KALLELSE
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DATUM
PLATS

VALNÄMNDEN

Onsdagen den 4 maj 2022, klockan 17.00
Kommunkontoret, sammanträdesrum Grinstad

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig till
kom m unstyrelsek ontorets kansli, e-post k om m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.
Ledamöter
Lennart Karlsson
Tony Johansson
Monica Björndahl
Reine Dahlman
Daniel Svensson

(C)
(MP)
(M)
(S)
(SD)

Ersättare
Roy Larsson
Zoran Firis
Monica Bosman
Asbjörn Andersson
Liselott Hassel

Övriga
Anna Granlund
Ingrid Engqvist

valhandläggare
chefssekreterare

(C)
(KD)
(KIM)
(S)
(SD)

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Reine Dahlman (S)
Val av ersättare för justerare – Daniel Svensson (SD)
• Tidpunkt för protokollets justering - 6 maj 2022, klockan 13.00
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Dnr vN 2022116

Valnämndens budget 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens budget för är 2022 omfattar 310 tkr,
Nu har Valmyndigheten fastställt statsbidraget för 2022 som uppgår till 290 tkr

Beslutsunderlag

o

Valnämndens budget2022

3

Melleruds kommun

2021-12-08

Budget ansvar 1100 (m kontering)
Valnämnden
Nettoanslag

20840

7 794

9 794

309 794

22 452

9 45s

I

309 794

-1

Konto
Valnämnden
3510 Driftbidrag från staten
5011 Fasta arvoden
5012 Sammanträdesarvoden
5012 Sammanträdesarvoden
502r Ab grupp 1- lön

Ans

vht

1100

1302

1100

r.302

1100

1100

1302
L302
L302
L302
L302
L302
L302

1100

1302

1

100

1_100

5049 Ovriga Uppdragstagare

r.100

5111 Semesterlön/semesterersättning

1100

5521_

Bilers. skattefri

1100

5522 Skattepliktig reseers.
Arbetsgivaravgifter, löner och
5610 skattepliktiga ersättninga r
60L0 Lokalhyror
6460 Förbrukningsmateria I

1100

1.302

1100

705t Resor

1L00

7L20 Mötesfika
7220 Annonsering

1"100

1302
1302
1302

1_100

t302

1100

L302

Akt

obi

Prj

612 -1 661

794

0
0
Budget Budget Budget Budget
2018
2020
2021
2022

MP

-170 000
9s 000

-200 000
5 600

3777

0

0

6L 000
7 000

2!O 460
0

199

10 000

0

1612
7 000
5 000

1 661

0

0

6 000

0

0

o

42 163

2 L94

L 516

13I864

0

0

L5 000

1 001

1 000

0

18 000

3 500

6 000

0

49 970

0

I

677

3 500

22000

0

Administrativa tjänster inkl

7430 databehandling
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Äneuor z

Information om besök i vallokalerna
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Den

4 april2022 genomfördes en inventering på plats i samtliga vallokaler. Vid inventeringen

deltog olika representanter,
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Dnr vN 202215

Förordnande av röstmottagare för valdistriktet Bolstad vid det
allmänna valet 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för valdistriktet Bolstad enligt föreliggande
förslag under förutsättning att varje enskild person genomgår godkänd utbildning som
röstmottagare.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade den 9 februari 2022, $ 3, att uppdra till ordföranden i varje valdistrikt att
senast den 28 februari 2022 ha rekryterat cirka 10 personer per valdistrikt enligt Kriterier för
förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

.

Förslag Bolstad valdistrikt.

ARBETSMATERIAL
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Dnr VN 202215

Förordnande av röstmottagare till särskild röstmottagning på
vårdinrättningar söndagen den 4 september 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att utse följande personer att genomföra särskild röstmottagning på
vårdinrättningar inom kommunen, under förutsättning att varje enskild person genomgår
godkänd utbildning som röstmottagare:

.

)ooo( och noo<

(Ängenäs särskilda boende, Fagerlids särskilda boende och Älvan i Mellerud)

.

Marita Johansson och Ann-Charlotte Östlind

(Kroppetjällshemmet i Dals Rostock och Skållerudshemmet i Äsensbruk)

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse valförrättare och inför de senaste valen har representanter från
valnämnden ansvarat för genomförandet av valförrättningen vid särskild röstmottagning på
vårdinrättningar inom kommunen,
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Dnr VN 2022117

Aruoden för röstmottagare 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om reviderade arvoden för röstmottagare
samband med de allmänna valen 2022.

i

Sammanfattning av ärendet
Förualtningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden till
röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag tillarvoden för röstmottagare2022

Sammanställning av andra kommuners aryoden

8

Förslag

till nya arvoden i Mellerud 2022
Arvode

Räkneexempel

Ordförare (inkl. förberedelser,
användning av egen mobil)

2 500 kr

12 500 kr (5 st)

Vice ordförare (inkl. förberedelser,

2 000 kr

10 000 kr (5 st)

Ersättning för genomförd
utbildning och kunskapstest
Reseersättning

650 kr

32 500 kr (50 st)

18,50 krlmil

3 145 kr (170 mil)

Röstmottagare (va ldag/
onsdagsräkning/förtidsröstning)

300 krlh

180 000 kr

användning av egen mobil)

Totalsumma

240 000 kr

Nivån på statsbidragetför 2022 är inte kommunicerat från Valmyndigheten än och beräknas utbetalas
innan sista april. Bidrag vid förra valet var 201 000 kr. Det finns även vissa medel avsatta inom
kommunen för genomförande av va!2022.

Sammanställning av arvoden i olika kommuner inför valet 2022 -

a

Melleruds kommun samt omvärldsbevakning av andra kommuner

Ämål kommun tar beslut 2022-03-23

Mellerud

Rösträknare/
valförrättare

2L5

Bengtsfors

Färgelanda

krlh

Dals-Ed
239 krlh

Valdag, första
timme 429 kr,
valdag

efteföljande
timme 286 kr

t92 krlh

Ordförande

800 kr

2 800 kr

220 krlh
236 krlh extern
236 krlh

Vice ordförande

400 kr

2 300 kr

236 krlh

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete i vallokal,
med mera
Ersättare/jour

215

Onsdagsräkning

2t5 krlh

Röstmottagare

krlh

Mellerud
arvoden-ersattningar-foftroendevalda-i-melleruds-kommun-2022.pdf

Bengtsfors

9

Se

text nedan

Röstmottagaren har även rätt till reseersättning samt ersättning för forlorad arbetsförtjänst enligt
kommunens gällande regler. Ordförande och vice ordförande ivaldistrikten har i samband med val
även rätt till ett engångsbelopp, förutsatt deltagande under valdag och i för-och efterarbete. I
beloppet ingår ersättning för användande av egen mobiltelefon och liknande. De som har
röstmottagning som arbetsuppgift inom ramen för sin tjänstgöring omfattas inte av dessa regler.
Protokoll (benqtsfors.se) , Bengtsfors Arvoden till politiskt förtroendevalda 2022.pdf

Färgelanda
220 krlh till övriga valförrättare ivaldistrikt.
236 krlh till röstmottagare i förtidsröstningslokal: (gäller externt rekfierad personal) Det finns inga
fler beslut om ersättning.
Färgelanda Protokollsutdrag valnämnden 2022-03-03 5 13 ersättning till röstmottagare.odf

Dals-Ed
Timarvode (tillvalförrättare vid val): 239 krltimme. Reseersättning enligt kommunens vanliga nivå.
Ordforande har årsarvode per månad: 102 kr. Övrig tjänstgöringstid utöver årsarvodet utgår
timarvode: 121 kr/timme.

info från mejlkontakt, inget dokument medskickat i mejl och inte hittat på hemsidan.

Vänersborg
Rösträknare

Borås

Svenljunga

2t0 krlh

800 kr
Föftidsröstning

Röstmottagare

t70 krlh
2700 kr

3 000 kr

Ordförande

3 700 kr

4 000 kr

Vice ordförande

3 400 kr

3 500 kr

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete i vallokal,
med mera
Ersättare/jour

800 kr

Onsdagsräkning

3 700 kr

210

krlh

1 300 kr

Vänersborg
Röstmottagare vid förtidsröstning, institutionsröstning, ambulerande samt kommunala bud är 170
kr/h. Om reservpersonalen blir inkallad får personen samma arvode som den ersätter. Utbildning och
förarbete ingår i arvodet. Reseersättning utgår ej.

Info från mejlkontakt, inget dokumenl medskickat i mejl och inte hittat på hemsidan.
Borås
Alla röstmottagare går en obligatorisk utbildning för att kunna genomföra sina uppdrag, inklusive de
som ska tjänstgöra som ambulerande röstmottagare, utbildningen ingår i ersättningen.
Ersättningsnivån för röstmottagare för förtidsröstningen inklusive de ambulerande röstmottagarna är:
220 krlh och ansvarig för förtidsröstningen fär 270 krlh.

10

Borås har även ersättning för vaktmästare/lokalkontakt: 1500 kr/distrikt. Tillägg kommer om
vaktmästaren sköter ytterligare distrikt.
Sammanträdesprotokoll Val nämnden 202 1-05- 1 1 (boras.se)

Svenljunga
Valnämnden i Svenljunga kommun fastställde i beslut Valnämndens protokoll 2021-09-30 $ 16 att
arvodet för röstmottagare och eventuella hjälpräknare ska vara 210 kronor/timmen. Detta för arbetad
tid och utbildning.
Valnämndens protokoll 2021-09-30 5 11-17.pdf [svenljunga.se)

Mark

Götene

Gullspång

Töreboda

Vardag 200 kr/h
helger 230 kr lh

3 500 kr

250 kr/h

2700 kr

Rösträknare
Röstmottagare

Ordförande

1 000 kr

4 500 kr

Förtidsröstning
200 krlh
3 700 kr

Vice ordförande

500 kr

4 000 kr

3 500 kr

Ersättning vid
utbildning, resa,
arbete ivallokal,
med mera

Ersättare/jour

500 kr

Onsdagsräkning
Mark
De har jämfört med andra kommuner och valt att öka timarvodet i år, över att ha ett fast arvode.
Ordförande och vice ordförande får utöver timarvode ett fast arvode. Röstmottagare får arvode för de
timmar de tjänstgör i vallokal eller röstningslokal. De får dessutom aruode för den obligatoriska
utbildningen.
Protokollet är inte justerat men beslutet blev enligt förslaget från förvaltningen. Flera har dock tyckt
att de borde ha en fast ersättning på sikt.

Mark

VN 2022-8-1 Röstmottagarnas arvode valet 2022.pdf

Götene
Götene har fasta arvoden och i dem ingår det att delta i ett utbildningstillfälle och iordningsställande
av röstningslokalen.
Götene Besl ut VN 2022-02- l6Arvode

va

lförrätta re.pdf

Gullspång
Valnämnden beslutar att ersättning utgår med 250 krltimme för röstmottagare samt att
reseersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente. De har inte angivit något specifikt for
ordförande eller vice ordförande, De har även jämfört med andra kommuner i tjänsteskrivelse.
Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2022-01-10 (qullspang.se)
is k ersättn i ng til I röstmottaga re. docx

4. ekonom

11

,

Gullspång Beslut-202100382-KS-5

Töreboda
Röstmottagare vid föftidsröstning får 200 krlpåbörjad timma. (Avser de röstmottagare som inte utför
uppdraget inom ramen för anställningen i kommunen). Utbildning för röstmottagare vid
förtidsröstning. Ersättning för utbildning ingår i arvodet.
Protokoll Valnämnden 2022-02-10.docx (live.com)

Omvärldsanalys från SOU
Arvodesnivåer som kommunerna ger för utbildning av röstmottagare
För utbildning av röstmottagare utgår normalt ett engångsarvode med i snitt 00 till 375 kronor
beroende på röstmottagarens funktion,

Till detta ska läggas ökade kostnader för utbildarna/ som av Sveriges Kommuner och Regioner har
uppskattats till 350 kronor per timme och utbildare.
(SOU 2021:7, delbetänkande 9.1.6)

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. SOU 2021:7 (regeringen.se)

Ersättning röstmottagare
En av de närvarande röstmottagarna vid förtidsröstningen ska inneha rollen som ordförande för

röstmottagningen.
För förtidsröstningen kan ersättningen till röstmottagarna uppskattas till 180 kronor i timmen eller 1
440 kronor för B timmars arbetsdag. Ersättning lördag-söndag brukar vara något högre, men antalet
timmar är å andra sidan något färre. Ett snitt på 180 kronor per timme framstår som en rimlig
utgångspunkt. Ersättningen för en röstmottagare blir dä 1 440 kronor x 18 dagar, eller 25 920 kronor

för hela förtidsröstningsperioden.
Ett skäligt belopp för en röstmottagare som innehar ordförandeskapet bedöms vara 220 kronor i
timmen, dvs. ett påslag med drygt 20 procent. För hela föftidsröstningsperioden blir då ersättningen
31 680 kronor (= 18 x B x 220 kronor), det vill säga en ökning med 5 760 kronor för hela perioden
per röstmottagare och röstningslokal.
(SOU 2021:7, delbetänkande, 9.1.3).

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen, SOU 2021:7 (reqeringen.se)
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ARENDE 6

Utbifdningsplan inför det allmänna valet 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1. godkänna utbildningsplanen

2. ge valhandläggaren i uppdrag att närmare bestämma

datum och plats samt

att genomföra utbildningarna.

3.

lägsta acceptabla nivå för röstmottagare är att ha genomgått godkänd webbutbildning för
röstmottagare med tillhörande test, tagit del av handledning för röstmottagare samt
genomgått kommunens utbildning för röstmottagare.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen får valnämnden endast förordna röstmottagare som har fått sådan utbildning
som behövs för uppdraget. Eftersom det kan tillkomma nya röstmottagare efter att kommunen
utbildat röstmottagarna och innan valdagen/ anser Valmyndigheten att det är lämpligt att
kommunen fattar beslut om vad som är den lägsta acceptabla utbildning som krävs, Det är
också viktigt att följa upp att alla röstmottagare deltagit vid utbildningen.
Valnämnden behöver därför utbilda samtliga röstmottagare inför 2022 ärs val. Detta gäller både
röstmottagarna i förtidsröstningslokalen samt i vallokalerna, totalt cirka 60 personer,
Det finns även andra funktioner i samband med valet som inte omfattas av vallagens krav, men
som också behöver utbildning för att valet ska kunna genomföras effektivt och säkert.
Valnämndens kansli har därför tagit fram en utbildningsplan.

Beslutsunderlag

r

Förslag

till Utbildningsplan inför det allmänna valet 2022.
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FORSLAG

MELLERUDS

Datum

KOMMUN

2022-04-26

Diarienummer
VN 2Ox</rcr

Sida

1 (1)

Utbildningsplan för de allmänna valen 2018 i Melleruds
kommun
Målgrupp

Innehåll

Tid

Gruppledare för

Om säkerhet inför Va|2022,
kontaKuppgifter till partiernas
säkerhetsansvariga, om du blir
utsatt för hot och våld som
förtroendevald på mellerud.se

apr

partierna i
fullmäktige

samt Plan för förebyggande
arbete mot hot och hat mot
förtroendevalda i Mellerud
Bl.a, viktiga datum under 2022,
nyheter, säkerhet,

Valnämnden

i

förtidsröstning,
vallokal, särskild
förtidsröstning

Partiernas gruppledare

fullmäktige,
kommunpolis och
säkerhetschef

maJ

Länsstyrelsen,

valnämndens
ordförande

aug

Ordförande och
valhandläooarna
valadministrationen
presidium och
valhandläggarna

Arbetsuppgifter, rutiner samt
information omYal2022

juni

valhandläggarna

Information om vikten av teknisk
support i samband med valets

maJ

valhandläggarna

maj

valhandläggarna

juni

valhandläggarna

Länsstyrelsens utbildning
Röstmottagare
röstningslokal,

Planering:
medverkan

Roll och ansvar som
röstmottaga re, arbetsu ppg ifter,
rutiner samt information om Val

2022.
Inlämning av intyg för godkänd
webbutbildning och
undertecknad
tystnadspli ktsu pplysn i ng
Sä

Delegation,

kvittera ut
förtidsröster
It-enheten (itsuppoft)

kerhetsorövni nqssa mta

I

qenomförande
Fastighetsenheten

Information om vikten av
support i samband med valets
qenomförande

Medborgarkontor,
växel och

Rutiner för FAQ samt information

omYal2022.

webbmaster
(enklare fråqor)

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan

0s30-180 000

kommunen@mellerud,se

5502-2776

464 80 MELLERUD

Organisationsnr

Fax

Webb

Plusgiro

212000-1488

0s30-181 01

wwrry,mellerud.se

Postadress
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Dnr VN 2022120

Utlämnande av valmaterial och valsedlar till vallokalerna
vid det allmänna valet 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial torsdagen den B september och fredagen
den 9 september 2022 mellan 08.30 och 15.00.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens kansli kommer att packa erforderligt valmaterial m.m. till respektive valdistrikt
för utlämning till respektive ordförande.
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ARENDE 9

Dnr VN 202212L

Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till eft
röstmotta g n i ngsstä lle vid a I I mä n na va le n 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att anta Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till
röstmottagningsställe vid allmänna valen 2022 enligt föreliggande förslag.

ett

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller
hindra väljarna i deras val, I vallagen anges även att det är röstmottagarna som ansvar för
ordningen i och i anslutning till ett röstningsmottagningsställe. Förhållningsregler har tagits
fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till
röstmottagningsställe.
Reglerna är desamma som vid valen 2018 och 2019,

Beslutsunderlag

o

Förslag till förhållningsregler
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Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till
ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2022
Enlig B kap. 3 $ vallagen (2005:837) får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett
utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller
hindra väljarna i deras val.

I 4 $ anges att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som
finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som
röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras,
Nedan preciseras förhållningsregler för att tydliggöra hanteringen av propaganda och
valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe.

Affischering och annat politiskt kampanjmaterial
Ett parti får inte sätta upp valaffischer i anslutning till ett röstmottagningsställe. Affischer
eller annat kampanjmaterial som sitter inom ett avstånd av ca 15 meter från lokalens entrd
har röstmottagare rätt att plocka ner.
Partierna ska beakta kraven i 8 kap. 3 $ vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter
avseende affischering och annat politiskt kampanjmaterial.

Valsedlar
Partiforeträdare får lämna de valsedlar som partierna ansvarar för till röstmottagare på ett
röstmottagningsställe. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och att
namnvalsedlar fflls på. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många
namnvalsedlar att fi7lla på med i röstnings- och vallokalerna. Det är inte röstmottagarnas
ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut.

Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan
partisymboler till röstmottagarna. Paftierna får lämna valsedlar från klockan 07.30 på
valdagen till röstmottagarna i vallokalerna. Röstmottagaren ska först kontrollera att partiet är
registrerat för att delta vid valet hos Valmyndigheten innan namnvalsedlarna placeras ut.
Paftiforeträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta
av sig partijackor, eventuella banderoller, kampanjknappar (ej liten medlemsnål) eller dylikt.

Valsedelsutdelning
Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas
valsedelsutdelare ska stå utanför entr6n. Partierna får enbart upprätthålla sig på den ena
sidan om entr6n (välj samma sida om entr6n som gångjärnen på dörren sitter). Den andra
sidan lämnas fri.
Paftiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska
undvika paftipolitiska diskussioner utanför entrdn. Paftierna delar endast ut valsedlar till
väljarna, inget annat kampanjmaterial.

Sida

1av
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ARENDE 10

Dnr VN 2022122

Avskärmning av valsedlar i röstningslokal
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att godkänna förslag på lösningar för avskärmning för respektive vallokal

Sammanfattning av ärendet
Vallagen anger i B kap. 2 $ att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska ordnas en
lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina
valsedlar utan insyn, Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.

Beslutsunderlag

.

Försla9

till avskärmning (föredras på mötet)
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ARENDE 11

Dnr VN 2022123

Kommunikationsplan inför och vid det allmänna valet 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden antar kommunikationsplanen inför vid det allmänna valet2022 enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med planen är att genomföra relevanta och planerade kommunikationsinsatser inför och
samband valet 2022.
Planen kan behöva revideras utifrån eventuellt kompletterande information från
Va mynd ig heten el ler Lä nsstyrelsen Västra Göta la nd.
I

Beslutsunderlag

r

Försla9 till Kommunikationsplan 2022 (arbetsmaterial)

ARBETSMATERIAL
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ARENDE 12

Dnr VN 2022124

Annonsering om vallokalers och röstningslokalers öppettider
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1. annonsera i Melleruds Nyheter om vallokalernas och röstningslokalernas öppettider

2. chefssekreteraren

ansvarar för att ordna med annonserna.

Sammanfattning av ärendet
Utöver information på kommunens webbplats behöver valnämndens annonsering ske om
vallokalers och röstningslokalers öppettider i Melleruds Nyheter.
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Anmälan av cirkulär och meddelanden från Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden och anvisningar från valmyndigheten anmäls för valnämndens
kännedom:

.

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9-12
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ÄReuor r+

Kurser, möten och konferenser
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser.
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