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Överklagat mål angående utdömande av vite – Yttrande
Granskning av intern kontroll hos kommunstyrelsen och nämnderna
- Yttrande
Kvalitetsredovisning 2005
Arbetet med kränkande särbehandling
Tillbud, arbetsskador och olycksfall inom Barn- och utbildningsförvaltningen 2005 – Information
Beslut enligt delegation
Information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2006-05-18

Barn- och utbildningskontoret, kl 08:30 – 12:00
Sammanträde ajournerat klockan 11:10-11:20

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Willy Ohlsson, ordf (s)
Kristina Lind (kd), 2:e vice ordf
Ingvar Nilsson (s)
Eva Persson (c)
Barbro Bengtsson (c)
Urban Widmark (m)
Susanne Rönnefeldt Berg (m)
Eskil Engström (kd)
Lars Arvidsson (fp)
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv)
Carin Westerlund (s), tjg för Lena Axelsson (s)
Per-Åke Purk (v), tjg för Agneta Hörberg (s)
Lena Olsson (c), tjg för Lars-Göran Wiberg (c)
Eva-Marie Lidén (kd)
Joachim Fors (s)
Lena Lönn (s)
Lynn Thulin (m)
Agnes Somogyi (kd)
Hans J Werner (fp)

Personalföreträdare

Christer Andersson (TCO), §§ 62-65
Claes Ruderstam (SACO), §§ 62-65

Tjänstemän

Jan Dahlberg, förvaltningschef, §§ 61-69, 71-73
Karin Karlén, bitr förvaltningschef, §§ 61-69, 71-73
Göran Elvirsson, utvecklingsledare, §§ 61-69, 71-73
Lisbeth Johansson, gymnasiechef, §§ 61-69, 71-73
Anders Svensson, controller, §§ 61-69, 71-73
Sonny Månsson, upphandlingschef § 61
Ingela Svensson, nämndsekreterare

Justering
Utses att justera
Justeringens plats, tid

Eva Persson
Barn- och utbildningskontoret onsdagen 2006-05-24, kl 17:00

Justerade paragrafer

§§ 61-73

Underskrift

………………………………………………………………..

Sekreterare

Ingela Svensson
Ordförande

………………………………………………………………..
Willy Ohlsson

Justerare

………………………………………………………………..
Eva Persson

Sid

1 (21)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag
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2006-05-18

Sid
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

2006-05-18

Datum då anlaget
sätts upp

2006-05-26

Datum då anslaget
tas ned

2006-06-19

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

…………………………………………………….

Ingela Svensson
______________________________________________________________________
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§ 60

Ändringar i föredragningslistan
Beslut
Tillägg görs av följande ärende i föredragningslistan:
Upphandling av skolskjutsar utifrån Länsrättens domar 2006-05-11.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 61

Upphandling av skolskjutsar utifrån Länsrättens domar
2006-05-11
Dnr 2005.163 052

Beslut
Länsrättens domar 2006-05-11 överklagas inte till Kammarrätten.
Upphandlingen görs om med löptid fr. o. m läsåret 2007-2008.
Direktupphandling sker för läsåret 2006-2007 och genomförs
enligt reglerna i 5 kapitlet lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ekonomikontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att genomföra
upphandlingarna med bistånd av förvaltningen och förbundsjurist
Mathias Sylwan Sveriges Kommuner och Landsting.
Deltar inte i beslutet
Kjerstin Ulfvik Jonasson deltar inte i beslutet
Ärendet
Avtalen för de entreprenörer som kör skolskjutskörning på
följande stationeringsorter löper ut den 30 juni 2006:
Bjärnum (Mala)
Matteröd
Röke
Hörja
Hässleholm
Vinslöv
Västra Torup
Sösdala
Bjärnum (Emmaljunga)

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2004-12-09 att skolskjutskörning med kommunens egna bussar på följande stationeringsorter
skulle avvecklas och ersättas med upphandling:
Vinslöv (Kommunbuss 4:s tidigare körning)
Sösdala (Kommunbuss 5:s tidigare körning)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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Sid
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Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-05-19, § 60 att
upphandling skulle göras på redovisade stationeringsorter. Därefter
beslöt Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-06-02,
§ 68 att upphandlingen även skulle innefatta följande stationeringsorter eftersom HP Buss AB Hästveda i skrivelse meddelat 2005-05-23
att man säger upp följande två (av sina fyra) avtal:
Ballingslöv
Hästveda
Anbud har begärts in enligt förfrågningsunderlag daterat 2005-04-27
och reviderat 2005-05-19.
Beslut om att teckna avtal med entreprenörer för kontraktstiden
läsåret 2006-2007 t.o.m. läsåret 2010-2011 med möjlighet till
förlängning på ytterligare två år togs 2005-10-20 (BUN § 113/2006).
Beslutet har överklagats till Länsrätten och Kammarrätten.
Kammarrätten förordade att upphandlingen skulle rättas på så
sätt att anbudet från Bergkvara Buss AB inte skulle tas med i
utvärderingen.
Beslut togs (BUN § 33/2006) om att inte överklaga Kammarrättens
dom samt (BUN § 59/2006) att avtal skulle tecknas, utifrån
gjord utvärdering 2006-04-10 där hänsyn till Kammarrättens dom
tagits.
Barn- och utbildningsnämnden beslut 2006-04-27, § 59 har
överklagats till Länsrätten. Länsrätten förordar i sina domar
2006-05-11 att upphandlingen skall göras om.
Förbundsjuristen Mathias Sylwan, Sveriges Kommuner och Landsting
eller den han i sitt ställe sätter skall vid domstolar utföra och bevaka
Hässleholms kommuns, Barn- och utbildningsnämndens, talan i mål
angående skolskjutsupphandling.
Två förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden överklagar Länsrättens domar
2006-05-11, att upphandlingen skall göras om, till Kammarrätten.
2. Länsrättens domar 2006-05-11 överklagas inte till Kammarrätten.
Upphandlingen görs om med löptid fr. o. m läsåret 2007-2008.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sid

2006-05-18

Direktupphandling sker för läsåret 2006-2007 och genomförs
enligt reglerna i 5 kapitlet lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ekonomikontorets upphandlingsenhet får i uppdrag att genomföra
upphandlingarna med bistånd av förvaltningen och förbundsjurist
Mathias Sylwan Sveriges Kommuner och Landsting.
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Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2006-05-18

§ 62

Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01—04-30
Dnr 2006.153 042

Beslut
Förvaltningens 2006-05-09 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har 2006-05-09 med riktpunkt den 30 april 2006
tagit fram en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets
slut.
Sammantaget visar helårsprognosen för 2006 ett överskott på
787 000 kronor.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport daterad 2006-05-09.
Förslag till beslut
Förvaltningens 2006-05-09 framtagna uppföljningsrapport godkänns
och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Tillsättning av anställning som rektor vid Linnéskolan,
ref nr 01/06
Dnr 2006.135 023

Beslut
NN, Åtvidaberg förordnas på anställningen som
rektor vid Linnéskolan från den 1 augusti 2006 eller enligt
överenskommelse och tills vidare.
Ärendet
Tjänsten som rektor vid Linnéskolan har varit ledigförklarad.
Vid ansökningstidens utgång har 21 sökande anmält sitt intresse,
varav en av ansökningarna är för sent inkommen.
Anställningsintervjuer har ägt rum med fyra av de sökande.
Samverkan har förevarit med de fackliga organisationerna.
Förslag till beslut
NN, Åtvidaberg förordnas på anställningen som
rektor vid Linnéskolan från den 1 augusti 2006 eller enligt
överenskommelse och tills vidare.
Beslutsgång
Yrkande
Ingvar Nilsson (s) med instämmande av Urban Widmark (m),
Kristina Lind (kd) och Eva Persson (c) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid
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§ 64

Västerskolans framtida lokalbehov
Dnr 2006.217 291

Beslut
Yttrande daterat 2006-05-10 och reviderat vid dagens sammanträde antas som yttrande till Kommunstyrelsen innebärande att:
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
fatta beslut om en ny 7-9-skola på Öster i Hässleholms stad.
Om sådant beslut fattas bör Västerskolan renoveras i två etapper
enligt följande:
Etapp I: Västerskolans 7-9-del byggs om / alt nybyggnad för att rymma
tre(3) paralleller med möjlighet till fyra (4) i någon årskurs. Beroende
på tidpunkt för färdigställandet kan viss övergångsproblematik
uppkomma läsåren 2008-2009 och 2009-2010.
Etapp II: Västerskolan f-6-del utreds vidare med särskild hänsyn till
befolkningsutveckling, Silviaskolans behov av partnerskola, Silviaskolan
önskemål om inrättandet av förskoleklass, lokaler för språk- och
hörselförskola m.m. Utredning skall redovisas för nämnden under
hösten 2006.
Samverkan har förevarit 2006-05-16 med de fackliga organisationerna
som framförde att man inget hade att erinra mot det föreslagna
yttrandet.
Reservation
Folkpartiet liberalernas, Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas
och Folkets Väls ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
Protokollsanteckning
Urban Widmark (m) medges göra protokollsanteckning enligt särskild
skrivelse som redovisas vid sammanträdet.

Justerare
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Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2006-04-26 att ge
Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast till
Kommunstyrelsen redovisa vilka lokalförändringar som behöver
ske vid Västerskolan. Redovisningen skall ligga till grund för
lokalprogram inför förstudie och projektering.
Barn- och utbildningsförvaltningen har mot denna bakgrund
utrett behovet av skollokaler i centrala Hässleholm 2006-2011,
vilket redovisas i skrivelse 2006-04-28.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-26, § 129.
Redovisning, 2006-04-28, av behovet av skollokaler i centrala
Hässleholm 2006-2011.
Yttrande, 2006-05-10 och reviderat 2006-05-18, över Västerskolans
framtida lokalbehov.
Förslag till beslut
Yttrande daterat 2006-05-10 antas som yttrande till
Kommunstyrelsen innebärande att:
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att
fatta beslut om en ny 7-9-skola på Öster i Hässleholms stad.
Om sådant beslut fattas bör Västerskolan renoveras i två etapper
enligt följande:
Etapp I: Västerskolans 7-9-del byggs om / alt nybyggnad för att rymma
tre(3) paralleller med möjlighet till fyra (4) i någon årskurs. Beroende
på tidpunkt för färdigställandet kan viss övergångsproblematik
uppkomma läsåren 2008-2009 och 2009-2010.
Etapp II: Västerskolan f-6-del utreds vidare med särskild hänsyn till
befolkningsutveckling, Silviaskolans behov av partnerskola, Silviaskolan
önskemål om inrättandet av förskoleklass, lokaler för språk- och
hörselförskola m.m. Utredning skall redovisas för nämnden under våren
2007.
Beslutsgång
Yrkanden
Kristina Lind (kd) med instämmande av Lars Arvidsson (fp) och
Kjerstin Ulfvik Jonasson (fv) yrkar att utredningen avseende etapp II
redovisas för nämnden under hösten 2006 istället för som föreslagits
under våren 2007.

Justerare
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Lars Arvidsson (fp) med instämmande av Moderata samlingspartiets,
Kristdemokraternas och Folkets Väls ledamöter yrkar att följande
stycke på sidan två i föreslaget yttrande
Väster som 7-9-skola.
Utredningen visar att elevminskningen inom Västers rektorsområde
är betydande. Möjlighet föreligger därför att på sikt avveckla
F-6-verksamheten på Västerskolan och koncentrera denna till
Grönängsskolan. Ett sådant beslut måste dock analyseras vidare
utifrån följande:
skall ändras till
Väster
Utredningen visar att elevminskningen inom Västers rektorsområde
är betydande.
samt att följande stycke kompletteras med snarast efter att
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
att (snarast) fatta beslut om en ny 7-9-skola på Öster i Hässleholms
stad.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11:10-11:20.
Arbetarpartiet socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets
ledamöter yrkar bifall till föreslaget yttrande 2006-05-10 med den
av Kristina Lind med flera föreslagna ändringen att utredningen
avseende etapp II skall redovisas för nämnden under hösten 2006
istället för som föreslagits under våren 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Lars Arvidssons med fleras
yrkande och dels Arbetarpartiet socialdemokraternas med fleras
yrkande och finner Arbetarpartiet socialdemokraternas yrkande
bifallet.
Omröstning begärs
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Arbetarpartiet socialdemokraternas med fleras
yrkande.
Nej-röst för bifall till Lars Arvidssons med fleras yrkande.

Justerare
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Omröstningsresultat
Ledamot
Willy Ohlsson
Lena Olsson
Kristina Lind
Carina Westerlund
Ingvar Nilsson
Per-Åke Purk
Eva Persson
Barbro Bengtsson
Urban Widmark
Madlén Sjögaardh
Eskil Engström
Lars Arvidsson
Kjerstin Ulfvik Jonasson
Summa

Justerare

Parti
s
c
kd
s
s
v
c
c
m
m
kd
fp
fv

Ja
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x

7

Utdragsbestyrkande

x
x
x
x
x
6
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§ 65

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
Dnr 2006.214 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar, i enlighet med
Kommunfullmäktiges riktlinjer, arbetsmiljöarbetsuppgifter till
förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera till rektorerna.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2006-02-27, § 31 fastställt
riktlinjer för delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter med
åtföljande ansvar. I beslutet fastställs ansvarsområdet för
styrelser och nämnder, förvaltningschef, rektor och
medarbetare.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer skall arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande ansvar delegeras skriftligt.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-05-04, § 65 där man föreslog att
Barn- och utbildningsnämnden i enlighet med
Kommunfullmäktiges riktlinjer delegerar arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera till
rektorerna.
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§ 66

Ansökan om tillstånd för utökat antal platser –
Hässleholms Montessoricentrum
Dnr 2006.216 718

Beslut
Hässleholms Montessoricentrum beviljas tillstånd för ytterligare
två platser från höstterminen 2006.
Ärendet
Hässleholms Montessoricentrum framför i skrivelse 2006-05-09 att
efterfrågan på plats till förskolorna Ekbacken och 88:an i
Hässleholm ökat. Eftersom lokalerna ger utrymme för fler barn
ansöker man om tillstånd för ytterligare två platser från höstterminen
2006 på Ekbacken.
Beslutsgång
Yrkande
Urban Widmark (m) med instämmande av Barbro Bengtsson (c) och
Ingvar Nilsson (s) yrkar att Hässleholms Montessoricentrums ansökan
bifalles.

Justerare
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§ 67

Överklagat mål angående utdömande av vite
(Mål nr 1836-06) – Yttrande
Dnr 2005.205 611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Länsrätten har 2006-04-13 gett Barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över innehållet i handlingar avseende
NNs och NNs överklagande.
Yttrandet skall vara Länsrätten tillhanda senast den 13 maj 2006.
Handlingar i ärendet
Länsrättens underrättelse 2006-04-13.
Ansökan om utdömande av vitena.
Yttrande daterat 2006-04-26.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2005-05-04, 63 där man som ett brådskande ärende
fattade beslut om att anta förvaltningens förslag, 2006-04-26,
till yttrande som sitt eget yttrande till Länsrätten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den av arbetsutskottet
vidtagna åtgärden att fatta beslut i ärendet.
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§ 68

Granskning av intern kontroll hos kommunstyrelsen
och nämnderna – Yttrande
Dnr 2006.178 007

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar svar daterat 2006-04-27
över kommunrevisionens granskningsrapport och överlämnar det
till kommunstyrelsen.
Ärendet
Hässleholms kommuns revisorer har med biträde av Öhrlings
Pricewaterhousecoopers genomfört en granskning av den
interna kontrollen i Hässleholms kommun.
Resultatet av granskningen redovisas i rapport daterad 2006-03-01.
Respektive nämnd skall till kommunstyrelsen avge svar över de
synpunkter som redovisas i rapporten och som berör nämnden.
Handlingar i ärendet
Revisorernas granskningsrapport daterad 2006-03-01.
Svar daterat 2006-04-27.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2006-05-04, § 64 där man föreslog att Barn- och
utbildningsnämnden antar svar daterat 2006-04-27 över
kommunrevisionens granskningsrapport och överlämnar det
till kommunstyrelsen.
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§ 69

Kvalitetsredovisning 2005
Dnr 2006.223 600

Beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2005 antas som
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2005.
Ärendet
Regeringen har i skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och
vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet (1996/97:112) angett
att alla skolor och kommuner årligen skall göra kvalitetsredovisningar.
Kvalitetsredovisningen skall vara skriftlig enligt SFS 1997:702.
Skolverket har givit ut Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet (1999:1).
Kommunfullmäktige antog i maj 2001 en ny skolplan för Hässleholms
kommun. Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer skall
utvecklas ur ett lokalt perspektiv. I skolplanen finns ett avsnitt om
kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsredovisning för 2005.
Innehållet är i första hand hämtat från de verksamhetsberättelser och
kvalitetsredovisningar som grundskolornas område 1-9, Silviaskolan,
Musik & Kulturskolan, särskolan och gymnasieskolorna har upprättat
för 2005 utifrån av centrala kontoret lämnade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för Hässleholms
kommuns skolor 2005.
Förslag till beslut
Förvaltningens framtagna kvalitetsredovisning för 2005 antas som
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2005.

Justerare
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§ 70

Arbetet med kränkande särbehandling
Dnr 2006.224 600

Beslut
Med hänvisning till det arbete som idag sker mot kränkande
särbehandling föreslås att Kjerstin Ulfvik Jonassons förslag avslås.
Protokollsanteckning
Kjerstin Ulfvik Jonasson medges göra följande protokollsanteckning:
”Men hänsyn till att ny lagstiftning tillkommit efter att jag lade
förslaget godtar jag beslutet.”
Ärendet
Kjerstin Ulfvik Jonasson föreslår i skrivelse daterad 2006-04-19
att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med skolans personal
och föräldrarepresentanter diskuterar praktisk hantering av mobbing.
Arbetet med kränkande särbehandling sker ute i rektorsområdena
som upprättar plan för hur arbetet skall bedrivas. Nämnden får
information om arbetet genom årliga kvalitetsredovisningar och
särskild mobbingundersökning. Arbetet är väl utvecklat och följs
upp kontinuerligt, varför det för närvarande inte är nödvändigt med
ytterligare insatser på nämndsnivå.
Handlingar i ärendet
Kjerstin Ulfvik Jonassons skrivelse 2006-04-19.
Förslag till beslut
Med hänvisning till det arbete som idag sker mot kränkande
särbehandling föreslås att Kjerstin Ulfvik Jonassons förslag avslås.
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§ 71

Tillbud, arbetsskador och olycksfall inom Barn- och
utbildningsförvaltningen 2005 – Information
Dnr 2006.215 029

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2005-01-27, § 8 att en
redovisning av områdenas olycksfallsrapportering skulle ske
till Barn- och utbildningsnämnden årligen.
Förvaltningen har 2006-04-26 gjort en sammanställning över
anmälda tillbud/arbetsskador under 2005 – Personal.
Förvaltningen har 2006-04-26 gjort en sammanställning över
anmälda tillbud/olycksfall under 2005 – Elever och barn.
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§ 72

Beslut enligt delegation
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2006-05-18 godkänns.

Ärendet
Beslut enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan:
Jan Dahlberg, förvaltningschef
Karin Karlén, biträdande förvaltningschef
Birgitta Jeppsson, rektor
Carola Krantz, rektor
Kenneth Johansson, rektor
Sven-Ingvar Jönsson, rektor
Eva-Carin Andersson, rektor
Gull-Britt Persson-Binnergård, rektor
Berit Isberg, rektor
Karin Johnsson, rektor
Sven-Gunnar Linné, rektor
Uno Nilsson, rektor
Bo Selander, rektor
Barbro Segerström, rektor
Inger Persson, rektor
Monika Nilsson, resurspedagog
Arbetsutskottets protokoll 2006-04-27
Arbetsutskottets protokoll 2006-05-04
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40-52
42-61
67-71
28-33
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11-14
7-16
6-8
5-6
4-8
33-37
59-60
61-67

Förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll
2006-05-18 godkänns.
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§ 73

Information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
Ärendet

Justerare

1

Information om att eventuell ändring av huvudmannaskapet
kommer att ske för den av Skolverket godkända fristående
grundskolan i Vittsjö med montessoripedagogik.
Dnr 2005.165 611

2

Länsrättens domar 2006-05-11 i mål där Bergkvarabuss AB
och Cederholms Buss AB begärt överprövning av skolskjutsupphandlingen.
Dnr 2005.163 052

Utdragsbestyrkande

