen kan inte tillämpas 

retroaktivt på lagstiftning som redan existerade när bestämmelsen tillkom. 
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Sådant som anges i senare tillkomna förarbeten kan aldrig, av legalitetsskäl och 

med hänsyn till rättskällornas hierarki, ge grundlagen en annan ordalydelse 

eller betydelse än den som är i behörig ordning fastställd. Att ändamålstolka en 

grundlag i strid med klar lagtext är inte möjligt. Eftersom grundlagsskyddet 

medför att dataskyddsförordningen inte ska tillämpas på bolagets verksamhet 

saknar IMY behörighet att utöva tillsyn över verksamheten.  

 

När IMY påbörjade sin granskning av bolaget var myndighetens information 

till allmänheten att dataskyddsförordningen inte påverkade verksamheter med 

utgivningsbevis och att myndigheten inte hade någon befogenhet eller 

behörighet över verksamheter med utgivningsbevis. De tillämpliga reglerna är 

fortfarande desamma och ingen ny lagstiftning har genomförts under tiden för 

IMY:s granskning.  

 

Till stöd för att IMY har tolkat och tillämpat 1 kap. 20 § YGL på ett felaktigt 

sätt ger bolaget in ett yttrande från Joakim Nergelius, professor i 

rättsvetenskap. Bolaget hänvisar också till ett antal domar till stöd för att det 

inte finns något undantag från grundlagsskyddet med stöd av 1 kap. 20 § YGL.   

 

IMY anser att delegationsbestämmelsen i 1 kap. 20 § YGL innebär att 

dataskyddsförordningen är tillämplig på vissa integritetskänsliga publiceringar 

av personuppgifter. Det följer av såväl grundlagsbestämmelsens ordalydelse 

som av dess förarbeten. Det har också bekräftats i andra lagstiftningsärenden. 

Uttrycket ”lag” i delegationsbestämmelsen tolkas normalt i svensk rätt som att 

det innefattar direkt tillämpliga EU-rättsakter. I propositionen med förslag till 

grundlagsändringen uttalades bland annat att med lag jämställs EU-

förordningar samt att det med föreskrifter i lag enligt 1 kap. 20 § YGL åsyftas 

”direkt tillämpliga EU-rättsakter”. Det framgår också av propositionen att 

bestämmelsen även omfattar föreskrifter om åtgärder som är mindre ingripande 

än förbud.  
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Det är ostridigt att Verifiera AB har ett utgivningsbevis enligt 

yttrandefrihetsgrundlagen. Bolagets verksamhet omfattas därmed av ett 

grundlagsskydd, se 1 kap. 4 § YGL. Det medför att personuppgiftsreglerna i 

dataskyddsförordningen och i lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, inte är 

tillämpliga i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen 

eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det följer av 1 kap. 7 § dataskyddslagen.  

 

Sedan den 1 januari 2019 finns dock i 1 kap. 20 § YGL en 

undantagsbestämmelse enligt vilken bestämmelserna i den grundlagen inte 

hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud av offentliggörande av 

vissa s.k. känsliga personuppgifter, bl.a. uppgifter om hälsa. Frågan som 

förvaltningsrätten inledningsvis har att ta ställning till är om 

dataskyddsförordningens bestämmelser kan utgöra sådana föreskrifter om 

förbud som avses i 1 kap. 20 YGL. 

 

Det framgår inte av ordalydelsen i 1 kap. 20 § YGL huruvida bestämmelsen 

enbart tar sikte på lagstiftning som tillkommit efter det att bestämmelsen 

infördes i YGL, eller om den tvärtom kan avse både redan existerande och 

senare tillkommen lagstiftning. Kammarrätten i Stockholm har dock uttalat att 

bestämmelsen omfattar även redan befintlig nationell eller EU-rättslig 

lagstiftning. Det innebär, enligt kammarrättens dom, att i de fall bestämmelsen 

är tillämplig gäller personuppgiftsregleringen i bl.a. dataskyddsförordningen 

för behandling av vissa s.k. känsliga personuppgifter (se Kammarrätten i 

Stockholms dom den 12 februari 2021 i mål nr 8142-20). 

 

Att undantagsbestämmelsen i 1 kap. 20 § YGL omfattar även redan befintlig 

lagstiftning får enligt förvaltningsrätten stöd även av förarbetena till 

bestämmelsen. I förarbetena anges nämligen att syftet med bestämmelsen är att 
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medge reglering i och tillämpning av lag om förbud mot offentliggörande av 

vissa personuppgifter (prop. 2017/18:49 s. 147 och 154). Enligt 

förvaltningsrätten talar detta för att avsikten vid införandet av bestämmelsen 

var att den inte bara skulle ge lagstiftaren möjlighet att framöver lagstifta mot 

integritetskänsliga uppgiftssamlingar, utan även att medge tillämpning av redan 

existerande sådan lagstiftning. Vidare framgår av samma förarbeten att 

uttrycket lag även omfattar direkt tillämplig EU-rättsakt (prop. 2017/18:49 s. 

154).  

 

Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att dataskyddsförordningens 

bestämmelser kan utgöra sådana föreskrifter om förbud som avses i 

1 kap. 20 YGL, utan hinder av att de redan existerade när bestämmelsen 

infördes i YGL. Den omständigheten att Verifiera AB har utgivningsbevis 

utgör därför inget hinder mot att tillämpa dataskyddsförordningens förbud mot 

offentliggörande av vissa uppgifter, förutsatt att det är fråga om sådana 

uppgifter som anges i 1 kap. 20 § YGL och att övriga förutsättningar för 

tillämpning av bestämmelsen är uppfyllda.  

 

Är undantaget för behandling för journalistiska ändamål tillämpligt? 

 

Av 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen följer att bl.a. artikel 9 i 

dataskyddsförordningen inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter 

som sker för journalistiska ändamål. Förvaltningsrätten ska därför ta ställning 

till huruvida Verifiera AB:s behandling av de personuppgifter som är föremål 

för prövning i målet sker för journalistiska ändamål och om det på den grunden 

finns hinder mot att tillämpa artikel 9 dataskyddsförordningen.  

 

Vad parterna för fram 

 

Verifiera AB anser att undantaget i 1 kap. 7 § dataskyddslagen ska tillämpas 

på bolagets verksamhet och för bl.a. fram att bolaget är en nyhetsbyrå som 
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bidrar till en fri och allsidig upplysning på ett tillbörligt sätt. I bolagsordningen 

anges att bolaget bedriver journalistisk nyhetsförmedling. På hemsidan 

rapporterar bolaget löpande nyheter med fokus på rättsliga avgöranden och 

redaktionen publicerar egna artiklar. Bolaget erbjuder även ett nyhetsbrev. 

Verksamhetens syfte är att sprida information, åsikter och idéer till 

allmänheten. Bland bolagets kunder finns många tidningar och journalister som 

använder databaser för att kontrollera Sveriges myndigheter och makthavare. 

Verifiera AB möjliggör en fri informationsspridning i frågor av betydelse för 

allmänheten och en fri debatt i samhällsfrågor. Att hindra aktörer på 

marknaden att tillhandahålla sådana tjänster som bolaget tillhandahåller utgör 

ett hot mot den svenska pressfriheten. Begreppet journalistiska ändamål ska 

vidare ges en bred tolkning och undantaget ska tillämpas för personer och 

företag som är journalistiskt verksamma. Det är därutöver en förenkling att 

påstå att bolaget offentliggör LVM- och LPT-domar i syfte att tillhandahålla 

bakgrundskontroller.  

 

IMY anser att publiceringarna av uppgifter om hälsa inte har haft ett 

journalistiskt ändamål i den mening som avses i dataskyddslagen. Begreppet 

journalistiska ändamål ska tolkas i linje med EU-domstolens praxis och 

utrymmet för att bedöma att en uppgiftssamling som den aktuella har 

journalistiska ändamål måste anses vara mycket begränsat. Den del av 

Verifiera AB:s tjänst som innebär offentliggörande av LVM- och LPT-domar i 

syfte att tillhandahålla bakgrundskontroller har inte ett journalistiskt ändamål. 

Att bolaget skickar ut nyhetsbrev och publicerar vissa nyhetsartiklar påverkar 

inte den bedömningen. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att medlemsstaterna genom artikel 85.2 i 

dataskyddsförordningen åläggs att göra vissa undantag från förordningen för 

behandling som sker för journalistiska ändamål. Exakt hur undantagen ska 
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utformas berörs inte närmare i förordningen. Vad som utgör journalistiska 

ändamål ska tolkas i linje med den praxis som utvecklats i EU-domstolen. 

 

Undantaget i 1 kap. 7 § dataskyddslagen är utformat på så sätt att vissa av 

dataskyddsförordningens artiklar inte ska tillämpas vid behandling av 

personuppgifter som sker för journalistiska ändamål. Det är alltså själva 

behandlingen av personuppgifter som ska ske för journalistiska ändamål, för att 

undantaget ska vara tillämpligt. Bestämmelsen ger däremot inte, enligt 

förvaltningsrätten, stöd för tolkningen att ett bolags hela verksamhet antingen 

ska bedömas som att den sker för journalistiska ändamål eller inte. För det fall 

endast en del av ett bolags verksamhet består i behandling av personuppgifter 

för journalistiska ändamål bör enligt förvaltningsrätten endast den delen 

undantas med stöd av 1 kap. 7 § dataskyddslagen.  

 

Den fråga som förvaltningsrätten ska ta ställning till är därför om Verifiera AB 

behandlar personuppgifter för journalistiska ändamål till den del som bolaget 

tillhandahåller den söktjänst som ger möjlighet att ta del av avgöranden i 

LVM- och LPT-mål.  

 

EU-domstolen har slagit fast att begreppet journalistik ska tolkas i vid mening. 

Med journalistisk verksamhet avses enligt EU-domstolen sådan verksamhet 

som syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten, 

oberoende av genom vilket medium detta sker2.  

 

Verifiera AB har hos IMY beskrivit att bolaget är en nyhetsbyrå avseende 

research och bakgrundskontroll. Bolaget tillhandahåller bl.a. en funktion som 

möjliggör för bolagets kunder att erhålla bakgrundskontrollrapporter rörande 

personer avseende eventuella pågående eller tidigare rättsliga tvister. En 

                                                
2 EU-domstolens dom Buivids, C-354/17 (EU:C:2019:122), punkterna 51–53 och EU-
domstolens dom Satakunnan Markkinapörssi och Satamedia C-73/07 (EU:C:2008:266). 
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förutsättning för en sådan bakgrundskontroll är att personen i fråga samtycker 

till detta. På bolagets hemsida anges att funktionen riktar sig mot företag som 

vill göra bakgrundskontroller i samband med rekrytering av ny personal.  

 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att delar av Verifiera AB:s verksamhet 

utgörs av journalistisk verksamhet. Enligt förvaltningsrätten kan däremot en 

funktion för bakgrundskontroller för rekryterare inte anses utgöra verksamhet 

som syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten. 

Förvaltningsrätten anser därför att den behandling av personuppgifter som sker 

vid tillhandahållande av den tjänsten inte sker för journalistiska ändamål. Det 

har enligt förvaltningsrätten inte kommit fram att bolagets tillhandahållande av 

sökmöjligheter för att ta del av avgöranden i LVM- eller LPT-mål i något annat 

avseende utgör journalistisk verksamhet. Det finns därför inte något hinder 

med stöd av 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen att tillämpa artikel 9 i 

dataskyddsförordningen på den delen av bolagets verksamhet.  

 

Har Verifiera AB behandlat personuppgifter i strid med artikel 9? 

 

Nästa fråga som förvaltningsrätten har att ta ställning till är om Verifiera AB 

har behandlat sådana personuppgifter som anges i 1 kap. 20 § YGL på ett 

sådant sätt som anges i bestämmelsen och om bolaget därför har agerat i strid 

med artikel 9 i dataskyddsförordningen.  

 

I artikel 9 i dataskyddsförordningen anges att behandling av personuppgifter 

som avslöjar uppgifter om hälsa ska vara förbjuden.  

 

EU-domstolen har i ett äldre avgörande uttalat att uttrycket ”uppgifter som rör 

hälsa” ska ges en vid tolkning och anses omfatta uppgifter som rör alla 
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aspekter av en persons hälsa, såväl fysiska som psykiska sådana3. Av senare 

EU-rättspraxis framgår att också begreppet ”känsliga personuppgifter” ska ges 

en vid tolkning, för att säkerställa en hög skyddsnivå för enskildas rätt till 

respekt för privatlivet. Även uppgifter som indirekt kan avslöja sådana 

uppgifter som avses i artikel 9 i dataskyddsförordningen kan utgöra känsliga 

personuppgifter i förordningens mening4.  

 

För att en person ska kunna ges vård med stöd av LPT krävs att denne bedöms 

lida av en allvarlig psykisk störning. Enligt förvaltningsrätten är uppgiften att 

någon lider av en allvarlig psykisk störning en uppgift som rör den personens 

psykiska hälsa. Den omständigheten att någon förekommer i ett avgörande 

enligt LPT innebär att en läkare vid någon tidpunkt har gjort bedömningen att 

den enskilde lider av en sådan allvarlig psykisk störning. Uppgiften att någon 

förekommer i ett avgörande i ett LPT-mål är därför i sig en uppgift som 

åtminstone indirekt avslöjar något om en enskilds psykiska hälsa.  

 

För att en person ska kunna ges vård med stöd av LVM krävs att denne har ett 

fortgående missbruk. Även detta är en uppgift som enligt förvaltningsrätten rör 

en persons hälsa. Den omständigheten att någon förekommer i ett avgörande 

enligt LVM innebär att en socialnämnd vid någon tidpunkt har gjort 

bedömningen att den enskilde har ett fortgående missbruk. I likhet med vad 

som sagts ovan anser förvaltningsrätten att redan uppgiften att någon 

förekommer i ett avgörande i ett LVM-mål därför i sig är en uppgift som 

åtminstone indirekt avslöjar något om en enskilds hälsa.  

 

De aktuella personuppgifterna hos Verifiera AB ingår i en uppgiftssamling som 

har ordnats så att det är möjligt att söka efter och sammanställa dessa.  

                                                
3 EU-domstolens dom Brottmål mot Bodil Lindqvist i mål C-101/01 (EU:C:2003:596) punkt 
50. 
4 EU-domstolens dom Vyriausioji tarnybinės etikos komisija i mål C-184/20 (EU:C:2021:991) 
punkterna 125–128.  
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Enligt förvaltningsrätten är uppgiften att någon har varit föremål för 

tvångsvård, på grund av hans eller hennes psykiska hälsa eller 

beroendeproblematik, en mycket integritetskänslig uppgift. Förvaltningsrätten 

anser därför i likhet med IMY att den uppgiftssamling som Verifiera AB 

tillhandahåller innehåller mycket integritetskänslig information. Vidare har 

uppgiftssamlingen strukturerats på ett sådant sätt att det går att söka på 

personuppgifter för att få uppgifter om enskilda som har varit föremål för sådan 

tvångsvård. Förvaltningsrätten bedömer därför att Verifiera AB:s 

offentliggörande av uppgiftssamlingen innebär särskilda risker för otillbörliga 

ingrepp i enskildas personliga integritet.  

 

Förvaltningsrätten anser mot den bakgrunden att Verifiera AB tillhandahåller 

en sådan uppgiftssamling som avses i 1 kap. 20 § YGL. Verifiera AB:s 

tillhandahållande av uppgiftssamlingen innebär att bolaget behandlar uppgifter 

om enskildas hälsa. Behandlingen strider därmed mot artikel 9 i 

dataskyddsförordningen.  

 

Har IMY haft fog för att ingripa mot Verifiera AB? 

 

Vad parterna anför 

 

Verifiera AB för fram att IMY:s beslut är oförutsebart, orimligt och saknar all 

form av rättssäkerhet. Myndighetsutövning som innebär ingripande mot 

enskilda måste vara förutsebar. Det är därför anmärkningsvärt att IMY har 

beslutat om sanktion för någonting som myndigheten under relevant tidsperiod 

har uppgett varit tillåtet. Följderna av IMY:s beslut går inte att överblicka och 

rättsläget kommer vara högst oklart. Föreläggandet som IMY har riktat mot 

bolaget saknar vidare laglig grund, eftersom det saknar koppling till 

dataskyddsförordningen. Enligt artikel 58.2 i dataskyddsförordningen får IMY 

endast rikta förelägganden om att se till att behandling av personuppgifter sker 
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i enlighet med bestämmelserna i förordningen och om så krävs på ett specifikt 

sätt och inom en specifik period. Genom att föreläggandet omfattar samtliga 

LVM- och LPT-mål medför det att bolaget blir tvunget att censurera vissa 

domar som sannolikt inte innehåller känsliga personuppgifter.  

 

Ingripandet är vidare oproportionerligt. När det inte har varit möjligt för 

enskilda att veta vad de har haft att rätta sig efter är det vare sig lämpligt eller 

lagligt att påföra en reprimand eller ett föreläggande.  

 

IMY för fram att den omständigheten att myndigheten tidigare lämnade annan 

information om webbplatser med utgivningsbevis på sin hemsida, än vad 

myndigheten nu gör, har beaktats i förmildrande riktning vid valet av 

ingripande. Om det skulle förekomma avgöranden i LVM- eller LPT-domar 

där det inte går att koppla uppgifterna till en fysisk person kan konstateras att 

den typen av domar inte omfattas av IMY:s beslut eftersom domarna inte 

skulle vara sökbara på person.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Verifiera AB har genom tillhandahållande av en sådan uppgiftssamling som 

avses i 1 kap. 20 § YGL behandlat uppgifter om enskildas hälsa på ett sätt som 

strider mot dataskyddsförordningen. Förvaltningsrätten anser därför att IMY 

har haft fog för att ingripa mot bolaget.  

 

IMY har möjlighet att ingripa mot personuppgiftsansvariga som behandlar 

personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen på olika sätt. IMY kan 

bl.a. utfärda administrativa sanktionsavgifter, reprimander och rikta 

förelägganden till en personuppgiftsansvarig. En reprimand kan utfärdas om 

det är fråga om en mindre överträdelse, i stället för att en sanktionsavgift 

påförs. Vid bedömningen av vilken åtgärd som ska vidtas ska hänsyn tas till 

både försvårande och förmildrande omständigheter.  
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Förvaltningsrätten konstaterar att Verifiera AB har behandlat en stor mängd 

känsliga personuppgifter med risk för otillbörliga ingrepp i enskildas 

personliga integritet. Förvaltningsrätten anser att det är fråga om en allvarlig 

överträdelse av dataskyddsförordningen. I likhet med IMY anser dock 

förvaltningsrätten att det finns särskilda skäl som talar emot sanktionsavgift. 

Däremot finns det enligt förvaltningsrätten inte skäl för att helt underlåta att 

ingripa mot bolaget. Förvaltningsrätten anser därför att IMY har haft fog för att 

ge Verifiera AB en reprimand.  

 

Förvaltningsrätten instämmer vidare i IMY:s bedömning att det är angeläget att 

säkerställa att Verifiera AB:s behandling av personuppgifter i strid med 

dataskyddsförordningen upphör och att det därför finns skäl att rikta ett 

föreläggande mot bolaget i enlighet med det överklagade beslutet. Enligt 

förvaltningsrätten är uppgiften att någon förekommer i ett avgörande enligt 

LPT eller LVM i sig en känslig uppgift. Det som Verifiera AB för fram om att 

föreläggandet är för generellt och omfattar LPT- och LVM-domar som inte 

innehåller några känsliga uppgifter medför därför inte skäl att ändra eller 

upphäva det av IMY beslutade föreläggandet.   

 

Sammanfattning 

 

Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att Verifiera AB har behandlat 

personuppgifter i strid med artikel 9 i dataskyddsförordningen. Den 

omständigheten att bolaget har utgivningsbevis utgör inget hinder mot att 

bestämmelsen tillämpas. På grund av bolagets överträdelser har IMY haft fog 

att ingripa mot bolaget. Ingripandet är enligt förvaltningsrätten 

proportionerligt.  

 

Överklagandet ska mot den bakgrunden avslås. Yrkandet om ersättning för 

kostnader ska avvisas.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 2 (FR-03). 

 

 

... Rådman

 

Nämndemännen... har också deltagit i avgörandet.

 

Förvaltningsrättsfiskalen... har varit föredragande.

 


