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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-22 BSÖ 2017/0120  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 
 

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-03-22 klockan 18.30–20.45 

  

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf 

Karin Nilsson (C), 2:e v ordf 

Rita Borg (S) 

Ola Christiansson (S) 

Charlotte Svanberg (M) 

Hanna Gunnarsson (V) 

Cornelia Kramer (L) 

  

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S) 

Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M) 

Viggo Marsvik (M), tjänstgörande för Eva Wagner (KD) 

Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP) 

  

Ersättare Erik Kanders (L) 

Erland Stensson (V) 

Caroline Ljungqvist (FI) 

  

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ 

Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ 

Martin Olsson, Verksamhetschef för Dalby/Torna Hällestad, BSNLÖ 

Ros-Marie Appelgren, Skolsköterska, BSNLÖ 

Anneli Rignell, Socialsekreterare, BSNLÖ 

Pär Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet 

 

Justerare Karin Nilsson (C) 

  

Paragrafer § 37-53 

  

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

fredag 24 mars 2017 kl 08:00 
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Underskrifter  

  
Sekreterare  

 Elisabeth Salomonsson 

  

  
Ordförande  

 Dennis Svensson (MP) 

  

  
Justerare  

 Karin Nilsson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster 

  
Sammanträdesdatum 2017-03-22 

  
Paragrafer § 37-53 

  
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19 

  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolkontoret, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 

  

  
Underskrift  

 Elisabeth Salomonsson 
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§ 37 Föredragningslistan och val av 
justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Karin Nilsson (C) och 

ersättare Viggo Marsvik (M). Justering äger rum fredagen den 24 mars 

2017 kl 08.00 på Barn- och skolkontor Lund Öster.  

 

Inledning: Information kring arbetet med skolfrånvaro och hemmasittare 

presenteras av Martin Olsson, verksamhetschef för team Dalby/Torna 

Hällestad, Ros-Marie Appelgren, skolsköterska och Anneli Rignell, 

socialsekreterare. 
  



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 5 (18) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 38 Månadsvis information om 
lokalsituationen för förskola/skola 
inom Lund Öster 

Dnr BSÖ 2017/0009 

Sammanfattning 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2009-06-10 att få 

information varje månad om lokalförändringar.   

Följande lokalförändringar har skett sedan föregående information som 

lämnades till nämnden den 31 januari 2017.   

Dalby  

Dalby Södra – Beslut 2017-03-01 hos Kommunstyrelsen varför ärendet 

nu går vidare till Kommunfullmäktige.   

Östra Möllagård förskola – Förskolan ska byggas upp av 

Lundafastigheter. Förvaltningen håller på att ta fram lokalprogram.   

Nyvångskolan: paviljonger för slöjd etableras, om- och nybyggnation 

kök/matsal påbörjas till sommaren 2017.   

Veberöd  

Idala förskola och skola: Beslut 2017-03-01 hos Kommunstyrelsen varför 

ärendet nu går vidare till Kommunfullmäktige.   

Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 mars 2017 dnr 

BSÖ 2017/0009 inklusive bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Öster 2009-06-10 §73 dnr BSÖ 2009/0021 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner informationen, 

att     finansiering sker genom särskild ordning enligt den nya 

lokalinvesteringsprocessen. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 39 Inkomna skrivelser  
Dnr BSÖ 2017/0006 

Sammanfattning 
Protokoll från barn- och skolnämnd Lunds stad  

§2 Urvalsprinciper med förtydligande för placering i förskoleklass i 

Lunds kommun – 2017-02-08 (BSÖ 2016/0821)  

 

Protokoll från utbildningsnämnden  

§9 Samordning av Elevhälsan – 2017-02-08 (BSÖ 2017/0097)  

§10 Rutiner för Modersmål – 2017-02-08   

Skrivelse  

Skrivelse från föräldrar till barn på Björkbacken angående förslag till 

flytt av barnen på Björkbackens förskola – 2017-02-16 (BSÖ 

2017/0138)  

Skrivelse från föräldrar till barn inom den pedagogiska omsorgen i 

Dalby, Veberöd och Genarp – 2017-02-28 (BSÖ 2017/0175)   

Förvaltningsrätten i Malmö 

Överklagande av beslut fattat av Barn- och skolnämnd Lund Öster i 

Lunds kommun avseende fortsatt planering av pedagogisk omsorg inom 

BSN Lund Öster – 2017-02-15 (BSÖ 2017/0146)   

Skolverket  

Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, läsåret 2017/18 – 

beslutsmeddelande 2017-01-30   

Barn och skolnämnd Lund Öster 

Månadsrapport – februari 2017 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 februari 

2017 dnr BSÖ 2017/0006 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-03-22. 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 40 Delegerade beslut  
Dnr BSÖ 2017/0007 

Sammanfattning 
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och 

tjänster för belopp om högst 10 basbelopp.  

Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis 

boende.  

Övriga ärenden: Beslut om yttrande i detaljplanernas utställningsskede i 

de fall där nämnden i tidigare skede inte haft någon erinran över 

detaljplanen.   

Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2  

Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan 

kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av 

barn/elev i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.   

Delegat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 och 39 inom team Södra Sandby, 

förteckning 3-11  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet 

som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor tillika 

förskolechef. Lönesättning av personal underställd rektor tillika 

verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd 

anställning som inte är verkställighet.   

Delegat 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning 

12-19   

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och administrativa 

chefen. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag och avtal, för personal 

underställd rektor tillika förskolechef. Lönesättning av personal 

underställd rektor tillika verksamhetschefen, tillika förskolechef och 

administrativa chefen vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet.  

 

Delegat 50, 53, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 20-23 

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av 

personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika 

förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är 

verkställighet.  

 

Delegat 60, 61, 62 och 63 inom team Genarp, förteckning 24-27  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 
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rektor och tillika förskolechef. Tjänstledighet, som inte är reglerad i lag 

och avtal, för personal underställd rektor tillika verksamhetschefen. 

Lönesättning av personal underställd rektor tillika förskolechef vid ny-, 

åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet.  

 

Delegat 70 Naturskolechef, förteckning 28  

Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd 

naturskolechef. Lönesättning av personal underställd naturskolechef vid 

ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0007 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till 

sammanträdet 2017-03-22. 

Beslut expedieras till: 

Akten   
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§ 41 Information från Forum för samråd 
Dnr BSÖ 2013/0118 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet 

finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och 

vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för 

enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för 

verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid 

dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen. 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha 

Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin 

föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig 

rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste 

möten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ 

2013/0118 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
Inget beslut fattas av nämnden.   
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§ 42 Månatlig rapport om beräknade 
budgetavvikelser 

Dnr BSÖ 2016/0822 

Sammanfattning 
Enligt nämndens beslut den 26 mars 2014 skall en sammanfattning av 

åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott rapporteras 

till nämnden månadsvis. Rapporten ska även innehålla övriga 

prognostiserade budgetavvikelser. Prognosen är en förutsägelse om hur 

väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets 

slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att 

minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får 

skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den.  

Sammanlagt är prognosen för nämnden som helhet -0,3 miljoner kronor, 

före eventuella bokslutsregleringar.   

Prognosen för skolor och förskolor är sammanlagt -1,8 miljoner. De 

flesta enheter prognostiserar 0 så här i början av året. Det prognostiserade 

underskottet härrör sig från Svaleboskolan, som fortfarande har obalans 

mellan kostnader och intäkter. När det gäller statsbidragen för 

lågstadiesatsningen för läsåret 2016-2017, har de planerade åtgärderna 

budgeterats på enheterna och de flesta rektorer har även räknat med 

statsbidragen för att finansiera de vidtagna åtgärderna. Prognosen 

förutsätter huvudsakligen att beviljade statsbidrag för läsåret 2016/2017 

får behållas. 

Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2017 dnr 

BSÖ 2016/0822 

Bilaga 1, 2017-03-06 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr 

BSÖ 2013/0668 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     nämnden godkänner rapporten. 

Beslut expedieras till: 

Rektorer och verksamhetschefer  

Akten   
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§ 43 Områdeslokalplan för Dalby 
Dnr BSÖ 2017/0169 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde Dalby. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad och hur 

stor del speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för att ta 

fram förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska lösningar 

på dagliga och kommande behov. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0169 samt Bilaga 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 februari 2015, § 33 dnr 

BSÖ 2015/0178 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna områdeslokalplan Dalby 2017,  

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, 

vid behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

Beslut expedieras till: 

Team Dalbys skolledare  

Akten   
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§ 44 Områdeslokalplan för Genarp 
Dnr BSÖ 2017/0170 

Sammanfattning 
Nämnden har begärt att områdeslokalplaner skall upprättas för varje 

tätort inom nämndens område. Områdeslokalplan för Genarp visar 

möjliga lösningar för barn och elever skrivna i statistikområde 5 – 

Genarp. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad och hur stor del 

speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för att ta fram 

förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska lösningar på 

dagliga och kommande behov. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 28 februari 

2017 dnr BSÖ 2017/0170 inklusive bilaga  

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 maj 2015 

inklusive bilaga – Barn och skolnämnd Lund Öster Områdeslokalplan 

Genarp 2015 Planeringsförutsättningar 2015. Beslut BSNLÖ §77 den 20 

maj 2015 (dnr 2015/0379) 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna områdeslokalplan Genarp 2017,   

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

Beslut expedieras till: 

Team Genarps skolledare  

Akten   
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§ 45 Områdeslokalplan för Södra Sandby 
Dnr BSÖ 2017/0171 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde Södra Sandby. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad 

och hur stor del speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för 

att ta fram förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska 

lösningar på dagliga och kommande behov. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0171 samt Bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 17 juni 2015 § 94 dnr BSÖ 

2015/0481 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna områdeslokalplan Södra Sandby 2017,  

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder,  

att     uppdra åt förvaltningen att återkomma med en ny analys över 

förskole- och skolsituationen i Södra Sandby,  

att     förskoletomten på Norreholm lämnas till kommunkontoret för 

annan verksamhet. 

Beslut expedieras till: 

Henrik Nygren, kommunkontoret  

Team Södra Sandbys skolledare 

Akten 
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§ 46 Områdeslokalplan för Veberöd 
Dnr BSÖ 2017/0172 

Sammanfattning 
Områdeslokalplanen visar möjliga lösningar för elever och barn skrivna i 

statistikområde 4 Veberöd. Planen innehåller teoretisk fyllnadsgrad och 

hur stor del speciallokaler används. Detta ska utgöra ett underlag för att 

ta fram förslag på effektivt nyttjande av lokaler samt strategiska 

lösningar på dagliga och kommande behov. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0172 samt Bilaga  

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut § 142/ 2014-10-22, dnr BSÖ 

2014/0894 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     godkänna områdeslokalplan Veberöd 2017, 

att     uppdra åt förvaltningen att följa befolkningsutveckling och, vid 

behov, återkomma till nämnden med förslag på åtgärder. 

Beslut expedieras till: 

Team Veberöds skolledare 

Akten   
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§ 47 Begäran om förtydligande avseende 
ansvar och ekonomi för lokaler som 
används av extern part 

Dnr BSÖ 2017/0104 

Sammanfattning 
I kommunens organisation finns flera olika förvaltningar med 

ansvarsområden som ibland går in i varandras och där det uppstår 

otydligheter om vem som har det finala ansvaret. Framförallt är det 

frågor där lokaler ska samnyttjas eller användas av tredje part, något som 

ur hushållningssynpunkt är positivt och kostnadseffektivt. Därför är det 

särskilt viktigt att ansvarsförhållandena kring beställning och innehåll, 

skötsel, drift och förvaltning, uthyrning och inventarier är tydliga. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 1 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0104 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     hos Kommunstyrelsen begära förtydliganden kring vilka 

förvaltningar som ansvarar för beställning och innehåll, skötsel, 

drift och förvaltning, uthyrning och inventarier av lokaler som ska 

kunna hyras ut till extern part. Vilka lokaler som ska kunna hyras 

ut bör också förtydligas. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 48 Remiss: Aktualisering av målen i 
LundaEko II 

Dnr BSÖ 2017/0004 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har tagit beslut om att 

remittera Aktualiseringen av delmål i LundaEko II med indikatorer. 

Förvaltningen redogör för synpunkter kring förslagen exempelvis att 

vissa mål inte är möjliga att följa upp av den egna förvaltningen. Vidare 

föreslår förvaltningen att LundaEko bör anpassas så att dokumentet följer 

kommunens lednings- och styrningssystem. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skol förvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 januari 

2017 dnr BSÖ2017/0004 Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts 

beslut den 2 december 2016, dnr KS2016/0488 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     som svar på remissen framföra: 

att     framföra att flera mål och indikatorer är otydliga och svåra att mäta 

som mål 1.1,1.2, 3.0, 3.1, 3.2, 5.0, 6.5, 

att     delmål 6.7 behöver förtydligas avseende radiovågsexponering från 

mobiltelefoner, 

att     förändringen av åtgärdsprogram för minskad kemikaliebelastning 

nu förs in som delmål för LundaKem är positivt, 

att     få förtydligat om vilken instans som ska pröva genomförandet av 

målen när en ekonomisk beräkning föreligger. Samt om de 

nämnder som får ta kostnaden för andra nämnders uppdrag ska få 

en förfrågan innan beslut tas om att genomföra ett mål. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott  

Akten   



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 17 (18) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 Remiss: Motion från Vera Johnsson 
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) – 
Angående obligatoriskt skolval 

Dnr BSÖ 2017/0073 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lunds kommun har kommit med en motion angående 

obligatoriskt skolval. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Barn- och skolnämnd 

Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa 

obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från 

och med höstterminen 2018. 

En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 

universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 

skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det 

gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt 

skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka 

de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.  

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår barn- och skolnämnden 

Lund Öster att avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 

Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 

dnr BSÖ 2017/0073  

Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) - 

Angående obligatoriskt skolval  

”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt 

skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme, 

Stockholms universitet, oktober 2016 

  

Yrkanden 
Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Cornelia Kramer (L), 

Per Jakobsson (M) och Viggo Marsvik (M) bifall till motionen.   

Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Hanna Gunarsson (V), Eva 

Strand (S), Elsa Christersson (MP), Ola Christiansson (S) och Dennis 

Svensson (MP) bifall till förvaltningens förslag. 



    

Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 18 (18) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-22   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Det finns således två yrkanden.  

Ordförande ställer proposition på yrkandena   

Ja till Rita Borgs (S) yrkande  

Nej till Charlotte Svanbergs (M) yrkande   

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs (S) 

med fleras yrkande. 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar 
att     avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 

Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval. 

Reservationer 
Charlotte Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Per Jakobsson (M) och 

Viggo Marsvik (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Rektorer  

Akten 
 


