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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-18.20

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Klas Håkanson (M)
(§ 15-36), Kjell Åke Nottemark (M), Dan Lungström (C), Börje Wilsborn (C),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Ingemar Sturesson (KD) (§ 13-35)
14.00-17.20, Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare

Anders Granlöf (S), Rolf Forsén (S), Carina Bardh (M) (§ 13-14) 14.00-15.00,
Marie Johansson (KD) (§ 36) 17.20-18.20.

Ersättare

Bengt Jonzon (S), Carina Bardh (M) (§ 15-36), Ingvar Andersson (C),
Marie Johansson (KD) (§ 13-35), Ejlon Johansson (FP), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V) (§ 13-35) 14.00-17.40.

Övriga deltagare

Magnus Färjhage (§ 13-33), Gunnar Elmeke (§ 13-14, 33-36),
Izabell Martinsson Åberg (§ 13), Niklas Askwall (§ 13), Andreas Eliasson
(§ 13, 34), Anders Sjöö (§ 13), Peter Lundgren (§ 13-15), Jonny Palmkvist
(§ 13-14), Leif Henriksson (§ 13-34), Magnus Maar (§ 13-14), Marie Ekström
(§ 13-14), Thomas Lundgren (§ 13-14), Joakim Öhman (§ 13-14),
Helen Jonsson (§ 13-14), Martin Karlsson (§ 29), Thomas Sandh (§ 18),
Lena Ottosson (§ 19), och Laszlo Palfi (§ 32-35).

Utses att justera

Andreas Granlöf och Lars Brihall

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 13-36

Kristina Odelberg
Tommy Bohman

Justerare

Andreas Granlöf

Lars Brihall

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-05

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Kristina Odelberg
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Dnr 2012/KA0345

Redovisning av samverkansöverenskommelsen mellan Vetlanda
kommun och Polisen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Mellan Vetlanda kommun och Polismyndigheten i Jönköpings län finns en
överenskommelse om samverkan angående det brottsförebyggande arbetet för
perioden 2013 till och med 2015. Beslutet innebär att en avrapportering ska ske till
kommunstyrelsen en gång per halvår under avtalsperioden.
Fyra huvudpunkter är särskilt uppmärksammade i överenskommelsen:
1.
2.
3.
4.

Inbrott i bostad
Våld i offentlig miljö
Trafikbrott
Skadegörelse

Izabell Martinsson Åberg, Räddningstjänstförbundet uppger att det lokala
brottsförebyggande rådet träffas två gånger per år och följer bland annat upp
överenskommelsen med polisen. Alla brottstyper som fått särskild uppmärksamhet har
minskat i antal i jämförelse mellan 2012 och 2013. Ca 4700 händelser rapporterades in
under förra året i Vetlanda kommun. Vi ligger bra till i jämförelse med våra
grannkommuner.
Höglandets Räddningstjänstförbund arbetar med ökad grannsamverkan tillsammans
med polisen. Organisatoriskt sorterar brottsförebyggande rådet under kommunchefens
ledningsgrupp som utgör styrgrupp.
Vid nästa uppföljningstillfälle kommer konkreta aktiviteter att redovisas.

Utdrag:
Izabell Martinsson Åberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0057

Information från barn- och utbildningsförvaltningen om
högstadieskolor i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tre rektorer har fått uppdraget att utreda hur man vill jobba pedagogiskt hållbart över
tid och hur detta kan se ut om tre högstadieskolor reduceras till två. Det finns fördelar
med två skolor, dels på grund av det vikande elevunderlaget men också för att två skolor
blir mer kostnadseffektivt än tre. Vidare uppstår rekryteringsfördelar genom attraktivare
tjänster och också organisationsfördelar som gynnar elevernas lärande.
Det är viktigt att satsa på högstadieskolorna om vi vill vara en attraktiv kommun. Det
behövs ändamålsenliga lokaler och en stimulerande lärmiljö. Högstadieskolorna utgör
arbetsmiljö för ca 1000 personer.
Utredarna ser bara fördelar med att reducera till två skolor, i klartext Landsbro skola och
Witalaskolan i Vetlanda. Därmed skulle Mogärdeskolan inte längre vara en
högstadieskola.
Enligt nyligen framtagna prognoser kommer antalet elever att uppgå till högst 900 per år
under de närmaste 20 åren. Två högstadieskolor kräver ombyggnation av Witalaskolan
och Landsbro skola. Lokalerna måste ge möjlighet till flexibla lösningar och
ämnesöverskridande samverkan. Det finns vidare önskemål om ett ”allaktivitetshus” så
att barn och ungdomar kan vara kvar i skolan efter skoldagens slut för andra aktiviteter.
Avslutningsvis följer en redovisning av ett förslag till ombyggnation av berörda skolor.
Resultatet skulle innebära att Landsbro skola kan inrymma 300 elever och Witalaskolan
600-700 elever. Samarbete har skett med arkitekt.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0464

Yttrande över nedläggning av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun föreslår att Trafikverket bör genomföra en detaljstudie av potentialen
på sträckan Vetlanda-Åseda innan ett eventuellt beslut om nedläggning fattas. Studien
bör inbegripa eventuella upprustningskostnader.
Ärendebeskrivning
I september 2005 meddelade dåvarande Banverket att det var lämpligt att upphöra med
underhållet på banan eftersom persontrafiken lades ner 2002 och godstrafiken i princip
var nedlagd redan 1990. För att kunna bedriva en mer omfattande trafik på ett säkert
sätt uppskattades upprustningskostnaderna till ca 34 mnkr.
Vetlanda kommun konstaterade i sitt yttrande vid den tidpunkten att banan användes
för provkörning och att järnvägen användes för virkestransporter. Kommunen menade i
sitt yttrande att näringslivets framtida behov av järnvägssträckan var oklart och att man
därför borde avvakta med beslut om att upphöra med underhållet. Trots detta
beslutade Banverket att upphöra med underhållet 2006.
Trafikverket önskar nu avveckla rubricerad järnvägssträcka och meddelar att när beslut
om nedläggning fattats kan banan rivas upp eller överlåtas till annan part.
Samrådstiden med Trafikverket pågår till 14 februari 2014. Förslag till yttrande har
upprättats och föreligger i bilaga. Samråd har även skett med Uppvidinge kommun.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun föreslår att Trafikverket bör genomföra en detaljstudie av potentialen
på sträckan Vetlanda-Åseda innan ett eventuellt beslut om nedläggning fattas. Studien
bör inbegripa eventuella upprustningskostnader.

Utdrag:
Trafikverket
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0419

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av rutiner kring
upphandling och inköp”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport godkänns.
Upphandlingsavdelningen får uppdraget att uppdatera såväl själva upphandlingspolicyn
som anvisningar och rutiner till policyn.
Upphandlingschefen och ekonomichefen får uppdraget att verkställa föreslagen
översyn, gällande punkterna 2 och 3 i kommentarskrivelsen.
En förändring av ägardirektiven enligt punkt 5, medför en egen utredning.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av rutiner kring upphandling och inköp” föreligger i
bilaga. Med utgångspunkt i granskningen har sex utvecklingsområden identifierats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upphandlingspolicyn i Vetlanda kommun bör uppdateras så snart som möjligt.
Upphandlingspolicyn behöver förtydligas med avseende på riktlinjer och ansvar för
den löpande uppföljningen.
Internkontrollmomenten på kommunövergripande nivå bör fastställas och
förtydligas, liksom vilka kontrollmoment som ska utföras på förvaltningsnivå.
Det bör säkerställas att samtliga aktuella avtal finns registrerade i avtalsdatabasen.
Via ägardirektiv kan kommunen på ett tydligare sätt reglera så att bolagen där det
är lämpligt samordnar sin upphandling med kommunen.
En allmän information kring upphandling och inköp bör ingå i kommunens
introduktionsprogram för nyanställda.

Kommunrevisionen önskar kommentarer senast 28 februari 2014.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport godkänns.
Upphandlingsavdelningen får uppdraget att uppdatera såväl själva upphandlingspolicyn
som anvisningar och rutiner till policyn.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0419

Upphandlingschefen och ekonomichefen får uppdraget att verkställa föreslagen
översyn, gällande punkterna 2 och 3 i kommentarskrivelsen.
En förändring av ägardirektiven enligt punkt 5, medför en egen utredning.

Utdrag:
Upphandlingsavdelningen
Kommunrevisionen
Andreas Eliasson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0377

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av rutiner avseende
kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av rutiner avseende
kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor” i Vetlanda kommun godkänns.
I flera fall ska dock en skärpning av skrivningarna runt utvecklingsområdena göras
genom att ordet bör ersätts med ordet ska.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort,
körjournaler och handkassor” föreligger i bilaga.
För att erhålla en mer ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll samt en bättre
följsamhet till fastställda riktlinjer och rutiner har sju utvecklingsområden identifierats:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Rutiner gällande fordon som finns på kommunens intranät bör förtydligas avseende
kontroll av drivmedelskort. Ekonomikontoret bör ta fram riktlinjer och en mall för
hur kontrollen av användningen av drivmedelskort ska gå till och hur den ska
dokumenteras.
Fastställda rutiner bör följas av samtliga förvaltningar.
En standardiserad körjournal bör utarbetas som ska tillämpas av samtliga
förvaltningar. Därtill ska knytas riktlinjer för hur körjournalerna ska användas och
hur uppföljningen ska gå till.
Samtliga förvaltningar bör upprätta en förteckning över sina handkassor.
Samtliga berörda förvaltningar bör använda den mall för avstämning av handkassor
som ekonomikontoret har tagit fram.
Avvikelser och slutsatser efter genomförd kontroll ska tydligt dokumenteras.
För att säkerställa ett likformigt arbetssätt för samtliga förvaltningar, ha med detta
som ett kontrollmoment i sin årliga internkontrollplan.

Kommunrevisionen önskar kommentarer senast den 15 januari 2014.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av rutiner avseende
kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor” i Vetlanda kommun godkänns.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0377

I flera fall ska dock en skärpning av skrivningarna runt utvecklingsområdena göras
genom att ordet bör ersätts med ordet ska.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0444

Yttrande över granskningsrapporten ”Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet enligt BITS”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet enligt BITS” godkänns.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS”
föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens yttrande senast 31 mars 2014. Den
samlade bedömningen visar att det bör inledas ett arbete som säkerställer att
ansvarsfördelningen mellan Vetlanda kommun och Höglandets IT tydliggörs samt att
utvecklingen av IT-säkerhet prioriteras inom kommunen. Vetlanda kommun har lagt ut
stora delar av driften av IT-verksamheten på Höglandets IT. Verksamheten i Höglandets
IT ingår inte i granskningen. Det har inte framkommit att det finns något skriftligt avtal
mellan Vetlanda kommun och HIT som reglerar de områden som granskningen omfattar.
Förslag till yttrande över rapporten har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet enligt BITS” godkänns.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Thomas Sandh

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0013

Upphandling av livsmedel – undantag för de små kökens behov
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun medger upphandlande köksenheter som uppfyller samtliga kriterier
”småkök”, ”landsbygd” och ”lanthandel”, möjlighet att upphandla livsmedel lokalt med
beaktande av livsmedelslagen.
Beslut enligt kriterierna ovan är giltigt från och med dagens datum och ska även beaktas
vid framtida ny avtalsperiod.
Kostenheten gör årliga kostnadsuppföljningar för enheter som upphandlar lokalt enligt
ovan.
Kommunstyrelsens beslut om lokal upphandling 960403, § 64 upphävs.
Ärendebeskrivning
På senare år har ett ökat intresse för att vidga perspektiven i upphandlingen av
livsmedel växt fram och därmed även viljan att beakta aspekter som småskalighet,
landsbygdsutveckling samt miljömässiga och sociala hänsyn.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om att lokal upphandling ska ske i sex
tätorter i kommunen. Beslutet härrör från 1996 och är i behov av uppdatering. Genom
att uppmärksamma de små kökens särskilda behov av lokala inköp, kombinerat med
kriterier för landsbygd och att det finns en lanthandel på samma geografiska plats
medges utrymme för lokala inköp. Köket i Stenberga uppfyller för närvarande som enda
enhet i kommunen samtliga tre kriterier. Alla butiker som lämnar anbud kan komma
ifråga för kompletteringshandel.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun medger upphandlande köksenheter som uppfyller samtliga kriterier
”småkök”, ”landsbygd” och ”lanthandel”, möjlighet att upphandla livsmedel lokalt med
beaktande av livsmedelslagen.
Beslut enligt kriterierna ovan är giltigt från och med dagens datum och ska även beaktas
vid framtida ny avtalsperiod.
Kostenheten gör årliga kostnadsuppföljningar för enheter som upphandlar lokalt enligt
ovan.
Kommunstyrelsens beslut om lokal upphandling 960403, § 64 upphävs.
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 19 forts.

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-05

11 (35)

Dnr 2014/KA0013

Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M), Jan Johansson (VF), Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Måltidsservice
Bengt Wellermark
Upphandlingsavdelningen

Just sign
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Dnr 2013/KA0471

Kommunassurans Syd Försäkrings AB – återköp av aktier
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun väljer det alternativ som innebär att Kommunassurans Syd
Försäkrings AB återköper 7 aktier i samband med att Hultsfreds kommun har fattat
beslut om delägarskap i nämnda bolag.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är sedan ett antal år delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Beslutet togs i en tid när det inte fanns någon fungerande konkurrens på marknaden för
kommunförsäkringar. KSFAB garanterar sina ägare en offert och skapar därför en
konkurrenssituation på marknaden. Vetlanda kommun har hittills inte placerat sina
kommunförsäkringar i bolaget men har sett positiva effekter i form av lägre premier på
grund av delägarskapet. För att få teckna försäkring i KSFAB måste kommunen i fråga
vara delägare.
Bolaget strävar efter att få ytterligare kommuner att bli delägare och Hultsfreds
kommun har nu ansökt om delägarskap. Enligt modellen för inträde av nya delägare ska
befintliga ägare ta beslut om hur man vill göra med den andel aktier man innehar i
samband med ägarskapsförändringar och kommunen ställs då inför 3 olika alternativ
vad gäller bolagets möjligheter att återköpa aktier. Eftersom Vetlanda kommun inte ser
aktieinnehavet som en kapitalplacering utan som ett strategiskt beslut för att säkra
konkurrensen förordas det alternativ som innebär att kommunen säljer den andel aktier
som motsvarar Hultsfreds köp. Återköpet motsvarar 7 av Vetlandas totalt 1266 aktier.
Värdet uppgår för närvarande till 1 470 kr per styck.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun väljer det alternativ som innebär att Kommunassurans Syd
Försäkrings AB återköper 7 aktier i samband med att Hultsfreds kommun har fattat
beslut om delägarskap i nämnda bolag.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Just sign
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Dnr 2014/KA0016

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m.
2014-01-01
Kommunstyrelsens beslut
•

•

•

•

Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska från och med
2014-01-01 ske av ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Marita Rundblad, vid hennes frånvaro,
ekonomihandläggare Annelie Peterson, ekonom Elisabeth Sköld Martini eller
upphandlare Anna Hellerstedt, eller i händelse av förhinder för endera av dem
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe.
Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd
eller förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Desirée Lindqvist med Kristina Gustavsson, Lotta Bynert,
Margareta Darell, Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.
Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR-chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har att årligen besluta om disposition av bank- och plusgirokonton
samt postärenden.
Förslag till beslut föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
•

•

•

•

Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska från och med
2014-01-01 ske av ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Marita Rundblad, vid hennes frånvaro,
ekonomihandläggare Annelie Peterson, ekonom Elisabeth Sköld Martini eller
upphandlare Anna Hellerstedt, eller i händelse av förhinder för endera av dem
kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades ställe.
Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd
eller förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Desirée Lindqvist med Kristina Gustavsson, Lotta Bynert,
Margareta Darell, Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.
Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR-chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.
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Dnr 2014/KA0016

Yrkanden
Börje Wilsborn (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
HR-kontoret
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Dnr 2014/KA0017

Firmatecknare för 2014
Kommunstyrelsens beslut
Till firmatecknare från och med 2014-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunalrådet
Tommy Bohman eller kommunstyrelens 1:e vice ordförande Klas Håkanson eller dess 2:e
vice ordförande Dan Ljungström i förening med kommunchef Magnus Färjhage eller
ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe ekonom Christina Carlson
Föreslås att från och med 2014-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande
och utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där
gäldenären haft invändningar mot fordran.
Föreslå att från och med 2014-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de
stiftelser som förvaltas av Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att årligen besluta om firmatecknare, förslag föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Till firmatecknare från och med 2014-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunalrådet
Tommy Bohman eller kommunstyrelens 1:e vice ordförande Klas Håkanson eller dess 2:e
vice ordförande Dan Ljungström i förening med kommunchef Magnus Färjhage eller
ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe ekonom Christina Carlson
Föreslås att från och med 2014-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande
och utmätning, samt att företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där
gäldenären haft invändningar mot fordran.
Föreslå att från och med 2014-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller ekonom
Christina Carlson utses till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de
stiftelser som förvaltas av Vetlanda kommun.

Utdrag:
Tommy Bohman
Klas Håkanson
Dan Ljungström
Magnus Färjhage
Andreas Eliasson
Christina Carlson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2013/KA0480

Val av ersättare i personal- och organisationsutskottet efter
Nils-Erik Johansson (S)
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ersättare i personal- och organisationsutskottet för perioden till och med
31 december 2014 utses
S

Andreas Granlöf, Bergtoppsvägen 17, 570 15 Holsbybrunn.

Ärendebeskrivning
Nils-Erik Johansson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i personal- och
organisationsutskottet.

Utdrag:
Andreas Granlöf
Personal- och organisationsutskottet
Troman
Lönekontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2014/KA0047

Delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2013
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2013 föreligger i bilaga.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Ove Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-05
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2014-01-13.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2013-12-18.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)
b)

Landstinget i Jönköpings län: Protokoll från Läns-LAKO 2013-11-19.
Personal- och organisationsutskottet: Reglering av arvodesersättning för politiker
2014.
c) Landstinget i Jönköpings län: Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar,
LFF 2013-12-12.
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ansökan om förordnande som vigselförrättare.
Dnr 2013/KA0403
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
nyförläggning av luftledning samt förläggning av markkabel mellan Yxanhult 1:3 och
Boskvarn 1:82, delen i Jönköpings län. Dnr 2014/KA0002
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till restaurering av orgeln i Nye kyrka,
Vetlanda kommun i Jönköpings län: Växjö stift. 2014/KA0020
g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående utredning av mögelförekomster i
inventarier tillhörande kyrkobyggnader inom Bäckseda-Korsberga kyrkliga
samfällighet, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0021
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om
förläggning av VA-ledning mellan Sävsjö och Landsbro i Sävsjö och Vetlanda
kommuner. Dnr 2014/KA0022
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Fröderyds kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0023.
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Stenberga kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0024.
k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Korsberga kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0025.
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Näshults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0026.
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Lemnhults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0027.
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande
Södra Solberga kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2014/KA0028
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier tillhörande Nye
kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0029

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 26 forts.
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Dnr

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till anläggande av ny askgravlund på
Korsberga kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2014/KA0030
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till tillgänglighetsförbättrande åtgärder vid
Bäckseda kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift. Dnr 2014/KA0031

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2014/KA0048

Anlitande av konsult
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Jan Johansson (VF) konstaterar att det finns uppgifter som säger att vård- och
omsorgförvaltningen kommer att anlita en utomstående konsult för ett
utredningsuppdrag och ifrågasätter om det inte finns egen personal som kan utföra
uppdraget. Det är viktigt att vi inte slentrianmässigt anlitar konsulter.
Vad är motivet och vad är kostnaden i det här fallet?
Kommunchefen menar att en bedömning görs i varje enskilt fall om man ska anlita
konsult eller nyttja egen personal. Det kan finnas flera skäl till varför en konsult anlitas. I
det här fallet är bedömningen att konsultmedverkan är det bästa sättet att lösa
uppdraget. Konkreta frågor kan ställas till förvaltningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-05

22 (35)

Dnr 2014/KA0036

Planerat underhåll och investeringar med särskilt avsatta medel
2014 – tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden medges att ur utvecklingsreserven disponera totalt 8 mnkr för
fastighets- och gatuunderhåll samt investeringar under år 2014.
Ärendebeskrivning
I bokslutet 2011 beslutade fullmäktige att avsätta 25 mnkr för eftersatt gatu- och
fastighetsunderhåll till en underhållsreserv. Avsikten var att kunna nyttja det goda
resultatet under kommande år för att arbeta ikapp ett eftersatt underhållsbehov. I
samband med bokslut 2012 omvandlades den tidigare underhållsreserven till en
sammanslagen utvecklingsreserv om totalt 36 mnkr.
Under 2012 och 2013 har ett antal projekt med syfte att arbeta ikapp underhållsbehovet
genomförts. Tekniska nämnden har beslutat om en prioriteringslista över aktuella
projekt att fortsätta med under 2014 under förutsättning att beslut tas om att avsätta
ytterligare medel. Enligt prioriteringslistan önskar man disponera 6 mnkr för
fastighetsunderhåll och 3,5 mnkr för gatuunderhåll under 2014. Genom att utföra
underhåll på de mest angelägna punkterna undviker kommunen kapitalförstöring.
En kontinuerlig uppföljning bör ske av hur utjämningsreserven används. Om fullmäktige
beviljar tekniska nämnden att nyttja ovanstående medel ska redovisning löpande ske
från tekniska nämnden avseende vilka underhållsåtgärder som vidtas så att man kan
bromsa verkställigheten om de ekonomiska förutsättningarna försämras.
Inga ytterligare avsättningar ser ut att vara möjliga i anslutning till bokslutet för 2013.
För att kunna möta nya och förändrade behov under 2014 är det önskvärt att inte hela
utvecklingsreserven disponeras redan nu i början av året.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna att tekniska nämnden ur
utvecklingsreserven får disponera totalt 8 mnkr för fastighets- och gatuunderhåll samt
investeringar under år 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0052

Centrumplan för Vetlanda – fördjupad översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Centrumplan för Vetlanda – fördjupning av översiktsplanen antas.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade februari 2010 att en fördjupad översiktsplan
för Vetlanda centrum skulle upprättas. Ambitionen och syftet med planen är att göra
Vetlanda centrum mer attraktivt. Vi vill skapa en mer sammanhållen och tät stad samt
att ta tillvara de värden som finns idag. Planen syftar också till att ange en långsiktig
vision för hur Vetlanda centrum kan utvecklas för framtiden.
Under samrådstiden genomfördes en stadsvandring för att ge allmänheten och andra
intresserade en möjlighet att på plats få ta del av planförslaget och inkomma med
synpunkter. Centrumplanen har därefter varit utställd för granskning under tiden
11 november till och med 23 december 2013. Inkomna yttranden har sammanställts i
särskilt utlåtande. Synpunkterna kan sammanfattas i nio punkter, ingen av dem har
medfört förändringar i planen. Samråd har skett med Höglandets
räddningstjänstförbund.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta Centrumplan för Vetlanda – fördjupning av
översiktsplanen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0003

Konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Konstnärlig gestaltning på byggnation över 5 mnkr ska vara högst 0,5 % av
byggkostnaden.
Budgetberedningen får uppdraget att bereda frågan om att skapa en ”pott” för
konstnärlig gestaltning, genom att en viss procentsats avsätts för varje byggprojekt.
Denna så kallade pott kan sedan användas mer fritt, än att knytas till ett specifikt objekt.
Ärendebeskrivning
Den så kallade 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning uppstod 1937 då staten beslutade
att 1 % av produktionskostnaden vid statlig byggnation skulle avsättas för konstnärlig
gestaltning knutet till byggprojektet. Principen spreds över landet och tillämpas och har
tillämpats i varierande grad av landets kommuner.
I vår regionala kulturplan har fastställts att Jönköpings län ska vara ett föredöme i
tillämpningen av 1 %-regeln.
I Vetlanda kommun finns ett fullmäktigebeslut från 1984 som säger att omfattningen av
den konstnärliga utsmyckningen av offentliga byggnader ska avgöras för varje enskilt
projekt. Tekniska nämnden har i praktiken tillämpat detta på det sätt att 0,5 % av
byggkostnaden för projekt överstigande 5 mnkr har avsatts till konstnärlig utsmyckning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 54/13.
Kultur- och fritidsnämnden § 94/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att konstnärlig gestaltning på byggnation över
5 mnkr ska vara högst 0,5 % av byggkostnaden.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) föreslår att fullmäktige fastställer att den så kallade 1 %-regeln för
konstnärlig gestaltning införs i Vetlanda kommun för byggprojekt med en kostnad över
5 mnkr.
Tommy Bohman (S) och Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson (VF) föreslår att budgetberedningen får uppdraget att bereda frågan om
att skapa en ”pott” för konstnärlig gestaltning, genom att en viss procentsats avsätts för
varje byggprojekt. Denna så kallade pott kan sedan användas mer fritt, än att knytas till
ett specifikt objekt.
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Dnr 2014/KA0003

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Börje Wilsborns förslag och arbetsutskottets förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer där efter proposition på Jan Johanssons tilläggsyrkande och med ett
uppdrag till budgetberedningen, vilket han finner att kommunstyrelsen besluta
tillstyrka.
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Dnr 2014/KA0038

Kopieringstaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till taxa för kopiering och i förekommande fall porto daterad
2014-01-07 fastställs.
Ärendebeskrivning
Det saknas för närvarande en enhetlig taxa för kopiering av allmänna handlingar när
dessa lämnas ut till enskilda. Förslag till taxa har utarbetats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa för kopiering och i förekommande fall porto i
enlighet med bilaga daterad 2014-01-07.
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Dnr 2012/KA0353

Socialnämndens yttrande vid ansökan om tillstånd enligt
alkohollagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den del av kommunfullmäktiges beslut 2012-12-19 § 160 som avser yttrande från
socialnämnden gällande handläggning och tillsyn enligt alkohollagen upphävs.
Alkoholhandläggaren ska på eget initiativ begära in yttrande från socialnämnden när det
är lämpligt utifrån ansökans art.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att socialnämnden ska yttra sig till
kommunstyrelsen över ärenden gällande handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.
Därmed ger beslutet inte kommunstyrelsen som ansvarig myndighet förutsättningar att
ge en god service till de som söker tillstånd enligt alkohollagen. Handläggningen av
inkomna ansökningar tar onödigt lång tid eftersom yttrande från socialnämnden ska
inhämtas i alla ärenden oavsett om det är befogat eller inte. I stället bör
alkoholhandläggaren när han finner det lämpligt och på eget initiativ kunna begära in
yttrande från socialnämnden.
Av riktlinjerna framgår att socialnämndens yttrande ska tillmätas stor vikt vid risk för
alkoholpolitiska olägenheter, till exempel närhet till verksamhet med ungdomar som
huvudsaklig målgrupp.
Kommunstyrelsen har haft ansvar för verksamheten under ett år och har under denna
tid kunnat bygga upp kunskaper och rutiner inom området.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut
2012-12-19 § 160 som avser yttrande från socialnämnden gällande handläggning och
tillsyn enligt alkohollagen.
Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att alkoholhandläggaren på eget initiativ
begär in yttrande från socialnämnden när det är lämpligt utifrån ansökans art.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Börje Wilsborn (C), Tommy Bohman (S), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M) och
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2012/KA0353

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
avslagsyrkande.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0014

Politiska organisationen från och med 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation efter 2014 som det framgår
av protokoll daterat 2013-12-03 godkänns med följande justering:
Budgetberedningen består av sju ledamöter med representation från majoritet och
opposition där ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
Antalet ersättare i fullmäktige fastställs till hälften av det antal mandat som varje parti
får avrundat uppåt. Partier som får ett eller två mandat ska ha två ersättare.
Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har uppdraget att arbeta fram förslag till politisk
organisation efter 2014 års val. Förslaget i sin helhet framgår av bilaga.
Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden minskas från nio till sju ledamöter och
att formuleringen av parlamentariska kommittéen ändras från ”minst en ledamot från
varje parti med ordinarie representation i kommunstyrelsen” till ”en ledamot från varje
parti med ordinarie representation i fullmäktige kompletterat med representanter från
majoriteten så att man uppnår hälften av antalet ledamöter avrundat uppåt.”
Om antalet fullmäktigeledamöter ska ändras måste ett sådant beslut fattas före februari
månads utgång 2014 och anmälas till länsstyrelsen. Kommittén föreslår ingen förändring
i den delen.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén 2013-12-03.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna parlamentariska kommitténs förslag till politisk
organisation efter 2014 som framgår av protokoll daterat 2013-12-03 men med följande
justering:
Budgetberedningen består av sju ledamöter med representation från majoritet och
opposition där ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
Antalet ersättare i fullmäktige fastställs till hälften av det antal mandat som varje parti
får avrundat uppåt. Partier som får ett eller två mandat ska ha två ersättare.
Yrkanden
Agneta Lindberg (S) och Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår en organisation i enlighet med parlamentariska
kommitténs förslag.
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Dnr 2014/KA0014

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
förslag, tillika parlamentariska kommitténs.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-05

31 (35)

Dnr 2012/KA0275

Svar på motion om ökad andel ekologiska varor vid
livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås i de två första punkterna, dels med hänvisning till de ekonomiska
konsekvenserna och dels med hänvisning till den prioritering som gjorts mellan
ekologiskt och närproducerat.
Sista punkten om kost- och livsmedelspolicy får anses behandlad med informationen att
en policy redan är under utarbetande.
Ärendebeskrivning
Den 28 september 2012 lämnade Ritva Hermanson (MP) in en motion om att öka
andelen ekologiska varor vid livsmedelsupphandling och med följande förslag:
1.

2.
3.

Vetlanda kommun ska i kommande upphandling öka andelen ekologiska livsmedel
till minst 10 % för att åtminstone närma sig rekommenderat mål och för att
förbättra kvalitén i kosthållningen.
Extra ekonomiska resurser tillförs för att klara den eventuella skillnad som kan
uppstå mellan inköp av ekologiska kontra konventionella livsmedel.
En kost- och livsmedelspolicy upprättas i enlighet med Miljöstyrningsrådets
intentioner för en hållbar utveckling.

Motionen remitterades till upphandlingsavdelningen och måltidsservice för yttrande. Ett
gemensamt yttrande har inkommit, bilaga.
Av yttrandet framgår bland annat att dialogmöten hölls inför den nyligen avslutade
livsmedelsupphandlingen. Vid dialogmötet framkom att närproducerade varor skulle
prioriteras framför ekologiska. Sammanfattningsvis har man också kunnat konstatera att
det är möjligt att uppnå 14,6 % ekologiska produkter till en merkostnad på 665 800 kr
per år.
Arbetet med en kostpolicy har påbörjats och beräknas vara klart under våren 2014.
Policyn kommer bland annat att innehålla vilka utgångspunkter som ska gälla vid
upphandling av livsmedel.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i de två första punkterna, dels med
hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna och dels med hänvisning till den
prioritering som gjorts mellan ekologiskt och närproducerat.
Sista punkten om kost- och livsmedelspolicy får anses behandlad med beskedet att en
policy redan är under utarbetande.
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Yrkanden
Tommy Bohman (S) och Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) och Ritva Hermanson (MP) tillstyrker motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ritva Hermansons
tillstyrkan till motionen.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Svar på motion om att ”Unga ska ha jobb”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det finns en tydlig politisk viljeinriktning att unga ska kunna anställas och introduceras i
arbetslivet.
Arbetsmarknadsenheten arbetar sedan flera år tillbaka med att skapa möjligheter till
arbete, praktik och sysselsättning för framförallt unga människor. Det motionären
föreslår är en sådan möjlighet som är aktuell under förutsättning att nödvändiga avtal
kan träffas med SKAF och att ekonomiska medel anslås.
Motionen får därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 14 september 2012 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om att unga ska
ha jobb med följande förslag:
1.
2.

Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt utreda förutsättningarna för en
yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter.
Snarast återkomma till fullmäktige med ett förslag i enlighet med motionens
intentioner.

Motionen behandlas av personal- och organisationsutskottet som 2013-12-18 § 69
beslutade föreslå att motionen bifalls.
Förhandlingar pågår för att teckna avtal med berörd facklig organisation, vilket ska
möjliggöra olika former av introduktionsanställningar. Det är en tydlig politisk
viljeinriktning att unga ska kunna anställas och introduceras i arbetslivet.
Genom medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting erbjuds två olika former av
kollektivavtal som berör yrkesintroduktion. Dels ett som riktar sig till ungdomar som har
en omsorgsutbildning och som behöver yrkesintroduktion innan en eventuell
tillsvidareanställning och dels ett som riktar sig till personer som står längre från
arbetsmarknaden och som till exempel kan behöva ett prövoår.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Motionen bifalls.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att motionen får anses besvarad med följande information:
Det finns en tydlig politisk viljeinriktning att unga ska kunna anställas och introduceras i
arbetslivet.
Arbetsmarknadsenheten arbetar sedan flera år tillbaka med att skapa möjligheter till
arbete, praktik och sysselsättning för framförallt unga människor.
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Det motionären föreslår är en sådan möjlighet som är aktuell under förutsättning att
nödvändiga avtal kan träffas med SKAF och att ekonomiska medel anslås.
Magnus Olofsgård (FP) och Jan Johansson (VF) tillstyrker motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Bohmans förslag och Magnus Olofsgårds
tillstyrkan till motionen.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka Tommy Bohmans förslag.
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Tilläggsanslag för Holsby förskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Holsby förskola får byggas till en kalkylerad kostnad på 24 mnkr.
Frågan om finansiering behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen
innan fullmäktige den 19 februari 2014.
Deltar ej i beslutet
Kjell Åke Nottemark (M).
Ärendebeskrivning
I höstens budgetbeslut antog kommunfullmäktige en budget på 20 mnkr för byggande
av Holsby förskola.
Förskolan ska inrymma 4 avdelningar och tillagningskök samt möjliggöra utbyggnad till
5 avdelningar. Förskolan är tänkt att lokaliseras i anslutning till Holsby skola och Ädelfors
folkhögskola.
Anbud har kommit in och projektkalkylen pekar på 24 mnkr. Tekniska nämnden behöver
därför ett nytt finansieringsbeslut eftersom den totala projektkostnaden inte ryms inom
tilldelade medel. I projektkalkylen ingår förutom inkomna anbud, utgifter för
projektering, avtal med Ädelfors folkhögskola, anslutningsavgifter, myndighetskostnader
och förvaltningens egna utgifter i byggprojektering samt oförutsedda utgifter.
Det som framförallt påverkar investeringsnivån är byggnadens lokalisering,
byggnadstekniska riktlinjer och anpassning till verksamhetens förväntningar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 2/14.
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