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Tid och plats: 

Beslutande ledamöter: 

Övriga närvarande: 

Justerare 

Justeringens utförande 

Torsdag den 28 februari 2019, klockan 18:30-20:10 , Sessionssalen 

Se närvarolista 

Jonas Rydberg, kommunchef 
Mikael Torberntsson, samhällsbyggnadschef (§§ 18-31) 

Andreas Sjölin, kommunsekreterare 

Göte Färm (SD) 

Roberto Fumei (SD) 

Sven Bolling (M), kommunrevisor 

Staffan Eriksson (S), kommunrevisor 

Erling Emsfors (M) och Lars-Stellan Jönsson (S) 

Torsdag den 7 mars 2019 i kommunhuset 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

Underskrifter: Paragrafer 16 - 31 

Sekreterare Andreas Sjölin 

Ordförande Camilla Westdahl (M) 

Justerare 

Justerare 

Erling Emsfors (M) 

Lars-Stellan Jönsson (S) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-02-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-07 

Datum då anslaget tas ned 2019-03-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Andreas Sjölin 
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Närvaro och omröstningslista 
 

 

Namn och närvarande 

ledamöter 

§ § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Patric Åberg X          

M Camilla Westdahl X          

M Martin Skagerholm           

M Erling Emsfors X          

M Siv Larsson           

M Daniel Jönsson X          

M Andréas Söderlund X          

M Sofia Sommer (§29-

31) 

X          

M Camilla Dahlström X          

M Stefan Mellblom X          

M Ulf Gabrielson X          

M Jon Marin X          

M Inger Mattsson X          

M Monika Bolling X          

S Anders Bengtsson X          

S Lena Dahl 

Wahlgren 

X          

S Sven-Arne Persson X          

S Kristin Johansson X          

S Lars-Stellan Jönsson X          

S Johanna 

Lüddeckens 

X          

S Miklos Liewehr X          

KD Magnus Nilsson X          

C Esbjörn Svensson X          

C Olof Lindqvist X          

V Roland Nilsson X          

MG Ann Ahlbin           

SD Daniel Nord           

SD Ann-Sofie Stolpe X          

SD Lennart Ekström X          

SD Lars Persson X          

SD Stefan Wiloboken           

            

            

            

Namn och närvarande 

ersättare 

Ersättare för § § § § 

    Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

M Marcus Svensson           

M Patrik Thygesson X Martin 

Skagerholm 

        

M Gordon Liljegren X Siv Larsson         

M Bo Jönsson           
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M Jenny Betsikokos           

M Johan Lindgren           

M Berth Svensson           

S Susanne Karlsson X          

S Niclas Malmberg X          

S Lena Svensson X          

S Joakim Vendel X          

KD Marie-Louise Fredin X          

KD Anna-Lisa 

Simonsson 

X          

C Emma Flygare           

C Lars Lindbom           

V Thommy Svensson           

V Jeanette Svensson           

MG Percy Eriksson           

MG Marcus Jeppsson x Ann Ahlbin         

SD Pierre Persson x Daniel Nord         

SD Dennis Schuller x Stefan Wiloboken         
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Debatt 
 

Kommunfullmäktige debatterar Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 

utmaningsområdet Arbete och företagande. 
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§ 16 
 

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens 
upphandlingar samt avrop från ramavtal. 
Dnr: KS 2018/02064 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Bakgrund 

Östra Göinge kommun har under perioden 2012-2018 gjort ett flertal felaktiga beställningar 

av bygg-, markanläggnings- och beläggningsarbeten genom avrop från ramavtal. Med 

anledning härav har kommunrevisionen genomfört en granskning i syfte dels att bedöma 

omfattningen av och orsakerna till de felaktiga beställningarna dels att identifiera 

förbättringsområden. Granskningen har också omfattat att avgöra huruvida oegentligheter har 

förekommit vid genomförda avrop. 

 

Revisionens granskning 

Revisionen konstaterar i sin rapport att kommunen har väl upparbetade processer för hur 

upphandlingar ska genomföras och att dessa följs. Vidare konstaterar revisionen att de inte 

funnit några indikationer på att ekonomiska oegentligheter förekommit. Samtidigt pekar 

revisionen mycket tydligt på ett antal brister i kommunens arbete före, under och efter 

beställning av arbeten genom avrop från ramavtal. Med anledning härav föreslår 

kommunrevisionen bl a att:  

 Riktlinjer för processen för avrop från ramavtal upprättas.  

 En projektstyrningsmodell för uppföljning av utförda projekt skapas.  

 Medarbetares kunskap om och förståelse för processen säkerställs.  

 Kontroller som säkerställer att de upprättade riktlinjerna efterföljs införs. 

Yttrande 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av kommunrevisionens granskning. Med tillfredsställelse 

noterar kommunstyrelsen revisionens bedömning att upphandlingsverksamheten fungerar 

utan anmärkning samt att ekonomiska oegentligheter inte förekommit vid genomförda avrop.  
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Kommunstyrelsen konstaterar också att granskningen visar att de interna styrdokument 

avseende inköp och upphandling som fastställts av kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

och är tillräckliga. Kommunstyrelsen konstaterar även att revisionen pekar på att de av 

kommunchefen fastställda reglerna för inköp och upphandling, Dnr KS 2014/01191.11, 

brister vad avser hur avrop från ramavtal ska genomföras och dokumenteras.  

 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har chefer vid förvaltningen rätt att fatta beslut 

om att något ska upphandlas inom deras respektive ansvarsområde. Själva upphandlingen 

genomförs av upphandlingsenheten. När upphandling gjorts och tilldelningsbeslut fattats ska 

avtal tillämpas. Det betyder att avrop från ramavtal är verkställighet. 

  

Följaktligen har inte kommunstyrelsen det direkta ansvaret för att tillämpningen av ramavtal 

varit fel. Det är en verksamhetsfråga och ansvarig inför kommunstyrelsen är kommunchefen. 

 

Vidare konstaterar kommunstyrelsen att revisionen tydligt visat på markanta brister inte bara 

i verksamheternas beställningar genom avrop från ramavtal, utan i hela arbetsprocessen från 

behovsanalys till uppföljning och avslut. Särskilt tydliga är bristerna vad avser projekt-

dokumentation och projektredovisning. Kommunstyrelsen begär därför en redovisning från 

kommunchefen av det förbättringsarbete som förvaltningen genomfört och kommer att 

genomföra med anledning de konstaterade bristerna. 

 

Kommunstyrelsen kommer också att säkerställa förbättringsarbetets genomförande genom att 

låta det utgöra ett prioriterat område i det interna kontrollarbetet. 

 

Yrkanden på sammanträdet 

Camilla Westdahl (M) yrkar att revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma. 

 

Protokollsanteckning 
Anders Bengtsson, Lena-Dahl Wahlgren, Sven-Arne Persson, Kristin Johansson, Lars-Stellan 

Jönsson, Johanna Lüddeckens och Miklos Liwehr (samtliga S) lämnar in bifogad 

protokollsanteckning. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 3 januari 2019 

 Kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingar samt avrop från 

ramavtal 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 januari 2019 § 4 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 13 februari 2019 § 16 
 

 

  



  

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Protokoll 2019-02-28 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Sida 10/25 

 

§ 17 
 

Revidering av KFS 14 - Ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda, 2018-02-28 
Dnr: KS 2018/02076 

Kommunfullmäktiges beslut 

 KFS 14 - Ekonomiska förmåner till förtroendevalda, daterat den 27 december 2018, 

antas. 

 

Beslutsnivå  
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

18 dagar innan valdagen i de allmänna valen ska Valnämnden i en kommun erbjuda 

möjligheten till förtidsröstning. I Östra Göinge kommun genomförs förtidsröstningen som 

regel i kommunala fastigheter, och anställda som har sina arbetsplatser i lokalerna för 

förtidsröstning brukar även ta emot förtidsröster som röstmottagare. Röstmottagare har rätt 

till förlorad arbetsförtjänst och arvode enligt samma regler som kommunens förtroendevalda. 

Det behöver dock förtydligas i reglementet att de av kommunens anställda som är 

röstmottagare inom ramen för sin arbetstid inte är berättigade till arvode, utan detta uppdrag 

ingår i de arbetsuppgifter en kommunanställd kan tilldelas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 27 december 2018 

 KFS 14 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda, daterat den 27 december 2018 

 Planeringsutskottets förslag, daterat den 30 januari 2019 § 3 

 Kommunstyrelsens förslag, daterat den 13 februari 2019 § 18 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Lön 
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§ 18 
 

Redovisning av fyllnadsval fullmäktige, styrelsen och 
nämnder har att förrätta 
Dnr: KS 2019/00022 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 februari 2019 

 Redovisning av fyllnadsval 
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§ 19 
 

Anmälan av inkommen revisionsrapport - Granskning av 
intern kontroll 
Dnr: KS 2019/00364 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Anmälan av inkommen revisionsrapport noteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna är fullmäktiges redskap för granskning och kontroll av den verksamhet som 

bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisorerna överlämnar 

sina rapporter till kommunfullmäktiges presidium. En revisionsrapport som överlämnats till 

fullmäktiges presidium skall anmälas till fullmäktige vid närmast följande sammanträde. I 

anmälan anges att rapporten kommit in, vad granskningen avser och när den beräknas kunna 

presenteras för fullmäktige tillsammans med ett svar från ansvarigt politiskt organ. 

 

Inkommen revisionsrapport 
___________________________________________________________________________ 
Rapport avser   Ansvarig              Presentation i KF 
Intern kontroll   Kommunstyrelsen     Den 25 april 2019 
 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 
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§ 20 
 

Anmälningsärenden till Kommunfullmäktige i februari 
månad 2010 
Dnr: KS 2019/00013 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 6 februari 2019 

 Inkomna synpunkter i januari 2019 

 Årsrapport 2018 gällande GDPR 
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§ 21 
 

Val av Staffan Eriksson (S) och Sven Bolling (M) som 
lekmannarevisorer i Göingehem AB för mandatperioden 
2019-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Staffan Eriksson (S), , utses till ordinarie lekmannarevisor för 

Göingehem AB. 

 Sven Bolling (M), , utses till lekmannarevisorsersättare för Göingehem 

AB. 

 Uppdragen gäller för mandatperioden 2019-2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdraget att utse lekmannarevisorer för de bolag, stiftelser och 

ekonomiska föreningar som Östra Göinge kommun äger helt eller delvis, baserat på 

bestämmelser i bolagsordningar och stadgar. Kommunrevisionen ska bland sina medlemmar 

nominera personer till uppdragen. Staffan Eriksson (S) har nominerats till ordinarie 

lekmannarevisor och Sven Bolling (M) till dennes ersättare enligt Kommunrevisionens beslut 

den 13 februari 2019 § 2. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Göingehem AB 

Hemsida 
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§ 22 
 

Val av Sven Bolling (M) och Staffan Eriksson (S) som 
lekmannarevisorer i Göingebygdens trygga hem för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sven Bolling (M) väljs som ordinarie lekmannarevisor för Göingebygdens trygga 

hem. 

 Staffan Eriksson (S) väljs som lekmannarevisorsersättare för Göingebygdens trygga 

hem. 

 Uppdragen gäller under mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdraget att utse lekmannarevisorer för de bolag, stiftelser och 

ekonomiska föreningar som Östra Göinge kommun äger helt eller delvis, baserat på 

bestämmelser i bolagsordningar och stadgar. Kommunrevisionen ska bland sina medlemmar 

nominera personer till uppdragen. Sven Bolling (M) har nominerats till ordinarie 

lekmannarevisor och Staffan Eriksson (S) till dennes ersättare enligt Kommunrevisionens 

beslut den 13 februari 2019 § 2. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida, Göingebygdens trygga hem 
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§ 23 
 

Val av Staffan Eriksson (S) som lekmannarevisorsersättare i 
IT-kommuner Skåne AB för mandatperioden 2019-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Staffan Eriksson (S), , väljs till lekmannarevisorsersättare i IT-

kommuner i Skåne AB för mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdraget att utse lekmannarevisorer för de bolag, stiftelser och 

ekonomiska föreningar som Östra Göinge kommun äger helt eller delvis, baserat på 

bestämmelser i bolagsordningar och stadgar. Kommunrevisionen ska bland sina medlemmar 

nominera personer till uppdragen. Staffan Eriksson (S) har nominerats till 

lekmannarevisorsersättare enligt Kommunrevisionens beslut den 13 februari 2019 § 2. Enligt 

bolagsordningen ska Östra Göinge kommun utse en ersättare medan Höörs kommun utser 

den ordinarie lekmannarevisorn. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

IT-kommuner i Skåne AB 
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§ 24 
 

Val av Jerker Kjellberg (M) och Staffan Eriksson (S) som 
lekmannarevisorer i Östra Göinge Renhållnings AB för 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Jerker Kjellberg (M), , utses till ordinarie lekmannarevisor i Östra 

Göinge Renhållnings AB. 

 Staffan Eriksson (S), , utses till lekmannarevisorsersättare i Östra 

Göinge Renhållnings AB. 

 Uppdragen gäller under mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har uppdraget att utse lekmannarevisorer för de bolag, stiftelser och 

ekonomiska föreningar som Östra Göinge kommun äger helt eller delvis, baserat på 

bestämmelser i bolagsordningar och stadgar. Kommunrevisionen ska bland sina medlemmar 

nominera personer till uppdragen. Jerker Kjellberg (M) har nominerats till ordinarie 

lekmannarevisor och Staffan Eriksson (S) till dennes ersättare enligt Kommunrevisionens 

beslut den 13 februari 2019 § 2. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: Hemsida, Östra Göinge Renhållnings AB 
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§ 25 
 

Val av Frida Brandting och Anette Blidberg som huvudmän i 
Sparbanksstiftelsen Glimåkra 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

  Frida Brandting, , utses till huvudman i 

Sparbanksstiftelsen Glimåkra. 

 Anette Blidberg, , utses till huvudman i 

Sparbanksstiftelsen Glimåkra. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse huvudmän för Sparbanksstiftelsen Glimåkra. Patric Åberg (M) 

har nominerat Frida Brandting och Anette Blidberg. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Sparbanksstiftelsen Glimåkra 
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§ 26 
 

Val av Per-Eric Mattsson (M) som ledamot i Valnämnden 
efter Monika Bolling (M) 
Dnr: KS 2019/00228 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Per-Eric Mattsson (M) väljs till ledamot i Valnämnden för mandatperioden 2019-

2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har att nominera en ny ledamot i Valnämnden sedan Monika Bolling (M) avsagt 

sig uppdraget. Moderaterna har nominerat Per-Eric Mattsson (M). 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 25 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 
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§ 27 
 

Val av ombud och ersättare vid Kommunförbundet Skånes 
årsstämma under mandatperioden 2019-2022 
Dnr: KS 2018/01672 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Lena Dahl-Wahlgren (S) utses till ombud vid Kommunförbundet Skånes årsstämma  

 Lars-Stellan Jönsson (S) utses till ersättare för ombud vid Kommunförbundet Skånes 

årsstämma. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medlemskommunerna i Kommunförbundet Skåne ska utse ombud till årsstämman. Östra 

Göinge kommun ska utse tre ombud och tre ersättare. Två ombud och två ersättare valdes 

utifrån treklöverns nomineringar vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-31 § 10. 

Socialdemokraterna har nominerat Lena Dahl-Wahlgren (S) som det tredje ombudet med 

Lars-Stellan Jönsson (S) som ersättare. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 26 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Kommunförbundet Skåne 
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§ 28 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
från Daniel Nord (SD) och begäran om ny sammanräkning 
hos Länsstyrelsen 
Dnr: KS 2019/00426 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Daniel Nords (SD) avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige godtas. 

 Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Nord (SD) har den 28 februari 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har nu att godta eller avslå avsägelsen, och begära 

ny sammanräkning hos Länsstyrelsen om den godtas. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 28 februari 2019 

 Daniel Nords (SD) avsägelse, inkom den 28 februari 2019 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Länsstyrelsen 
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§ 29 
 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 
barnomsorg på obekväm arbetstid från Lena Dahl-Wahlgren 
(S) 
Dnr: KS 2019/00376 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Dahl-Wahlgren (S) har kommit in med en interpellation till Kommunstyrelsens 

ordförande gällande barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 

 Interpellation, inkom den 21 februari 2019 
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§ 30 
 

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande om 
valdeltagande i valet till EU-parlamentet från Anders 
Bengtsson (S) 
Dnr: KS 2019/00377 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Det skriftliga svaret från Kommunstyrelsens ordförande läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Bengtsson (S) har kommit in med en enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

gällande vilka åtgärder kommunen vidtar för att öka valdeltagandet till EU-parlamentsvalet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 21 februari 2019 

 Enkel fråga, inkom den 21 februari 2019 
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§ 31 
 

Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom 
utmaningsområdet Arbete och företagande 2018 
Dnr: KS 2018/00612 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Analysrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsnivå  
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns en tydlig målprocess 

beskriven. Modellen anger var de politiska målen finns formulerade och var de är antagna. 

Kommunstyrelsen har antagit en Mål- och resultatplan som gäller under fyra år. I denna lyfts 

fyra utmaningsområden fram och ett av dessa är Arbete och företagande. Till dessa områden 

kopplas sedan av Kommunfullmäktige beslutade programhandlingar och av 

Kommunstyrelsen beslutade strategier. En viktig del i styr- och ledningsmodellen är att 

kunna säkerställa vilka resultat och effekter som har blivit följden av de uppställda målen och 

tydliggöra dessa. 

 

Från och med 2018 pågår en utvidgad uppföljnings- och utvärderingsprocess. Som ett led i 

detta har förvaltningen arbetat fram en verksamhetsrapport inom området Arbete och 

företagande och den har presenterats för Kommunstyrelsen. Ärendet överlämnades till 

Resultatutskottet för en politisk analys av mål och resultat, som har arbetat fram en analys 

utifrån politiskt uppställda mål och inriktningar. Kommunstyrelsen godkände sedan 

analysrapporten från resultatutskottet. Kommunfullmäktige har nu att debattera rapporten och 

lägga den till handlingarna. 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Camilla Westdahl (M) yrkar att analysrapporten läggs till handlingarna. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett yrkande från Camilla Westdahl (M). 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att fullmäktige bifaller detsamma. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Strategi och tillväxt, daterad den 14 december 2018 

 Kommunstyrelsens analys av politiska målsättningar inom utmaningsområdet Arbete 

och företagande 

 Verksamhetsrapport Arbete och företagande 
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 Resultatutskottets förslag, daterat den 19 december 2018 § 1 

 Kommunstyrelsens beslut, daterat den 7 november 2018 § 138 
 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetsområdeschefer 

Ekonomichef 

Revision 
 

 

 




