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Datum
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§ 21
Dnr 2020-01063
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första
kommun med "anti-trafficking"-policy
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens
förvaltning för besvarande.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om Sveriges första kommun
med "anti-trafficking"-policy. Motionären vill att kommunfullmäktige ger
kommundirektören i uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av
direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2020-12-08, § 184
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första kommun med "antitrafficking"-policy, 2020-11-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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Datum

2021-01-12

§ 22
Dnr 2020-00508
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkar i en motion som väcktes i
kommunfullmäktige 16 juni 2020, att kommunen beviljar ett bidrag om 400 000
kronor till Kvinnojouren i Kungsbacka för år 2020. Bidraget skulle enligt
motionärernas förslag, villkoras med att föreningen skulle återbetala samma belopp
till kommunen om föreningen fick statligt bidrag.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden för Individ
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor årligen och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00840, 202000699)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-10, § 305
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-18, § 219
Kommunfullmäktige, 2020-06-16, KF § 77
Motion från Roger Larsson (KB) m.fl., 2020-06-19
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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§ 23
Dnr 2020-00840
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om bidrag till Kungsbacka
kvinnojour 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i motion som väcktes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 oktober 2020 att Kungsbacka kvinnojour får ett bidrag på 1,2
miljoner för verksamhetsåret 2021 finansierat av Kommunstyrelsens förväntade
överskott, samt att bidraget är villkorat med att om föreningen får annat bidrag/stöd
ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familjeomsorg. Nämnden för Individ
och familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ och familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 202000699).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-06, § 306
Kommunfullmäktige, 2020-10-06, § 129
Motion från Roger Larsson (KB) 2020-10-04
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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§ 24
Dnr 2020-00699
Svar på motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete
mellan Kungsbacka kommun och kvinnojouren i Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av de prioriterade områden som det
ska utvecklas samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om ett medskapande
samhälle.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) föreslår i motion som väcktes i kommunfullmäktige den 8
september 2020 att kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt
finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familj.
Nämnden för Individ och Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka
Kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour inom ramen
för det uppdrag nämnden har.
Årligen har nämnden för Individ och familj har årligen beslutat om föreningsbidrag
till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 tkr och därtill köpt skyddat boende hos
Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 och hittills under 2020. Totalt
har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag och ersättning under 2019 och hittills
2020 i storleksordningen 400 tkr per år.
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
Kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 202000840).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, §161
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20120-10-06, §273
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, §107
Motion från Maria Losman (MP) 2020-09-06
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att det görs ett tillägg till motionssvaret som lyder:
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av de prioriterade områden som det
ska utvecklas samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om ett medskapande
samhälle.
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut,
kommunledningskontorets, Eva Borgs (S) bifallsyrkande till motionen samt
kommunledningskontorets med Fredriks Hanssons (C) tilläggsyrkande.
Ordföranden (M) prövar först kommunledningskontorets förslag mot Eva Borgs (S)
yrkande om bifall och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets
förslag.
Ordförande (M) prövar Fredrik Hanssons (C) tilläggsyrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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§ 25
Dnr 2020-00907
Revidering av Förutsättningar för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när
särskilda skäl föreligger, daterade 2021-01-04 och därmed upphör tidigare regler att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna fungerar som ett
stöd för såväl ordförande, ledamöter och ersättare som för nämndsekreterare och
förvaltningsledning.
Första gången reglerna antogs av kommunstyrelsen arbetsutskott var 28 april 2020
och de reviderades senast den 10 november 2020, bland annat i syfte att förtydliga
hur Kungsbacka kommun ser på ljud- och bildöverföring i realtid.
Reglerna är nu i behov av att uppdaterats utifrån att Kungsbacka kommun kan
använda sig av en säker digital mötestjänst i samarbete med det externa företaget
Inera. Tjänsten, även kallad ”Digitalt invånarmöte” är en lösning som ska användas
för sammanträden som innehåller sekretessuppgifter och/eller känsliga
personuppgifter och ses som ett komplement till de digitala mötesformer som finns
via Teams.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2021-01-04.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret. kansliet, samtliga nämnder

Justerare
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§ 26
Dnr 2020-00833
Svar på Socialdepartementets remiss Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-21, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har översänt utredningen Hållbar socialtjänst. Ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47) till Kungsbacka kommun för yttrande. Den nya socialtjänstlagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Utredningens direktiv har varit att de förslag utredaren lämnar ska bidra till ökad
kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Utredningen pekar
ändå i en riktning mot ambitionshöjningar och öppningar för volymökningar genom
” förebyggande arbete tillsammans med ökad tillgänglighet och sänkta trösklar” (Kap
27.2 samhällsekonomiska konsekvenser) på ett flertal områden.
Kungsbacka är positiv till utredningen och förslaget om ny socialtjänstlag i sin helhet
samt många av de olika delar som tillsammans bildar helheten, och som skapar
förutsättningar för en mer hållbar socialtjänst. I de delar kommunen inte instämmer i
utredningens förslag framgår kommunens ställningstagande i detalj i yttrandet. I
yttrandet poängteras också att kommunen förutsätter att de eventuella
ambitionshöjningar som kan komma av förändringarna också finansieras av staten i
enlighet med finansieringsprincipen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-28
Kommunens yttrande över remiss, 2020-12-21
Socialdepartementet Betänkandet Hållbar socialtjänst del 1 och 2 – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad (Beslut, §110) Yttrande över
betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, 202012-08
Nämnden för Individ och familjeomsorg (Beslut §173) Yttrande över betänkandet
Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, 2020-12-18
Nämnden för Vård och omsorg (Delegeringsbeslut) – Yttrande över betänkandet
hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, 2020-12-18
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Justerare
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§ 27
Dnr 2020-01114
Svar på Trafikverkets remiss över vägplan för ombyggnad av väg 934
gång- och cykelväg delen Gressela-Må i Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-14, och översänder det som sitt
svar till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har förslaget på en vägplan för att möjliggöra en gång- och cykelväg
längs väg 934 på remiss till kommunen. Kommunen har tillsammans med
Trafikverket arbetat fram vägplanen som syftar till att gående och cyklister ska
kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet
Må.
Gång- och cykelvägen som föreslås är 2,2 kilometer lång längs väg 934,
Vallbyvägen, och ett vänstersvängfält till ett nytt bostadsområde, Må. Det blir en
separat gång- och cykelväg som ska ansluta till den planerade gång- och cykelvägen
vid Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid
Gåsevadholmsvägen i öster.
Gång- och cykelvägen förbättrar tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Det innebär även trafiksäker anslutning mellan Varbergsvägen
och det planerade bostadsområdet Må. Det kommer att öka möjligheten att pendla
med cykel samtidigt som det ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en
positiv miljö- och hälsoutveckling.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Yttrande 2020-12-14
Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 934 gång- och
cykelväg delen Gressela-Må i Kungsbacka kommun, Hallands län. Trafikverket
2020-12-02
Vägplan, Samrådsunderlag - Väg 934 (Vallbyvägen), gång- och cykelväg mellan
Väg 939-932 (Gressela-Fjärås) 2019-06-27
Plankartor 2020-02-15
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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Dnr 2020-00202

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen återlämnar den 1 februari 2021 de så kallade äldrelägenheterna,
som överlämnats från nämnden för Vård & Omsorg, till respektive fastighetsägare
för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg beslutade i februari 2020 att överlämna 185 lägenheter
till kommunstyrelsen. Lägenheterna har sedan 2012 förmedlats till personer över 70
år. Under denna period blockhyrde förvaltningen för Vård & Omsorg lägenheterna
från fastighetsägarna, och i de fall lägenheterna varit utan hyresgäst har förvaltningen
varit ansvarig för tomhyra.
Förmedlingen av lägenheter utan biståndsbedömning ligger utanför nämnden för
Vård & Omsorgs grunduppdrag och reglemente. Vidare bedöms denna hantering inte
ligga i linje med likställighetsprincipen enligt kommunallagen.
För en likvärdig och effektiv hantering av den resursen som lägenheterna utgör, bör
det fortsättningsvis vara fastighetsägarna själva som sköter uthyrning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Överlämna äldrebostäder, utredning, 2020-06-23
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-02-19, § 11
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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§ 29
Dnr 2020-01160
Information om arbetet med integration i Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur samverkan kring
integrationsarbetet i kommunen ser ut och ska bedrivas framöver.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare
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§ 30
Dnr 2020-01135
Fastställande av lönestruktur för 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer lönestruktur för 2021 enligt följande:
BAS

10.e percentil

90.e percentil

A

20 100

26 500

B

21 300

29 100

C

22 700

32 000

D

24 600

35 200

E

26 800

38 800

F

29 500

42 600

G

32 400

47 000

H

35 700

51 600

I

39 200

56 800

J

43 200

62 400

K

47 500

67 400

L

52 300

72 000

Sammanfattning av ärendet
I de centrala löneavtalen (HÖK) anges att arbetsgivaren har ansvar för
lönebildningen. Lönesättningen ska ske genom individuella och differentierade löner
så att det positiva sambandet mellan medarbetarens lön, motivation och resultat kan
uppnås.
Målsättning för hur relationen mellan olika befattningsgrupper ska se ut samt vilken
lönespridning som ska finnas inom och mellan de olika befattningsgrupperna anges i
en kommungemensam lönestruktur. Den beslutade lönestrukturen används som
utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också ett stöd för lönesättande
chefer vid lönesättning av nya medarbetare.
Den föreslagna lönestrukturen för 2021 är justerad utifrån den tidigare lönestruktur
som legat på samma nivå sedan 2019. Den är framtagen utifrån en analys av den
nuvarande lönestrukturen i Kungsbacka kommun och en kartläggning av nuvarande
faktiska lönestruktur. Beaktande har även tagits av förändringar i centrala avtal samt
en analys av lönestrukturer i andra kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-14
Utredning avseende förslag till lönestruktur 2021 och lönekartläggning
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-12

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

15 (20)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-12

§ 31
Dnr 2020-01073
Information om SCB:s medborgarundersökning 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om resultatet av SCB:s
medborgarundersökning.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

16 (20)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-12

§ 32
Dnr 2020-01016
Information om redovisningsprinciper i bokslutet 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om redovisningsprinciper i
bokslutet 2020.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

17 (20)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33
Information om årshjul 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-12

Dnr 2020-00164

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om förslag till de olika
informationer som ledamöterna i arbetsutskottet ska få ta del av under året.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

18 (20)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-12

§ 34
Dnr 2020-00547
Avstämning om Kungsbacka Arena
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar arbetet med
Kungsbacka Arena.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

19 (20)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (20)

Datum

2021-01-12

§ 35
Dnr 2021-00014
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information:
-

Lägesrapport rörande covid-19

-

Kommunfullmäktige i Luleås digitala decembersammanträde har blivit
överklagat och förvaltningsrätten har beslutat om inhibition av de beslut som
fattades vid sammanträdet.

-

Kommunen har undertecknat en samverkansöverenskommelse med polisen

-

Åsa Frillesås Bridgeklubb har beviljats amorteringsfrihet fram till och med
2021-06-30 för de lån de har som kommunen har gått i borgen för.

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar följande information:
-

Personalförändringar inom kommunledningskontorets kansli med anledning
av föräldraledighet och vård av sjukt barn

-

Aktiviteterna kopplade till den handlingsplan för att få fler att inneha tjänster
som deltidsbrandmän, som ska behandlas på kommunstyrelsen 19 januari,
planeras att starta trots pandemin i den mån det är möjligt.

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar information om att tre medarbetare
på mark- och exploateringsavdelningen kommer att vara föräldralediga under 2021
och att personalsituationen kommer att ses över med anledning av denna frånvaro.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

