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Dnr KS 2018/28

§ 1 Verksamhets- och budgetuppföljning
Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-november 2017 uppgår
till 624,1 miljoner kronor (mkr) vilket är 4,7 mkr lägre än budget (0,7 %).
Under september månad har kapitaltäckningen till Hagforshem AB för att täcka
det nedskrivningsbehov som uppstår i bolaget när ombyggnad sker av fastighet
med adressen Lovisebergsvägen 8-12 bokförts som jämförelse-störande kostnad i
kommunledningsutskottet varför helårsprognosen visar ett underskott.
Nedskrivningsbehovet uppgår till 3,0 mkr, KF § 33 2017-05-29. Hela
verksamhetspotten antas åtgå för att täcka volymsavvikelser hos Vård- och
omsorgsavdelningen (5,5 mkr) samt hos Sambyggnadsavdelningen (1,5 mkr).
Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli 6,4
mkr lägre jämfört med budget (0,1 %). De större avvikelserna mot budget i
helårsprognosen är:











Barn- och bildningsutskottet
Kommunstyrelsen
IOU: Vård- och omsorgsavdelningen
IOU: Sociala avdelningen
Samhällsbyggnadsutskottet
Verksamhetspott
Pensionskostnader
Internt PO-pålägg
Skatteintäkter o generella bidrag
Finansnetto

4,4 mkr
-0,4 mkr
-7,0 mkr
3,9 mkr
-1,5 mkr
7,0 mkr
-3,4 mkr
3,0 mkr
5,4 mkr
0,4 mkr

Budgeterat resultat för 2017 enligt beslut i november 2016 av
kommunfullmäktige var +10,2 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle
således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +22,5 mkr (3,2 %).
Förslag till åtgärder:
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till
besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive
verksamhetsrapport.
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
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Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/397

§ 2 IT-policy för Hagfors kommun att gälla från och
med 2018-02-01
Den framtagna IT-policyn skall utgöra ett stöd för kommunens verksamheter och
beskriver en vision och övergripande mål för den fortsatta digitaliseringen i
samband med verksamhetsutveckling. Ett antal strategiska områden anges i
policyn som skall bidra till att uppsatta mål kan realiseras. Vidare skall IT-policyn
klarlägga rollerna för ledning och styrning samt ansvarsområden inom ITområdet.
IT-policyn kommer att kompletteras med en tillhörande IT-plan som beskriver hur
arbetet skall bedrivas för att IT skall utgöra ett verktyg för verksamheterna i det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Handlingar i ärendet
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2017-12-13
Förslag till IT-policy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta utarbetat förslag till IT-policy för Hagfors
kommun att gälla från och med 2018-02-01.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/94

§ 3 Bostadsförsörjningsplan
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen har
ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och har ett ansvar att skapa
förutsättningar för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunfullmäktige
ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska
ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Riktlinjerna ska också ange kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål,
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska
särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
För Hagfors kommun är bostadsförsörjning inte enbart en fråga om nyproduktion,
utan det är för kommunen väsentligt att se på befintliga bostadsbeståndets
möjligheter och utmaningar samt förutsättningarna för en sund omsättning och
prissättning.
Åtgärder skall gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan
särskilt behöva uppmärksammas såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar.
Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få bättre överblick över
hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen.
Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av både tjänstemän och politiker och föreslås gälla från och med 201802-01.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-01-08
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hagfors kommun 2017-2027
Förslag på sammanträdet
Ann-Sofie Ronacher (S) yrkar på ändring av liggande förslag:
”Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens nästa sammanträde för att ställa ut
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2027 på Hagfors kommuns hemsida,
Facebooksida, annons i Veckobladet, i Stadshuset samt på biblioteket för att
inhämta synpunkter från andra aktörer och privatpersoner.”
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Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande finner bifall till Ann-Sofie Ronacher (S)
ändringsyrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens nästa
sammanträde för att ställa ut Bostadsförsörjningsprogram 2017-2027 på Hagfors
kommuns hemsida, Facebooksida, annons i Veckobladet, i Stadshuset samt på
biblioteket för att inhämta synpunkter från andra aktörer och privatpersoner.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/93

§ 4 Framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland - Förslag om ansvar för
kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling
Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun
from 1 januari 2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och
kommunalförbundet Region Värmland.
Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och
finansiering föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen
blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional
kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med
mellankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6.
Regionkommunen förbinder sig svara för finansiering av myndigheten och den
regionala kollektivtrafiken på den nivå som anges i gällande Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017-2021.
Förslagets innebörd beskrivs närmare i bifogat huvuddokument
”Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands
län” som ersätter hittillsvarande ”Avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken i Värmlands län”. Till överenskommelsen finns två bilagor:
Avtal om övergång av avtal och Principer för tillköp.
En regionkommun som ensamt ansvarig för kollektivtrafiken, med
beskattningsrätt, fullt ansvar och beslutsmandat över ägarfrågor, trafikfrågor och
finansiering, skapar förutsättningar för en enkel, effektiv och tydlig styrning efter
de politiska målen. Politiska beslut om kollektivtrafiken kan hanteras tillsammans
med andra regionala utvecklingsfrågor. Kollektivtrafik får då en effektiv koppling
till regional utveckling och övrig samhällsplanering och kan samordnas med
andra utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå. En överföring av ansvaret
till regionkommunen – det ekonomiska och politiska ansvaret – innebär att
motsvarande ekonomiska resurser behöver överföras mellan kommunerna i länet
och landstinget (regionkommunen), genom en skatteväxling. Skatteväxlingsnivån
ska motsvara kostnaden för den överförda verksamheten Regionkommunens
skattesats höjs med samma procentsats som kommunernas sänks. Utgångspunkten
är att resultatet av en växling ska vara neutral för den genomsnittlige invånaren i
länet. En skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse och samtliga
parter måste vara överens.
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Skatteväxling föreslås genomföras på senaste kända utfall, 2016 års utfall, och
omfatta allmän regional kollektivtrafik (linjetrafik tåg och buss, kommunala
tillköp av trafik och subventionerade resor samt tätortstrafik). För att mildra
effekterna av skatteväxlingen föreslås en mellankommunal utjämning på 5 år med
start 2019. Principen föreslås vara att första året kompenseras med 100 %, andra
året 80 %, tredje året 60 %, fjärde året 40 % och femte året 20 %, det sjätte året
upphör den mellankommunala utjämningen. Närmare beskrivning av
skatteväxling på 2016 års utfall redovisas i bifogat PM Skatteväxling av
kollektivtrafik på 2016 års utfall.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i
samtliga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet. Med
hänsyn till tidsförhållanden för den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet
fattas i fullmäktigeförsamling senast 30 mars 2018.
Överenskommelsen om ansvar med tillhörande bilagor är avsett att beskriva hela
ärendet med organisation, partsförhållanden, ansvarsfördelning etc. och beslutas i
ett ”paket” som parterna därmed antar.
Av formella skäl bör dessutom vissa delar beslutas explicit. Det gäller de delar där
det krävs beslut av varje medlem eller som berör landstinget/kommunen som part.
Förbundsordningen för Region Värmland måste revideras med anledning av
förslaget. Revideringen beslutas i särskild ordning inom ramen för bildandet av
regionkommunen.
En enhetlig organisation för kollektivtrafiken bedöms skapa förutsättningar för att
kunna bedriva en effektiv och utvecklande verksamhet både ur ett
resenärsperspektiv som ur perspektivet att främja den regionala utvecklingen.
Förändringen bedöms ge bättre förutsättningar för att tillvarata möjligheterna till
samordning av samhällsbetalda transporter och kollektivtrafikens olika
trafiksystem för förbättrad resurseffektivitet.
En förutsättning för utvecklig av en attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en
fungerande samverkan mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas lokala
samhällsplanering. Inför bildandet av den enhetliga organisationen för
kollektivtrafiken är det därför nödvändigt att regionkommunen i dialog med
kommunerna utarbetar överenskommelse om samverkansformer.
Överenskommelse om former för samverkan och samråd rörande
kollektivtrafikens utveckling utarbetas inom ramen för bildande av
regionkommun. I detta arbete ska särskilt beaktas formerna för samverkan med
kommuner som har tätortstrafik.
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En särskild överenskommelse för tätortstrafik ska därför utarbetas som stärker
samordningen mellan kollektivtrafikens utformning och kommunens stads- och
samhällsplanering. Överenskommelsen bör i erforderlig omfattning kunna
tillgodose kommunernas inflytande och påverkan i utformning och finansiering av
trafiken samt den nära samverkan och samordning som kan erfordras i den
operativa verksamheten med respektive kommuns samhällsplaneringsfunktion.
Överenskommelsen bör finnas klar inför bildandet av den enhetliga
organisationen för kollektivtrafiken.
Inriktningen är att den nya organisationen ska kunna träda i kraft den 1 januari
2019. Erforderliga beslut i frågor som kräver ställningstagande innan
regionkommunen formellt har påbörjat sin verksamhet som regional
kollektivtrafikmyndighet förutsätts ske inom ramen för bildande av
regionkommun.
Besluten i varje medlems fullmäktigeförsamling ska vara likalydande och
redovisas efter respektive fullmäktigeförsamlings beslut senast 30 mars 2018.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-01-04
Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
Avtal om övergång av avtal
Principer för tillköp
PM Skatteväxling av kollektivtrafik på 2016 års utfall
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
att godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för
regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet;
att Hagfors kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i
Värmlands län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget
respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning, från den 1 januari 2019 höjs med 0,48
procentenheter för regionkommunen och sänks med 0,48 procentenheter för
kommunerna;
att godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall;
att godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år;
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att godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län med bilagor;
att upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län med bilagor;
att godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till Värmlandstrafik AB från
och med 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i Värmlandstrafik AB.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland, Box 1022, 651 15 KARLSTAD
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Dnr KS 2018/95

§ 5 Beslut om medel från kommunstyrelsens
oförutsedda behov till personalens julklappar 2017
Kostnaden för julklappar till personalen 2017 uppgår till 311 000 kronor. Medel
bör tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
Handlingar i ärendet
Åsa Johanssons skrivelse, 2018-01-08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden 311 000 kronor tas från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/407

§ 6 Svar på remiss - Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar, Ds 2017/61
I Värmlands län har kommunerna getts två tillfällen att yttra sig om Landstinget i
Värmlands intention om att hos regeringen ansöka om att överta det regionala
utvecklingsansvaret. Hagfors kommun har vid båda remisstillfällena ställt sig
positiv.
Hagfors kommun har inget att erinra om de nu föreslagna lagförändringarna i
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.”
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ann-Sofie Ronachers skrivelse, 2018-0104
Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017/61
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom 1:e vice ordförandens svar på remiss
angående ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.
_____
Beslutet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
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Dnr KS 2017/398

§ 7 Förslag på läsårstider 2018/2019
Läsåret för alla elever såväl förskoleklass, grundskola, särskola som gymnasium
skall omfatta 178 dagar. Höstlov infaller under V44, sportlov under vecka 9, samt
påsklov veckan efter påsk, vecka 17.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-12-19 § 40
Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2017-12-18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Läsåret 2018 - 2019
15/8 2018 - 12/6 2019

Elevens läsår

Ht 2018 15/8 - 21/12

Elevens hösttermin

Vt 2019 9/1 - 12/6

Elevens vårtermin

Lovdagar för eleven
24/9
29/10 - 2/11

Höstlov

5/12
26/12 - 8/1

Jullov

8/2
25/2 - 1/3

Sportlov

19/4 - 26/4

Påsklov

31/5

_____
Beslutet skickas till
Tove Frostvik , Barn- och bildningschef
Jenny Dahlin, Biträdande Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2018/23

§ 8 Anmälningar
Dnr 2016/164 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2016/174 handling 3
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola)
Dnr 2016/209 handling 70
Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål nr 6756-17
Dnr 2016/217 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2016/319 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/1 handling 108
Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bygdeavgiftsmedel från Klarälvdalens
regleringsfond
Dnr 2017/1 handling 109
Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bygdeavgiftsmedel från Klarälvdalens
regleringsfond
Dnr 2017/1 handling 110
Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden
Dnr 2017/2 handling 53
Beslut från Skolverket gällande maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m
Dnr 2017/6 handling 32
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/11 handling 89
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Inission Munkfors AB
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Dnr 2017/11 handling 100
Förlängning av ramavtal ”Tjänster för utskrift av utgående handlingar samt
elektroniska fakturor”
Dnr 2017/12 handling 12
Skolavtal
Dnr 2017/12 handling 13
Skolavtal
Dnr 2017/12 handling 14
Skolavtal
Dnr 2017/12 handling 15
Skolavtal
Dnr 2017/12 handling 16
Skolavtal
Dnr 2017/241 handling 10 och 12
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar till skolinspektionen samt
uppföljning av beslut från skolinspektionen om skyldighet att motverka kränkande
behandling vid Kyrkhedens skola i Hagfors kommun
Dnr 2017/297 handling 2
Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Erikssons yttrande gällande
utvecklad gymnasiesamverkan
Dnr 2017/305 handling 6
Förvaltningsrätten: Beslut gällande överklagan om skolskjuts
Dnr 2017/307 handling 6
Förvaltningsrätten: Beslut gällande överklagan om skolskjuts
Dnr 2017/308 handling 6
Förvaltningsrätten: Beslut gällande överklagan om skolskjuts
Dnr 2017/319 handling 9,10 och 11
Barn- och elevombudet: Beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid
Råda skola
Dnr 2017/322 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Råda skola)
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Dnr 2017/334 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC)
Dnr 2017/356 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/357 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/359 handling 1,2 och 3
Förvaltningsrätten: Beslut gällande överklagan om inackorderingstillägg
Dnr 2017/360 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2017/361 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/362 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/372 handling 3
Diskrimineringsombudsmannen: Tillsyn avseende Hagfors kommuns utredningsoch åtgärdsskyldigheter samt arbete med aktiva åtgärder
Dnr 2017/373 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/375 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Råda skola)
Dnr 2017/382 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/385 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2017/406 handling 1
Synpunkter på remiss En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Länsstyrelsen Värmland: Ett jämställt Värmland
Svenskt Näringsliv: Samverkan Skola-Näringsliv10 idéer att inspireras av
Hagfors kommuns personalblad december 2017
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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§ 9 Delegeringsbeslut
Dnr 2017/5 handling 33
Personalärenden – november 2017
Dnr 2017/8 handling 70
Delegeringsbeslut t o m november 2017 LSS och Socialpsykiatri
Dnr 2017/8 handling 71
Delegeringsbeslut t o m november 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2017/8 handling 72
Delegeringsbeslut t o m november 2017 Vård- och omsorg
Dnr 2017/10 handling 7
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – Hagfors-Uddeholms Ridklubb
Dnr 2017/193 handling 26
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Innebandysällskap HIBS
Dnr 2017/390
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2018
Dnr 2017/391
Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola
2018
Dnr 2017/392
Ersättning till fristående gymnasieskolor 2018
Dnr 2017/393
Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning 2018
Dnr 2018/5 handling 1
Beslut att utse kommunsekreterare Helena Granlund till personuppgiftsombud för
kommunstyrelsens verksamhetsområde från och med 2018-01-15
Dnr 2018/5 handling 2
Avskrivning av fodringar mindre än 10 000 kr/st
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-12-04 § 254
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2017-12-18 §§ S 255-273
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2017-12-18 §§ 77-80
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Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-12-18 § 48
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2017-12-19 §§ 35-42
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2017-12-19 §§ 12-13
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/23

2018-01-15

Kommunstyrelsen

§ 10 Information
Kommunchef Jan Lilja informerade om att vård- och omsorgschefen har sagt upp
sig och gör sin sista dag 28 februari. Rekrytering pågår.
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzén informerade kort om
Hagforsstrategin.
Kajsa Sundström och Ingrid Jansson från Region Värmlands Brysselkontor
informerade tillsammans med Camilla Tellås, internationell strateg på Region
Värmland, om sin verksamhet och de olika projekt som pågår.
Administrativ chef Johnny Lövgren informerade om Hagfors kommuns IT-policy.
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och Hagforshem AB:s VD Caj Olsson
informerade om Bostadsförsörjningsprogrammet.
Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om Förslag om ansvar för
kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling och hur det kommer att se ut
för Hagfors kommuns del.
Kommunsekreterare Helena Granlund informerade om remissen En generell rätt
till kommunal avtalssamverkan. Hagfors kommun var inte remissinstans men har
ändå lämnat sina synpunkter.
Helena Granlund informerade vidare om att kommunsekreteraren är nytt
personuppgiftsombud från och med 2018-01-15 eftersom det förra
personuppgiftsombudet har slutat.
_____
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