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§ 94 Kallelse och föredragningslista 

§ 95 Protokolljusterare 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Joakim Sjögren (SD) 

Förslag till ersättande justerare: Pär Ljungvall (V)  

Protokollet justeras 2022-06-20 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Att jämte ordföranden utse Joakim Sjögren (SD) till justerare med Pär 
Ljungvall (V) som ersättare. 

2. Protokollet justeras 2022-06-20. 

§ 96 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Ingen anmälan av jäv. 

§ 97 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga avseende majoritetens 
insändare om Kvinnerstagymnasiet. 

§ 98 Godkännande av ärendelista 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 

§ 99 Valärende - Forum för samråd   
Ärendenummer: Gy 217/2022 
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Handläggare: Maria Viduss 

Ärendebeskrivning 
Forum för samråd vid Örebro kommuns gymnasieskolor finns vid samtliga 
Örebro kommuns gymnasieskolor. Dessa är; Karolinska gymnasiet, 
Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet  och Virginska 
gymnasiet. 

Med anledning av att kommunfullmäktige entledigat Magnus Johansson (M) 
från uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden samt beslutat välja Katarina 
Odell (M) till ny ersättare i gymnasienämnden behöver gymnasienämnden även 
besluta om fyllnadsval till uppdraget som kontaktpolitiker för Virginska 
gymnasiet Forum för samråd. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Katarina Odell (M) utses till kontaktpolitiker vid Virginska gymnasiet Forum 
för samråd efter Magnus Johansson (M). 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Katarina Odell (M) utses till kontaktpolitiker vid Virginska gymnasiet Forum 
för samråd efter Magnus Johansson (M). 

§ 100 Beslut -  Skolmiljarden del 2 
Ärendenummer: Gy 218/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor för 2022, den 
så kallade ”Skolmiljarden”. Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar 
för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa 
till följd av covid-19-pandemin. Medlen fördelas proportionellt utifrån antalet 
barn och unga i åldersgruppen 6–19 år i respektive kommun. Örebro kommun 
har tilldelats 21 393 412 kronor. Skolverket kommer att betala ut medlen vid 
två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalades ut till kommunerna i 
februari och den andra hälften kommer att betalas ut i augusti. 

Programnämnd Barn och Utbildning har beslutat att för hösten 2022 kommer 
del 2 av Skolmiljarden d v s 10,7 miljoner kronor att fördelas proportionellt till 
huvudmän inom fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola. 
Fördelning av medel baseras på antalet barn och elever per den 15 januari 
2022. Det innebär att varje barn och elev tilldelas 654 kronor för 2022. För 
våren har 327 kronor per barn och elev utbetalats och nu utbetalas 327 kronor 
per barn och elev för hösten 2022. 
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För Örebros kommunala gymnasieskolor innebar den första delen av 
skolmiljarden ett resurstillskott på 1 536 900 kronor. Del två innebär alltså ett 
ytterligare resurstillskott på 1 536 900 kronor. Del 2 fördelas liksom del 1 till 
respektive skola med 327kr per elev utifrån antalet elever per den 15 januari 
2022. Varje gymnasieskola gör en bedömning om var de extra resurserna gör 
mest nytta och får störst effekt. 

Driftsnämnderna ska senast i Delårsrapport 2 med prognos för 2022 redovisa 
hur medlen nyttjats hittills. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2022 - Skolmiljarden del 2 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

 - Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för andra 
fördelningstillfället hänförliga till Skolmiljarden utifrån att värna och stärka 

• Måluppfyllelse 
• Arbetsmiljö för elever och personal 
• Elevhälsa 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

 - Förvaltningen får i uppdrag att fördela resurserna för andra 
fördelningstillfället hänförliga till Skolmiljarden utifrån att värna och stärka 

• Måluppfyllelse 
• Arbetsmiljö för elever och personal 
• Elevhälsa 

§ 101 Information - Ekonomisk uppföljning per 2022-05-31 
Ärendenummer: Gy 57/2022 
Handläggare: Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får på sammanträdet en översiktlig uppföljning av ekonomiskt 
resultat per maj månad år 2022. 

Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation -Ekonomisk uppföljning Gymnasienämnden maj 
2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 



ÖREBRO Protokoll  
 

  6 (14) 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 102 Information -Ekonomi i balans  
Ärendenummer: Gy 56/2022 
Handläggare:  Annika Ramberg 

Ärendebeskrivning 
I gymnasienämndens årsberättelse för 2021 framgår att även om nämnden som 
helhet redovisade ett utfall i linje med budget kan det vid en närmare 
analys konstateras att detta beror främst på att Riksgymnasiet, 
gymnasiesärskolan, Riksgymnasiesärskolan D/H och förvaltningsledningen 
redovisade ett utfall under budget, samtliga till stor del på grund av tillfälliga 
omständigheter som infördes tidigt under året. Däremot är det reguljära 
gymnasiet, framför allt de nationella programmen, som redovisade en 
kostnadsnivå som översteg budget. Utfall för 2021 visade alltså på behov 
av fortsatta insatser för att nå ekonomi i balans 2022 och framåt.   

Redan under föregående år påbörjades ett omfattande arbete med en ekonomi 
i balans. Under 2021 präglades året av coronapandemin och 
effektiviseringskrav. Det gjordes ett stort arbete och nämnden tog flera steg i 
riktning mot en mera hållbar ekonomisk situation. Dock påverkades framför 
allt det reguljära gymnasiet av en stor elevminskning vilket har en direkt effekt 
på budgeten och försvårar arbetet. Nämnden har sedan tidigare informerats 
om att förvaltningsledningen infört ett nytt angreppssätt för rektorerna att 
jobba utifrån. Angreppssättet innebär direkta krav på att rektor ska ta fram 
förslag på åtgärder vid samtliga fall av obalans i budget. Budget läggs utifrån 
den organisation som ryms inom budget, inte den organisation man faktiskt 
har. Budget har under februari månad registrerats i ekonomisystemet av 
samtliga rektorer och enhetschefer utifrån detta förhållningssätt. Utöver att 
hantera obalans mellan kostnadsnivå och budget från tidigare år har respektive 
rektor i budgetarbetet även tagit fram åtgärder för att klara att möta väntade 
effekter av kommande elevjusteringar. 

 Som rapporterats i delårsrapporten så bedöms elevantalet till hösten vara i 
stora drag i linje med nuvarande elevantal och för helåret bidrar detta till att 
skolorna prognostiserar att få effekt på flertalet åtgärder för att nå eller ta kliv 
mot en ekonomi i balans. 

Arbetet i verksamheten fortgår utifrån tidigare års åtgärder som identifierats 
samt nya förutsättningar och eventuella åtgärder. Hur långt nämnden kommer 
att nå i arbete mot en ekonomi i balans beror på den slutliga elevförändringar, 
vilka organisationsförändringar som blir genomförda samt hur väl inblandade 
parter klarar att samarbeta mot det uppsatta målet. Bedömningen per juni är att 
prognos som presenterades i delårsrapport med prognos 1 kvarstår. Resultatet 
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av planerade åtgärder kommer att analyseras på nytt i ordinarie uppföljning och 
presenteras nästa gång i delårsrapport 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomi i balans juni 2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 103 Beslut - Revidering av handlingsplan mot droger  
Ärendenummer: Gy 136/2022 
Handläggare: Elisabeth Lindéus 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljön i Örebro kommuns gymnasieskola ska vara trygg och trivsam. 
Det är en av flera viktiga faktorer som skapar förutsättningar för pedagogerna 
att utföra sitt uppdrag och för eleverna att nå bästa möjliga resultat. 

För att arbetsmiljön ska vara trygg och trivsam ska gymnasieskolan vara 
drogfri. Med drogfri menar Örebro kommun att gymnasieskolan ska vara fri 
från alkohol, narkotika och dopningsmedel. Det är inte tillåtet, vare sig för elev 
eller personal, att vara påverkad under skoltid. 

Enligt Örebro kommuns Strategi med fokus på förebyggande arbete mot 
alkohol, narkotika, dopning och tobak utgör insatser för att skydda barn och 
unga mot eget och andras skadliga bruk av droger grunden för det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I det arbetet ingår bland annat 
insatser för minskad tillgång och efterfrågan. Handlingsplanen bygger på ett 
kunskaps- och erfarenhetsbaserat arbetssätt. 

Gymnasienämnden och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete 
(FUFA) ansvarar för innehållet i handlingsplanen. Handlingsplanen ses över 
och justeras kontinuerligt för att säkerställa att den är aktuell och anpassad 
efter gällande lagar och förordningar, övriga riktlinjer och gymnasieskolans 
behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse revidering handlingsplan mot droger i gymnasieskolan. 
Förslag Reviderad Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan daterad 2022-
05-24  
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Reviderad Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan antas 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Reviderad Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan antas 

§ 104 Ledamotsinitiativ - Ge politiken en naturlig plats i 
skolan  
Ärendenummer: Gy 195/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) har initierat ledamotsinitiativet - Ge politiken en naturlig 
plats i skolan. I ledamotsinitiativet föreslås att Gymnasienämnden uttalar vikten 
av att gymnasieskolorna bjuder in och är positiva till besök och medverkan 
från politiska partier och ungdomsförbund samt att Gymnasienämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information och demokratisk  
delaktighet. Detta i syfte att engagera våra ungdomar i demokrati.  

Det allmänna ska, enligt regeringsformens 1 kap. 2 §, verka för att 
demokratiska idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Skolan har 
därför ett betydelsefullt demokratiskt uppdrag, vilket återspeglas i skolans 
styrdokument. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Frågan om hur samhället styrs, och politisk information, är både en del av 
undervisningen och av utbildningen. Skolan har därmed en skyldighet att ge 
eleverna en bild av det politiska systemet i Sverige, vilka partier som finns och 
vad de står för. Att bjuda in partier till undervisningen och till skolan är en bra 
metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt politiska 
system fungerar 

Demokrati försvaras bäst genom öppen debatt och diskussion. När partier och 
förtroendevalda ges möjlighet att komma till skolan och elever själva kan se, 
höra och samtala med politiskt aktiva så kan elevernas intresse för 
samhällsfrågor och politik öka. Skolan har således ett brett uppdrag att 
överföra grundläggande demokratiska värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva, arbeta och verka i samhället. 

Gymnasieskolorna i Örebro tar detta uppdrag på största allvar och har redan 
upparbetade rutiner för hur politiska partier bjuds in och tas emot inom 
skolans väggar. Precis som ledamotsinitiativet visar så äger rektor rätt att 
besluta om huruvida politiska partier ska bjudas in till skolorna och på vilka 
grunder. För att underlätta rektorernas arbete har förvaltningen bistått med 
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riktlinjer för hur detta ska ske där förvaltningen uttryckligen är positivt inställd 
till besök från politiska partier. 

Ledamotsinitiativet lyfter fram frågeställningar som är mer aktuella än någonsin 
och förvaltningen finner förslagen av vikt och helt och hållet i linje med det 
pågående arbetet ute på skolorna. Nya riktlinjer och direktiv bör gälla under 
kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ (M) - Ge politiken en naturlig plats i skolan 
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ "Ge politiken en naturlig plats i skolan" 
inklusive Bilaga 1: Politiska partier i skolan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden: 

- Ledamotsinitiativet bifalles. 

Yrkande 
Elisabeth Malmqvist (C) och Mats-Olof Liljegren (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativet bifalles. 

§ 105 Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i gymnasieskolan 
Ärendenummer: Gy 196/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Lann (M) initierar ledamotsinitiativet  "Öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i gymnasieskolan" där det föreslås att, alla kommunala 
gymnasieskolor i Örebro ska erbjudas en elevrådsutbildning med exempelvis 
Elevernas riksförbund, att kostnaden tas från Gymnasienämndens 
planeringsreserv, att eleverna ges förutsättningar för en hållbar struktur där de 
kan bedriva skoldemokratiskt arbete, att eleverna ges förutsättningar att 
bedriva elevrådsarbete på eget initiativ samt att  Gymnasienämnden 
fortlöpande får information hur detta arbete fortskrider. 

Förvaltningens bedömning är att Örebro kommuns gymnasieskolor har ett 
målinriktat arbete för att stärka elevdemokratin och elevernas delaktighet och 
inflytande. Ett arbete som väl svarar upp på ledamotsinitiativets yrkanden. 

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, 
och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans 
utvecklingsarbete och ökar elevernas lust att lära. Genom elevinflytande får 
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eleverna praktisk kunskap om hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. 
Elevinflytande stärker även relationen mellan skolans personal och eleverna, 
och leder till en ökad acceptans för de beslut som fattas. 

En stor del av arbetet som rör elevernas delaktighet, inflytande och skolans 
demokratiuppdrag sker inom ramen för undervisningen, det vill säga i 
planering, genomförande och utvärdering. Utöver det genomförs ett flertal 
aktiviteter som berör demokratiuppdraget och arbetet med att stärka elevernas 
delaktighet och inflytande. 

På skol- och programnivå finns bland annat programråd, klassråd och matråd, 
som ger eleverna inflytande över sin utbildning, möjlighet att ta initiativ till 
förändring och information om frågor som angår dem. För att stärka dialogen 
genom hela styrkedjan finns forum för samråd. 

Alla elever på gymnasiet har även möjligheten att svara på en elevenkät, som 
mäter elevernas upplevda nöjdhet inom en rad områden. Där ställs också 
frågor om hur de upplever deras möjligheter att påverka undervisningen och 
skolans verksamhet. Resultatet följs upp och analyseras på både klass- och 
programnivå. Vissa program genomför också egna enkäter som till exempel 
trygghetsmätningar och gör tillsammans med eleverna egna utvärderingar av 
undervisningen.    

Karolinska gymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska 
gymnasiet har en elevkår. Eleverna på Kvinnerstagymnasiet ingår i Karolinska 
gymnasiets elevkår. Karolinska gymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska 
gymnasiet elevkårer är så kallade majoritetskårer. Det innebär att 50 procent 
eller fler av skolans elever är medlemmar i elevkåren. 

För att gynna ett aktivt elevinflytande har nämnden ett samarbetsavtal med 
Sveriges elevkårer, vars avtalskostnad finansieras centralt. Samarbetsavtalet 
innebär bland annat att Sveriges elevkårer genomför utbildningar och stöttar 
elevkårerna på respektive skola för att utveckla elevkårernas styrelser, utskott 
och kommittéer för att stärka det elevdemokratiska arbetet. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
gymnasieskolan.  
Svar på ledamotsinitiativ – Öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i gymnasieskolan 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

1. Ledamotsinitiativet avslås. 

2. Förvaltningen vid lämpligt tillfälle informerar nämnden om på vilket sätt 
eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin skolgång på 
Örebro kommuns gymnasieskolor. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

1. Ledamotsinitiativet avslås. 

2. Förvaltningen vid lämpligt tillfälle informerar nämnden om på vilket sätt 
eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin skolgång på 
Örebro kommuns gymnasieskolor. 

Reservation 
Katarina Odell (M) reserverar sig mot beslutet. 

§ 106 Information - Prognos andel elever med 
gymnasieexamen 
Ärendenummer: Gy 142/2022 
Handläggare: Markus Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Gymnasienämnden får information om andelen elever som förväntas ta 
gymnasieexamen 2022.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 107 Information - Aktivitetsplan för Europas 
teckenspråkshuvudstad 
Ärendenummer: Gy 215/2022 
Handläggare: Mokhtar Bennis 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har tecknat en avsiktsförklaring om Europas 
teckenspråkshuvudstad och medel har utifrån detta tilldelats förvaltningen för 
utbildning, försörjning och arbete. Förvaltningen arbetar nu med att fylla 
aktivitetsplanen, som är kopplad till avsiktsförklaringen, med innehåll. 
Gymnasienämnden får informerar om förvaltningens arbete hittills med 
aktivitetsplanen.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 



ÖREBRO Protokoll  
 

  12 (14) 
 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 108 Aktuell information 
Ärendenummer: Gy 25/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist och Nima Poushin 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Nima Poushin informerar att Betänkandet "I mål - vägar 
vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning" (SOU 
2022:34) har överlämnats till Regeringen. Förvaltningen ställer sig preliminärt 
positiv till slutsatserna i utredningen.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag 
till Gymnasienämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 109 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Gy 26/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna skrivelser till Gymnasienämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete 
2022-03-29 § 9 Antagen Strategi mot hemlöshet i Örebro  
Miljökontoret, Kontrollrapport kollektivboende Hedens Hus  
Protokoll Samverkan FUFA 2022-04-21. 
Protokoll Samverkan FUFA och Skyddskommitté FUFA 2022-05-12. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetes förslag till 
Gymnasienämnden: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna. 

§ 110 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Gy 27/2022 
Handläggare: Elisabeth Malmqvist 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete anmäler beslut som under 
tiden 1 maj 2022 till 31 maj 2022 samt perioden 2021-04-01 -2021-12-31 för 
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet som fattats med stöd av delegation från 
Gymnasienämnden. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegation fattade beslut för tiden 2021-04-01 - 2021-06-30, 
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet  
Anmälan av delegation fattade beslut för tiden 2021-07-01 - 2021-12-31, 
Riksgymnasiet, Virginska gymnasiet  
Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester sommaren 
2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

§ 111 Övrig fråga - Majoritetens insändare om 
Kvinnerstagymnasiet 
Ärendenummer: Gy 237/2022 
Handläggare: Kerstin Cederström (L) 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Cederström (L) anmäler en övrig fråga avseende majoritetens 
insändare om Kvinnerastagymnasiet. Cederström undrar varför oppositionen 
inte bjöds in att vara med på insändaren. Gymnasienämnden har sedan tidigare 
försökt visa upp enighet i frågor där nämnden är överens. Det hade därför 
varit klokt att både majoriteten och oppositionen skrivit under insändaren. 

Nämndens behandling 
Elisabeth Malmqvist (C), ordförande, svarar att majoriteten ville få in ett 
snabbt svar på en insändare om Kvinnerstagymnasiet eftersom det är en viktig 
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fråga. Ordförande tänkte inte på att ta med oppositionen i insändarsvaret men 
håller med om att det borde ha gjorts. Det är bra att visa upp när opposition 
och majoritet är överens.  

Beslut 
Gymnasienämnden beslutar: 

-Informationen tas till protokollet. 
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